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Resumo 

 

SALLES, Lincoln Marco da Silva. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Faculdade de Letras, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2011. 133f. 

 

Esta pesquisa fundamenta-se nas teorias Sociolinguística e Funcionalista para estudar duas 

estruturas de constituintes à esquerda utilizadas por vendedores ambulantes como estratégia de 

venda nos trens urbanos da Supervia que circulam no trajeto Central do Brasil – Japeri, na cidade 

do Rio de Janeiro. A metodologia adotou um método próprio a fim de capturar a realização da fala 

espontânea, no caso, a publicidade oral. A proposta inicial foi a de observar o tratamento dado ao 

tópico na gramática normativa e na teoria linguística, baseando-se em PONTES (1987), 

CASTILHO (2010), HALLIDAY (1994) e em estudos empíricos como os de VASCO (1999) e de 

BELFORD (2006). Este trabalho discute o conceito clássico de variável dependente de LABOV 

(1972) e considera o critério de compatibilidade funcional lançado por LAVANDERA (1978). 

Objetiva explicar a função dos constituintes à esquerda no contexto de venda informal mediante 

as pressões comunicativas de acordo com o contexto em que vendedores ambulantes e passageiros 

estão envolvidos. A investigação revela os efeitos das variáveis linguísticas e extralinguísticas 

sobre os fenômenos em tela. Esta primeira etapa merece continuação para verificar uma possível 

relação entre o verbo ser e o processo de aquisição de linguagem. A necessidade de análise futura, 

ampliando-se o corpus de pesquisa, poderá averiguar o uso das construções em tela em outros 

contextos, contribuindo para melhor compreensão dos fenômenos deste estudo.  

 

Palavras-chave: Sociolinguística. Funcionalismo linguístico. Constituintes à esquerda. Propósitos 

comunicativos.  



 

Abstract 

 

SALLES, Lincoln Marco da Silva. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Faculdade de Letras, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2011. 133f. 

 

This research is based on the theories Sociolinguistic and Functionalism to study two 

constituents structures to the left that are used by informal salesmen as sales strategy in the 

urban trains of the Supervia in the ‘Central do Brasil – Japeri’ route, at Rio de Janeiro city. 

The methodology has adopted a proper method in order to capture verbal advertising as 

spontaneous speech. The initial proposal was to observe the treatment given to the topic in the 

normative grammar and the linguistic theory, that was based on PONTES (1987), 

CASTILHO (2010), HALLIDAY (1994) and in other empirical studies of VASCO (1999) 

and BELFORD (2006). This work argues the classic concept of dependent variable of 

LABOV (1972) and considers the criterion of functional compatibility brought by 

LAVANDERA (1978). The purpose is to justify the function of the constituent to the left in 

the context of informal sales by communicative pressures context, in which informal salesman 

and passengers are involved.  The study discloses the effect of the linguistics and no 

linguistics variables on the phenomenas of this research. This first stage is responsible for its 

continuation to verify a possible relation between the verb to be and the process of acquisition 

of language. The future analysis requirement, extending the research corpus, will be able to 

inquire the use of the broached constructions in other contexts, contributing for better 

understanding of the phenomenas of this study. 

 

Keywords: Sociolinguistics. Linguistics Functionalism. Constituents structures to the left. 

Communicative intentions. 



 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................................15 

 

1. TÓPICOS E EQUATIVAS NA GRAMÁTICA TRADICIONAL E N A 

LITERATURA LINGUÍSTICA ............................................................................................19 

1.1. AS CONSTRUÇÕES DE TÓPICO NAS GRAMÁTICAS TRADICIONAIS.................19 

1.2. AS ESTRUTURAS EQUATIVAS NAS GRAMÁTICAS TRADICIONAIS..................24 

1.3. CONCEITOS DE TÓPICO E EQUATIVA NA LITERATURA LINGUÍSTICA...........27  

1.4. O TÓPICO NA LITERATURA LINGUÍSTICA..............................................................28 

1.5. O TÓPICO NA PROPOSTA DE PONTES (1987)...........................................................35 

1.6. O TRABALHO DE VASCO (1999).................................................................................45 

1.7. O TRABALHO DE BELFORD (2006).............................................................................49 

1.8. AS ESTRUTURAS EQUATIVAS NA LITERATURA LINGUÍSTICA.........................54 

 

2. QUESTÕES, OBJETIVOS, E HIPÓTESES....................................................................60 

 

3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS.........................................................................................66 

 

4. METODOLOGIA ...............................................................................................................77 

4.1.CONSTITUIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA...........................................78  

4.2. PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS E ANÁLISE DOS DADOS.......81 

4.2.1.  Fatores linguísticos e extralinguísticos...................................................................84 

4.2.1.1. Status informacional do SN....................................................................................85 



 

4.2.1.2. Diferencial de Marketing........................................................................................89 

4.2.1.3. Peso do SN..............................................................................................................94 

4.2.1.4. Gênero....................................................................................................................97 

4.2.1.5. Escolaridade...........................................................................................................99 

4.2.1.6. Idade......................................................................................................................102 

4.2.1.7. Interação: idade e escolaridade.............................................................................105 

4.2.1.8. Interação: idade e gênero......................................................................................106 

4.2.1.9. Interação: gênero e escolaridade...........................................................................107 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS...........................................................................................110 

 

6. REFERÊNCIAS................................................................................................................114 

 

APÊNDICES..........................................................................................................................120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Definições sobre o conceito de tópico segundo PEZATTI (op. cit.).......................34 

Quadro 2: O Tema e Rema segundo HALLIDAY (op.cit.)......................................................58 

Quadro 3: Perfil dos Informantes por idade, gênero e escolaridade.........................................80 

Quadro 4: Número de ocorrências de TOPs e EQEs................................................................83 

Quadro 5: Efeito da variável status informacional do SN sobre a emergência das TOPs e 

EQEs.........................................................................................................................................87 

Quadro 6: Efeito da variável diferencial de Marketing sobre a emergência das TOPs e 

EQEs.........................................................................................................................................92 

Quadro 7: Efeito da variável  peso do SN sobre a emergência das TOPs e EQEs...................95 

Quadro 8: Efeito da variável gênero sobre a emergência das TOPs e EQEs...........................98 

Quadro 9: Efeito da variável escolaridade sobre a emergência das TOPs e EQEs.................101 

Quadro 10: Efeito da variável faixa etária sobre a emergência de TOPs e EQEs..................104 

Quadro 11: Efeitos das interações entre idade e escolaridade sobre as TOPs e EQEs..........106 

Quadro 12: Relação entre idade e gênero quanto à  emergência das TOPs e EQEs .............107 

Quadro 13: Efeito da interação entre gênero e escolaridade na emergência de TOPs e 

EQEs.......................................................................................................................................108  

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Distribuição de informantes quanto à variável gênero.............................................79 

Figura 2: Distribuição por ocorrências das TOPs e EQEs na amostra de fala analisada.........84 

Figura 3: Atuação da variável status informacional do SN sobre a emergência das TOPs e 

EQEs.........................................................................................................................................88 

Figura 4: Atuação da variável diferencial de Marketing sobre a emergência das TOPs e 

EQEs.........................................................................................................................................93 

Figura 5: Atuação da variável  peso do SN sobre a emergência das TOPs e 

EQEs........................................................................................................................................96 

Figura 6: Atuação da variável gênero  sobre a emergência das TOPs e EQEs........................99 

Figura 7: Atuação da variável escolaridade sobre a emergência das TOPs e EQEs...............102 

Figura 8: Atuação da variável faixa etária sobre a emergência de TOPs e EQEs..................105 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

Anac     Anacoluto 

DEs      Deslocamentos à esquerda 

CTs       Construções de Tópico 

E.F        Ensino Fundamental 

EQEs    Estruturas Equativas com deslocamento à esquerda 

GNs       Gramáticas Normativas 

GSF       Gramática Sistêmico-Funcional 

NURC   Norma Urbana Culta 

PE          Português Europeu 

PB          Português do Brasil 

PEUL     Programa de Estudos sobre o Uso da Língua 

SNs        Sintagmas Nominais 

SVO       Sujeito Verbo Objeto 

TOPs      Topicalizações de Objeto 

Tsuj       Tópico-sujeito 

 

 

 

 

 



  15 

  

1Para consultar as legendas das codificações  e o mapa com as linhas ferroviárias da Supervia, vide 

apêndices. 

 

 

INTRODUÇÃO 

   

  Uma simples viagem de trem pelo subúrbio da cidade do Rio de Janeiro oferece à 

percepção do cientista da língua fenômenos linguísticos, como: 

 

 (1) Cinquenta é o picolé Moleka. (vm2a)1 

  

(2) Quatro é a sombrinha. (vm1a) 

 
(3) (Cerveja) bem gelada eu tenho. (vf1b)  
 

(4) (Água) geladona bebe. (vf2a) 
 

 

 As estruturas sintáticas de (1) a (4) apresentam constituintes à esquerda e são 

realizadas por vendedores ambulantes nos trens urbanos da Supervia que circulam na cidade 

do Rio de Janeiro da estação ferroviária Central do Brasil rumo à estação Japeri. Os 

vendedores ambulantes utilizam diversas formas para anunciar a venda de produtos nos trens. 

Porém, a análise desta pesquisa restringe-se às Estruturas Equativas de Constituinte à 

Esquerda (doravante, EQEs) e às Topicalizações de Objeto Direto (TOPs) que melhor cabiam 

análise variacionista. Em (1) e (2), temos EQEs e em (3) e (4) temos TOPs. Para entender a 

informação que tais estruturas carregam, é necessário compreender o contexto de uso que as 

determinam.  

 

 Em (1), o vendedor anuncia que o picolé da marca Moleka  custa (no caso, o verbo ser 

utilizado na forma finita é) o valor de cinquenta centavos. Em (2), o produto anunciado é um 

guarda-chuva modelado para o público feminino (“sombrinha”) que custa quatro reais.  
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Em (3) “cerveja” é a entidade evocada, assim como “água” em (4). Os ambulantes, devido à 

alta temperatura de verão, anunciam a venda dessas bebidas colocando-as  em relevo, já que  

ambas estão geladas.  

 

 Em todos os exemplos, seja o produto, o preço ou a qualidade aparecem à esquerda da 

sentença como forma de torná-los proeminentes como estratégia de venda. Esse trabalho de 

pesquisa assenta-se no pressuposto metodológico de captar o fenômeno em estudo tal como 

ocorre cotidianamente nos trens, com a finalidade de se chegar ao mais próximo do que seria 

a realização da fala espontânea. Esses fenômenos foram naturalmente observados no 

português do Brasil (PB), especificamente na fala carioca de vendedores ambulantes dos trens 

que circulam no percurso do Centro do Rio de Janeiro a Estação de Japeri. Os vendedores 

ambulantes utilizam tais estruturas criativas como estratégias que emergem dos propósitos 

comunicativos em meio às pressões de uso para vender produtos nos trens para manter a 

sobrevivência.  

 

 As gramáticas normativas analisadas nesta pesquisa, a saber, CUNHA (1976), 

ROCHA LIMA (1992), RIBEIRO (1998), CIPRO NETO & INFANTE (2006) e BECHARA 

(2006) apresentam formas diversas de ordenamento sintático, mas recomendam como 

estruturação sintática padrão para o português a ordem sujeito-verbo-objeto (SVO). 

Entretanto, os estudos sobre o português brasileiro e europeu discutem a proeminência de 

sujeito e sugerem um caminho possível de o português também ser uma língua com 

proeminência de tópico, como postula PONTES (1987) baseada em LI & THOMPSON 

(1976).   
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 Esta pesquisa visa demonstrar que a estratégia atrativa de utilizar as estruturas de 

constituinte à esquerda da sentença codifica um propósito comunicativo, tornando um 

produto, seu preço ou qualidade enfatizados para determinada venda, no contexto dos 

ambulantes dos trens, que constituem a amostra de dados em análise. Para dar conta de 

estudar tais estruturas, tivemos de traçar aproximações entre diferentes abordagens como de 

PONTES (op.cit.), CASTILHO (2010) e HALLIDAY (1994). A partir dessas leituras 

teóricas, consideramos o termo TOPs  seguindo a proposta de PONTES (op.cit.). As EQEs 

são classificadas de acordo com as perspectivas de CASTILHO (op.cit.) e de HALLIDAY 

(op.cit.), não consideradas aqui como construções que veiculam tópicos. Assim, TOPs e 

EQEs são vistas neste estudo como estruturas de constituintes à esquerda, traço que as 

mantêm similares, embora sejam construções distintas.  

 

Recentes trabalhos empíricos voltados para análises sobre construções de tópico 

(CTs), dentre os quais os de VASCO (1999), voltam-se para amostras de fala do português do 

Brasil  e do português europeu, assim como de BELFORD (2006) que faz análise 

sociolinguística da fala carioca considerando fatores discursivos, gramaticais e semânticos.  

Ambos os estudos  apontam diferentes características que identificam os tipos de CTs.  

 

Os pressupostos teóricos desta pesquisa seguem os postulados labovianos (cf. 

WEINER, E. J. & LABOV, 1968) associando-se ao Funcionalismo linguístico (cf. 

MARTELOTTA, 2006), estudos que se interessam sempre pelo uso da língua no contexto 

social por meio de investigações empíricas. A teoria variacionista  permite conhecer que 

condicionamentos linguísticos e extralinguísticos motivam o fenômeno variável na 

comunidade de fala. O Funcionalismo compreende que o sistema da  língua exerce funções de 

acordo com as necessidades impostas pelo uso mediante  aos propósitos comunicativos. A 
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análise quantitativa permitiu verificar a influência das variáveis internas, Status informacional 

do SN, peso do SN, e externas ao sistema linguístico, diferencial de Marketing,  idade, gênero 

e escolaridade que atuam a favorecer ou não o uso das estruturas focalizadas neste trabalho. 

 

A estrutura desta dissertação  apresenta a introdução com uma visão geral da proposta 

da pesquisa. O primeiro capítulo mostra a perspectiva das gramáticas tradicionais sobre os 

conceitos de tópico e de equativas e aponta algumas abordagens da literatura linguística 

acerca das concepções de tópico e de equativas. Expõem-se  o tópico na proposta de PONTES 

(1987) e em trabalhos empíricos como os estudos de VASCO (1999) e de BELFORD (2006), 

bem como as estruturas equativas nas visões de CASTILHO (2010) e de HALLIDAY (1994; 

2004). No segundo capítulo, são apresentados questões, objetivos, e hipóteses que norteiam 

este trabalho. No terceiro capítulo, encontram-se os pressupostos teóricos que subsidiam a 

pesquisa. O quarto capítulo descreve a metodologia, a constituição e as características da 

amostra utilizada. O quarto capítulo é voltado para os procedimentos teórico-metodológicos e 

análise dos dados com os resultados e as interpretações. O quinto capítulo apresenta as 

considerações finais com os apontamentos realizados nesta fase da pesquisa e o levantamento 

de questões que apontam para a continuação  do estudo em várias direções.  
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2 Termo também utilizado por PONTES, 1987.  
 
3 O termo aparece na teoria linguística denominado deslocamento à esquerda.  

 

1. TÓPICOS E EQUATIVAS NA GRAMÁTICA TRADICIONAL E N A 

LITERATURA LINGUÍSTICA 

 

 

1.1. AS CONSTRUÇÕES DE TÓPICO NAS GRAMÁTICAS TRADICIONAIS 

 

 As gramáticas normativas brasileiras (GNs) apresentam estruturações sintáticas 

diversas. Entretanto, as GNs recomendam apenas o uso da ordem sintática SVO como padrão. 

Não é distante afirmar a inadequação das GNs à realidade do uso da língua e que o sistema do 

português também comporta ordenamento sintático desviante do cânone. Assim, a ordem 

eleita pelas GNs é a estruturação sujeito - verbo - objeto (SVO), como podemos comprovar no 

apontamento da gramática de RIBEIRO (1998): 

 

A ordem favorita numa língua é chamada direta. Os termos regentes 

precedem os termos regidos. (RIBEIRO, op.cit., p. 192) 

 

 Entretanto, além da estrutura SVO, o português comporta constituintes à esquerda que 

também são contempladas pelas GNs, mas como tipos a serem evitados. A visão normativa 

costuma classificar as estruturas fora do padrão como anacolutos2, pleonasmos3, anástrofes, 

hipérbatos, prolepse e sínquise, recursos estilísticos no âmbito das figuras de sintaxe ou de 

construção que são exemplificadas, em maioria, com base em textos literários. A pesquisa 

realizada para mostrar o tratamento dado aos constituintes à esquerda nas gramáticas 

normativas contemplou os seguintes autores: CUNHA (1976), ROCHA LIMA (1992), 

RIBEIRO (op. cit.), CIPRO NETO & INFANTE (2006) e BECHARA (2006).  

 



  20 

Na gramática de CIPRO NETO & INFANTE (op. cit.), encontramos um exemplo, 

embora não literário, considerado pelos autores como um recurso expressivo usado no plano 

sintático em que a ordem “normal” dos termos foi invertida, por isso, os autores chamam de 

inversão (ou hipérbato). Cabe destacar que o significado do termo inversão nas GNs 

pressupõe uma disposição das palavras em uma oração contrária à ordem lógica carregando a 

noção de “erro”: 

 

“Das minhas coisas cuido eu!” (op.cit., p. 556) 

 

 Segundo Bechara (op. cit.), o termo anacoluto é utilizado para caracterizar uma quebra 

da sequência sintática, o que resulta em uma ruptura da ordem lógica da frase: 

 

“Eu, que era branca e linda, eis-me medonha e escura.” (M. BANDEIRA apud 

BECHARA, op.cit., p. 595). 

 

O anacoluto, para BECHARA (op. cit.), é um termo que representa a quebra da 

estrutura da oração, sendo que o constituinte à esquerda é classificado como incoerente e 

anormal e por isso deve ser evitado. Essa visão normativa e prescritiva é direcionada para 

aqueles que desejam ter a “boa” utilização do português. Para ratificar tal afirmação e reforçar 

a ideia normativista, o autor, que cita SAID ALI (1951), afirma:  

 

Resulta esta anomalia em geral do fato de não poder a linguagem acompanhar o 

pensamento em que as idéias se sucedem rápidas e tumultuárias. É a precipitação de 

começar a dizer alguma coisa sem calcular que pelo rumo escolhido não se chega 

diretamente a concluir o pensamento. Em meio do caminho dá-se pelo descuido, faz-
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se pausa, e, não convindo tornar atrás, procura-se a saída em outra direção.” (SAID 

ALI, 1930, p. 38) (apud BECHARA, op.cit., p. 595). 

 

Na gramática de RIBEIRO (op. cit.), o conceito de anacoluto, assemelha-se à 

definição dada por BECHARA (op. cit.), em que o termo é definido por ambos os autores 

como uma quebra da lógica da estruturação sintática. Segue o exemplo de RIBEIRO (op.cit.):  

 

“O meu compadre não lhe faltam complicações.” (RIBEIRO, op.cit., p. 330). 

 

Na gramática de CUNHA (op. cit.), assim como na de RIBEIRO (op. cit.) trazem 

exemplos de anástrofe e hipérbato cujos conceitos se assemelham. Para os autores, a anástrofe 

consiste em uma troca na ordem sintática em que um termo preposicionado é anteposto ao seu 

núcleo:  

 

“Bem sei que um dia o vendaval da sorte 

Do mar lançou-me na gelada areia.”  

(C. ALVES,OC, 1960, p. 108) (apud CUNHA, p. 582) 

     

      “De cheirosa flor a fonte...” (RIBEIRO, op.cit., p.329). 

 

RIBEIRO (op.cit.) considera que a forma da frase é a SVO e propõe uma correção 

sintática normativa:  

 

“A fonte de cheirosa flor.” (RIBEIRO, op.cit., p. 329) 
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O hipérbato é definido pelos autores acima como tipo de inversão em que há um 

deslocamento de termos na oração ou de orações no período: 

 

     “Que arcanjo teus sonhos veio 

Velar, maternos, um dia? ”  

(F. Pessoa, OP, 1960,p.11) ( apud Cunha, (op.cit., p.582); 

 

     “Diz a mulher ao pobre homem.” (RIBEIRO, op.cit., p. 329). 

 

Quanto ao pleonasmo, todos os autores apresentam um ponto em comum: a noção de 

repetição, exceto na gramática de CIPRO NETO & INFANTE (op. cit.) em que o pleonasmo 

não é abordado. BECHARA (op. cit.) atribui uma função ao uso do pleonasmo como uma 

ideia de clareza ou ênfase, mostrando dois exemplos de pleonasmo, um com objeto direto e 

outro com objeto indireto, respectivamente: 

 

“Vi- o ele”  

“Ao pobre não lhe devo”  

(BECHARA, (op.cit.,p. 594) 

 

Prolepse, sínquise e hipálage não são tipos de estruturas tratadas em todas as 

gramáticas normativas que pesquisamos. Na gramática de CUNHA (op. cit.), a prolepse é 

apresentada como um tipo de antecipação que consiste em um deslocamento de um elemento 

para dar realce. O autor parece ter visão mais ampla ao reconhecer que esse tipo de estrutura 

tem importante função pragmática. Por outro lado, quanto à definição dada à sínquise, 

percebemos claramente o discurso normativo do autor: 
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é a inversão de tal modo violenta das palavras de uma frase, que torna difícil 

a sua interpretação. É antes um vício que uma figura de sintaxe. (CUNHA, 

op.cit.., p. 583).  

 

Seguem os exemplos de prolepse e de sínquise, respectivamente: 

 

“Prima Justina creio que se levantou e foi ter com ela.”  

(M. de ASSIS, OC, 1959, p.732) (apud CUNHA, (op.cit., p. 583) 

 

“Quando, inteiros, virá, como tu, dar-nos 

    A paz às boas Artes?” (CUNHA, 1976, p. 583) 

 

Embora os exemplos acima colhidos nas GNs mostrem que existem outras ordens 

sintáticas no português, as GNs incessantemente recomendam a forma SVO como “correta”. 

A pesquisa feita nesses compêndios gramaticais de cunho normativo mostrou que qualquer 

constituinte à esquerda da oração é colocado à parte e é tratado com um tipo de recurso 

estilístico utilizado pela sintaxe. Dessa forma, percebemos que os gramáticos normativos, ao 

registrar estruturas como, inversões, anacolutos, anástrofes, hipérbatos, pleonasmos, prolepses 

e sínquises não as aceitam como estruturas sintáticas do português em igualdade com a ordem 

SVO. Entretanto, a discussão, iniciada por PONTES (1987) e em andamento nos estudos 

linguísticos contemporâneos sobre o nível em que se pode incluir o PB no quadro das línguas 

de tópico, diverge da restrita visão tradicional que o classifica apenas como língua de 

proeminência de sujeito.  
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1.2. AS ESTRUTURAS EQUATIVAS NAS GRAMÁTICAS TRADICIONAIS 

 

Na seção anterior, exibimos a visão normativa desatualizada que considera apenas a 

estrutura SVO como ordem sintática padrão do português. Nesta seção, mostramos a 

continuação da pesquisa feita em diversos compêndios normativos anteriormente referidos 

para verificar como as EQEs são apresentadas e classificadas.  

 

Tradicionalmente, o verbo ser é considerado verbo de ligação ou de cópula que serve 

para unir o sujeito ao predicativo. Em BECHARA (op. cit.) parece haver uma outra 

perspectiva a esse respeito. O autor, baseado na classificação de SAID ALI (op. cit.), destaca 

que a distinção entre verbos nocionais e relacionais é semântica mas não sintática. Adotamos 

esta visão de SAID ALI (1969) que caracteriza os verbos relacionais como aqueles que 

precisam de um predicativo (SN adjetivo) para formar o predicado, enquanto que os verbos 

nocionais têm função predicadora. 

 

A pesquisa realizada nas GNs, conforme esperado, mostrou que os autores CUNHA 

(op. cit.), ROCHA LIMA (op. cit.), RIBEIRO (op. cit.), CIPRO NETO & INFANTE (op. cit.) 

e BECHARA (op. cit.) não apresentam detalhadamente definição das EQEs, tampouco as 

apresentam de forma explícita. BECHARA (op.cit.), quando mostra a posição do predicativo 

em português, que pode ser encontrado pela comutação, exibe a possibilidade de um 

predicativo vir antes do verbo ser: 

 

A construção básica da oração apresenta o predicativo à direita do verbo: 

meu amigo é inteligente. Mas pode apresentar uma construção derivada em 

que o predicativo se antecipa e aparece antes do sujeito. Se o predicativo é 

representado por adjetivo, não há dificuldade em identificá-lo como tal: 

inteligente é meu amigo, em que inteligente, apesar de colocar-se antes do 
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sujeito meu amigo continua a exercer a função de predicativo. (Bechara, 

op.cit., p. 427) 

 

BECHARA (op. cit.), além de mostrar as posições diferentes que o predicativo pode 

apresentar na sentença, tem o objetivo de identificá-lo quando esse não estiver à direita do 

verbo. Dessa forma, uma estrutura com predicativo à esquerda não é considerada legítima 

pelo autor. 

 

Para encontrar o predicativo na oração, BECHARA (op. cit.) propõe um teste de 

comutação para localizar o “verdadeiro” predicativo que se mostrará à direita do verbo ser. A 

preocupação do autor é manter a visão normativa nas relações de concordância com o verbo 

ser. O símbolo (*) é utilizado pelo gramático para mostrar o “falso” predicativo: 

 

O meu amigo é o padrinho   O meu amigo o é. 

O padrinho é o meu amigo   *O padrinho o é. 

(BECHARA, op.cit., p. 428) 

 

Nos exemplos acima, o autor diz que a dificuldade para encontrar o predicativo 

“verdadeiro” pode vir a ser se o sujeito for representado por dois substantivos ou por um 

substantivo e um pronome. Depois dessas argumentações expostas, um predicativo à esquerda 

pode ser entendido, na realidade, segundo o autor, como um predicativo deslocado ou em 

outra situação como “falso” predicativo. Encontramos em BECHARA (op. cit.) que o termo 

equativa somente aparece nas relações de concordância com o verbo ser:  

 

Nas orações ditas equativas em que com ser se exprime a definição ou a 

identidade, o verbo, posto entre dois substantivos de números diferentes, 
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concorda em geral com aquele que estiver no plural. (BECHARA, op. cit., p. 

558-559) 

 

 A citação acima mostra que, mesmo as EQEs não sendo apresentadas de forma 

satisfatória, são estruturas sempre  pelo verbo ser e mantém a relação de identidade entre os 

constituintes, permitindo que um predicativo apareça também à esquerda da oração. Do ponto 

de vista semântico, há uma relação de equivalência nas EQEs em termos de referência e a 

oração não sofre alteração de significado quando os elementos são intercambiados.  

 

Nas gramáticas de RIBEIRO (op. cit.) e de CIPRO NETO & INFANTE (op. cit.) o 

termo Equativa não é citado. Na realidade, os autores exibem nítidos exemplos de EQEs sem 

nomeá-los. Seguem abaixo, respectivamente, os exemplos dos autores: 

 

“O jogador sou eu ”. “Os espiões somos nós” 

(RIBEIRO, op. cit., p.209) 

 

O professor sou eu. 

Pedro das Neves sou eu. 

(CIPRO NETO & INFANTE, op. cit., p.474) 

 

Os autores examinados, assim como CUNHA (op. cit.) e ROCHA LIMA (op. cit.) 

alegam que a concordância com o verbo ser é um caso particular. Vale destacar que esses 

gramáticos não oferecem uma definição das EQEs. Seguem abaixo os exemplos literários 

trazidos por CUNHA (op. cit.) e ROCHA LIMA (op. cit.): 

 

 “Nas minhas terras, o rei sou eu” (Alexandre Herculano apud ROCHA LIMA,1992: 405)  
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“Cinquenta é a idade da ciência e do governo” (M. de Assis, OC, I, 1959, p. 534) (apud 

CUNHA, op. cit., p.474 ) 

 

A única referência às EQEs, sem nomeá-las, que encontramos nas GNs  pesquisadas 

restringe-se à parte em que mostram a concordância com o verbo ser. A maioria desses 

gramáticos não menciona o termo equativa  e não há preocupação em defini-las de forma 

explícita. Dentre todos os autores, BECHARA (op. cit.) é o único que aborda o termo, 

entretanto o faz de modo resumido. Além disso, ficou claro que, para os autores, a ordem 

SVO é a não marcada no português, pois, como BECHARA (op. cit.) argumenta, a posição do 

“verdadeiro” predicativo é à direita do verbo ser. A pesquisa nas GNs permitiu verificar que 

os estudos normativos não aconselham o uso do constituinte à esquerda da sentença, embora o 

sistema do PB permita a realização de tais construções sintáticas. 

 

1.3. CONCEITOS DE TÓPICO E EQUATIVA NA LITERATURA LINGUÍSTICA  

 

Estudos sobre a estrutura organizacional e funcional da sentença não são recentes. Já 

na Antiguidade Clássica, Platão e Aristóteles, baseados na ciência lógica, tinham a visão de 

que a sentença era bipartida em ónoma e rema, critérios do plano sintático que correspondem 

ao que chamamos de sujeito e predicado. Posteriormente, segundo FIRBAS (1974), a 

monografia De l’ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux langues modernes 

de HENRI WEIl (l844), inspirou MATHESIUS (1915) na Escola de Praga ao retomar os 

conceitos de tema e rema ou tópico e comentário sob a perspectiva funcional da sentença. Na 

mesma direção, diversos autores no quadro teórico funcionalista como CHAFE (1976), 

PRINCE (1981), HALLIDAY (2004), entre outros, desenvolveram as noções de dado e novo 

e seus desdobramentos sob diversas visões, aliados aos conceitos de tópico e de tema.  
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Segundo VALLDUVÍ (1992), há na literatura linguística diferentes propostas sobre a 

articulação informacional das sentenças. Corroborando essa visão, MORAES (2005) alega 

que, no decorrer dos estudos linguísticos, diversas linhas teóricas, por exemplo, o 

funcionalismo, o gerativismo, a semântica cognitiva, a pragmática e a fonologia vêm 

abordando  diferentes perspectivas para as noções de tema e rema e que os distintos pontos de 

vista resultaram em variações terminológicas, tais como tema-rema, tópico-comentário, 

pressuposição-foco, suporte-aporte, fundo-figura, entre outros. Na próxima seção, 

mostraremos como os conceitos de tema e de tópico são distintos na visão de alguns autores 

na literatura linguística funcionalista. 

 

1.4. O TÓPICO NA LITERATURA LINGUÍSTICA 

 

Ao referir-se à linguística funcional, PEZATTI (2006) postula o conceito de tópico 

como:  

 

“Um dos mais tratados pelas diversas tendências funcionais e formais e, 

paradoxalmente, um dos mais controversos na literatura linguística” 

(PEZATTI, op. cit., p.153).  

 

Na literatura linguística, o termo tópico apresenta classificação ampla em que critérios 

semânticos, sintáticos, pragmáticos são atrelados. Dessa forma, o tópico é comumente 

concebido como sujeito, tema ou assunto. Entretanto, todos os autores aqui apresentados 

mostram características em comum quanto ao tópico, o elemento mais proeminente na 

sentença, o ponto principal. Nesta parte do estudo, faremos uma revisão da literatura sobre o 

tópico, visto também como elemento discursivo na abordagem de PONTES (op. cit.). 
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Trataremos, então, de como o termo é proposto por diversos autores. Para dar início à 

discussão, encontramos em CASTILHO (1992) uma afirmação esclarecedora acerca das 

origens dos estudos sobre as CTs. O autor refere-se aos  estudos feitos por LI & THOMPSON 

(op. cit.) e mostra o tópico nas línguas do mundo: 

 

há uma discussão aparentemente iniciada por LI & THOMPSON (1976), 

segundo a qual as línguas do mundo integrariam quatro tipos: línguas com 

proeminência do sujeito, cuja estrutura é de sujeito-predicado; línguas com 

proeminência do tópico, cuja estrutura é descrita como de tópico-

comentário; língua de tópico e de sujeito, em que há construções diferentes 

para cada estratégia; línguas sem proeminência de sujeito ou de tópico, em 

que os dois tipos se mesclaram. CASTILHO (op.cit., p.256) 

 

Primeiramente, apresentaremos análises de verbetes sobre o tópico e, em seguida, 

mostraremos algumas abordagens funcionalistas a fim de observar como o tópico é definido e 

analisado. A título de elucidação, vejamos alguns apontamentos em verbetes. Para DUBOIS 

(1993, p. 590), tópico recebe a mesma significação que o tema e pode ser o sujeito da frase: 

 

Numa frase assertiva, chama-se tema o constituinte imediato (sintagma 

nominal) a respeito do qual se diz alguma coisa (predicado): o tema pode ser 

ou não sujeito da frase. Por exemplo: o livro e Pedro são temas das frases 

seguintes: O livro está na mesa e Foi Pedro que eu vi ontem. (DUBOIS, op. 

cit., p. 581).  

 

E, em DUBOIS et. Al., (1993) o fenômeno da Topicalização : 

 
 

é uma operação linguística que consiste em fazer de uma constituinte da 

frase o “tópico”, isto é, o tema, de que o resto da frase será o comentário. Na 

asserção, a topicalização faz do sintagma nominal sujeito o tópico da frase. 

(DUBOIS et. Al. op. cit. p. 590) 
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DUBOIS et. Al. (op. cit.) tratam o tópico como sujeito da frase mesclando critérios 

semânticos aos sintáticos, assim como o faz  CRYSTAL (2000)  que, ao definir o tópico e o  

comentário, afirma que esses podem ter funções semelhantes às de sujeito e predicado:  

  

Termo usado na SEMÂNTICA e na GRAMÁTICA como parte de uma 

caracterização binária da ESTRUTURA DA SENTENÇA, alternativa à 

caracterização tradicional SUJEITO-PREDICADO; o oposto de tópico é 

COMENTÁRIO. O tópico de uma sentença é a pessoa ou coisa sobre a qual 

se fala algo, enquanto que o que se falou a respeito desta pessoa ou coisa é o 

comentário. A utilidade da distinção é permitir afirmações gerais sobre as 

relações entre as sentenças que não ficam claras com a distinção 

sujeito/predicado (ou outros contrastes do mesmo tipo). O tópico 

frequentemente coincide com o sujeito da sentença (ex.: Um homem / está se 

aproximando de casa), mas não necessariamente (Lá está o homem / que me 

ajudou) e, mesmo quando é um sujeito, não precisa vir em primeiro lugar na 

sentença (ex.: José Silva meu nome é). Às vezes, é chamado de “sujeito 

psicológico”.  (CRYSTAL, op.cit., p.255). 

  

  Na literatura funcionalista, a abordagem de GIVÓN (1992) concebe o tópico como 

uma noção discursiva que ocorre em níveis escalares, manifestando-se em um contínuo. 

Assim, o tópico, podendo ser qualquer SN, é o mais acessível tendendo a ser colocado 

primeiro no fluxo da sentença. GIVÓN (1983) postula que a multiproposicionalidade 

discursiva é construída através de cadeias de proposições que envolvem os temas, os tópicos  

e os indivíduos envolvidos no discurso. Nessa multiproposição, a acessibilidade pode ser 

prejudicada através da distância referencial, uma vez que um grande número de tópicos 

inseridos no texto prejudica o seu acesso e recuperação.  
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No modelo de Gramática Sistêmico-Funcional (GSF), proposto por Michael 

Alexander Kirkwood Halliday, questões relacionadas ao significado (semântica) e ao uso 

(funcional) são consideradas. O autor adota o sistema Tema-Rema e não a concepção de 

tópico e comentário. Nessa visão, a língua é compreendida como um conjunto de significados 

que, por meio do uso, acontece através do processo de interação, sendo um produto do 

contexto social, como postulam HALLIDAY & HASAN (1985). Dessa forma, a perspectiva 

adotada pela GSF é a de que a linguagem não está desvinculada do contexto e do uso, ou seja, 

a linguagem é funcional e acontece uma vez imbricada na sociedade.  

 

HALLIDAY (1967, p. 212) define o tema como ponto de partida da mensagem, 

ocupando a primeira posição na sentença. O rema, por seu turno, é o restante da oração: 

 

a) John saw the play yesterday. 

b) Yesterday John saw the play. 

c) The play John saw yesterday 

 

 Os Temas dos exemplos acima são John saw,Yesterday, The play e os Remas são the 

play yesterday, John saw the play, John saw yesterday. HALLIDAY (1994; 2004) propõe o 

sistema Tema-Rema como parte de uma das funções da Metafunção Textual4. Nessa visão, é a 

estrutura Tema-Rema que organiza a mensagem. Segundo HALLIDAY (2004, p. 58): 

 

The Theme functions in the structure of the clause as a message. A clause 

has meaning as a message, a quantum of information; the Theme is the point 

of departure for the message. It is the element the speaker [or writer] selects 

for ‘grounding’ what he is going on to say. 

 

 

___________________________________ 
 
4 O autor, além da Metafunção Textual, estebelece outras Metafunções: Ideacional e Interpessoal. Tema e  
Rema aparecem com as iniciais maiúsculas porque organizam a mensagem.  
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E o Tema, mais precisamente, representa (HALLIDAY, 1994, p. 67): 

 

in the Theme-Rheme structure, it is the Theme that is the prominent element. 

 

Segundo HALLIDAY (op.cit.) o Tema é o ponto de partida da mensagem em línguas 

como o inglês e o português. Rema é classificado pelo autor como o restante da mensagem, a 

parte em que o Tema será desenvolvido. Essa noção de Tema e Rema foi influenciada pela 

Escola de Praga, mas diverge dessa perspectiva. Enquanto a Escola de Praga assume Tema 

como informação dada e Rema como informação nova, HALLIDAY ( op.cit.) considera os 

conceitos de dado e novo e de Tema e Rema como distintos e os separa, de forma que a 

informação apresentada pelo falante como recuperável é o Dado. O Novo é o que não pode ser 

recuperado pelo ouvinte. Nessa visão, Tema nem sempre coincide com o dado.  

 

A perspectiva de PEZATTI (1998) demonstra que o tópico é encontrado de acordo 

com a sua posição na sentença, motivado também pelo contexto discursivo. A autora abraça o  

conceito de tópico discursivo de DIK (1989) que o concebe, assim como o foco, como 

elementos intraoracionais que podem exercer funções semânticas e sintáticas. Assim, a autora 

elabora uma proposta esquemática P2, P1, P3, S, O, V, (V) (, VÍRGULA), em que, P1 é o 

tópico ou foco; P2 é a posição reservada para tema; P3 é a posição reservada para antitema; S 

é o sujeito; O é o complemento. V e (V) são os verbos e a (,VÍRGULA)  indica a pausa 

entonacional. Este esquema de PEZATTI (op. cit.) pode ser visto abaixo: 

 

Bebida alcoólica, ele gosta muito, o Pedro... 

 

 [...] bebida alcoólica é o Tema, que ocupa a posição mais à esquerda da 

predicação; o pronome ele, por acumular concomitantemente a função 
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pragmática de Tópico e a sintática de Sujeito da predicação, posiciona-se em 

P1, lugar reservado aos constituintes que têm uma função especial, seja 

gramatical ou pragmática; já o constituinte o Pedro, por esclarecer 

anaforicamente a referência do pronome ele, é pragmaticamente um 

Antitema, e ocupa a posição P3, reservada para essa função. (PEZATTI, 

op.cit., p. 136). 

 

Na perspectiva da autora, o conflito aparente entre tema e tópico é desfeito devido ao 

posicionamento na sentença. As funções pragmáticas determinam o status informacional 

relacionado ao contexto comunicativo. Por outro lado, é possível compreender que a definição 

de tópico para CHAFE (1976) e LI & THOMPSON(1976) parece ser a definição dada ao 

tema por DIK (1997), a mesma abraçada por PEZATTI (op. cit.), em que o tema mantém uma 

relação sintático-semântica e, em alguns casos, puramente pragmática com a oração. Na visão 

de CHAFE (op. cit.) e de LI & THOMPSON (op. cit.), a ideia defendida é a de que não há a 

possibilidade de um elemento ser topicalizado ou se tornar um tópico, já que a relação que se 

estabelece entre o tópico e a sentença que o sucede é exclusivamente semântica, não sintática. 

 

Apresentando a proposta de CHAFE (op. cit.), PEZATTI (2006) toma como base a 

classificação do autor  e mostra que o tópico aparece em três tipos. PEZATTI (op. cit.) amplia 

as propostas de CHAFE (op. cit.) de três para quatro tipos : 

 

1. Foco de contraste (tópico no início da oração):  ...isso mui/ muitos no interior fazem assim... (DID-

SP-18:831). 

2. Sujeito Prematuro (Duplo Sujeito): O Nelson ele saiu dos transportes... há mais ou 

menos uns: sete... ou oito anos (D2-SP-360:837). 

3. O Antitópico (oposto ao sujeito prematuro): então para mim era uma noviDAde né? Teatro 

(DID-SP-234:258). 
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4. Tópico verdadeiro (“um esquema espacial, 

temporal ou individual dentro do qual a predicação 

principal se mantém de modo a limitar-lhe a 

aplicabilidade a um domínio restrito” (PEZATTI, 

op.cit., p.159)): 

Filme, eu gosto mais de comédia (DID-SP-234:05). 

 

Quadro 1: Definições sobre o conceito de tópico segundo PEZATTI (op. cit.) 

 

Para o conceito de “Sujeito Prematuro”, a autora explica que primeiro deveria ser a 

escolha do sujeito, mas o tópico é eleito antes do sujeito de forma prematura. Para o 

antitópico, a autora salienta que: “se o tópico pode ser resultado de uma escolha prematura do 

sujeito, o antitópico resulta, inversamente, de se escolher primeiramente o esquema de caso e 

só posteriormente, o sujeito, como uma reflexão tardia.” (PEZATTI, op. cit., p.159). 

 

De certa forma, para classificar o tópico, a autora parece confundir critérios sintáticos 

com pragmáticos ao denominar o tópico como “Sujeito Prematuro”. Em linhas gerais, 

adotando o modelo de DIK (op. cit.) ou de CHAFE (op. cit.), PEZATTI (op. cit.) trata 

funções sintáticas como as de sujeito e de predicado por funções pragmáticas. Ou seja, há uma 

relação sintática entre o tópico e a sentença.  

 

A análise realizada nas propostas de alguns autores da linguística funcional mostra  

que há os quem defendam, enquanto outros não, uma relação sintática que prevê uma posição 

que um elemento ocupa na sentença. De acordo com esse posicionamento, o constituinte 

poderá ocupar a posição sintática de tópico na relação sintático-semântica e, em alguns casos, 

pragmática. De outro lado, há autores que postulam que uma relação entre o tópico e a 

sentença é meramente semântica.  
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De acordo com a visão de diversos pesquisadores em referência,  tópico,  tema e  

sujeito, bem como as funções sintáticas e semânticas podem coincidir. Na visão de 

HALLIDAY ( op.cit.) a abordagem sobre a perspectiva funcional da sentença trata dos 

conceitos de Tema-Rema a tópico-comentário. Assim, concordamos com Neves (1990) no 

sentido de que existem “funcionalismos” que permitem diferenciadas abordagens. Entretanto, 

pelo que foi mostrado, parece haver concordância de opiniões acerca do fato de um 

constituinte aparecer à esquerda da sentença, seja tópico ou tema, ser um elemento motivado 

pelo propósito comunicativo que recebe portanto maior proeminência quando está à esquerda. 

 

1.5. O TÓPICO NA PROPOSTA DE PONTES (1987)  

 

Baseado nas propostas de LI & THOMPSON (op. cit.), o trabalho de Eunice Pontes 

marca o início de uma trajetória importante nos estudos sobre o tópico em língua portuguesa. 

Publicado em 1987, o livro O Tópico no Português do Brasil reúne sete capítulos com 

diversos trabalhos apresentados em congressos no Brasil, no Exterior e, posteriormente 

publicados em Anais, mostrando como as CTs estão presentes principalmente no português 

falado do Brasil.  

 

Na apresentação do livro, PONTES (op. cit.) menciona que reuniu resultados sobre as 

CTs no português coloquial brasileiro ao longo de dois anos de 1980 a 1982. As CTs da fala 

informal foram objetos de intensos estudos e pesquisas baseadas na semelhança com as 

sentenças de tópico que ocorrem no chinês (mandarim). O corpus utilizado selecionou 

pessoas de seu convívio diário, como  alunos e professores da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os informantes são em maioria indivíduos 
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de nível universitário, representantes da fala culta de Belo Horizonte na faixa etária de 25 a 50 

anos. A metodologia registrou as falas dos sujeitos no momento em que eram processadas. 

Dessa forma, acreditamos que a autora, ao registrar as CTs no ato em que o fenômeno 

aparecia, tentou capturar o processamento mais próximo possível da fala espontânea. Outros 

exemplos foram colhidos pelos alunos de Mestrado da autora e por colegas do grupo de 

pesquisas do português contemporâneo, coordenado por ela à época. Com a finalidade de 

estabelecer uma comparação com os dados, a autora colheu exemplos em revistas, jornais e 

livros. 

 

Quando a pesquisa da autora teve seu início, há aproximadamente trinta anos, outros 

pesquisadores de outras regiões brasileiras, como os do Rio de Janeiro e os de São Paulo, 

dialogaram com a autora reafirmando que as CTs ocorriam também nos estados vizinhos. 

Pretendendo justificar que seu trabalho não era uma “esquisitice”, a autora afirma que as CTs 

são recorrentes também em outros países como Portugal, França e Espanha.  

 

Para destacar a importância do tópico no PB, PONTES (op. cit.) opta pela proposta de 

LI & THOMPSON (op. cit.) para mostrar que as línguas seriam divididas em quatro tipos: 

 

a)  línguas com proeminência de sujeito, em que a estrutura das sentenças é mais bem 

descrita como de sujeito-predicado; 

 

b)  línguas com proeminência de tópico, em que a estrutura das Ss é mais bem descrita como 

de tópico-comentário; 

 

c)  línguas com proeminência de tópico e sujeito, em que há as duas construções diferentes; 
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d)  línguas sem proeminência de sujeito ou tópico, em que o sujeito e o tópico se mesclaram e 

não se distinguem mais os dois tipos. (PONTES, op.cit., p. 11). 

 

A preocupação da autora é localizar o PB na tipologia estabelecida por LI & 

THOMPSON (op. cit.). Para tanto, PONTES (op.cit.) destaca que, embora o PB sempre tenha 

sido visto como língua com proeminência de sujeito, o estudo mostra que o português é 

também língua com proeminência de tópico, uma língua de terceiro tipo. PONTES (op. cit.) 

elenca as construções mais típicas das línguas de tópico, denominadas impropriamente “duplo 

sujeito” por CHAFE (op. cit.) e LI & THOMPSON (op. cit.). Para PONTES (op. cit.), não se 

trata de “duplo sujeito”, mas de uma construção com tópico e sujeito: 

 

Essa bolsa as coisas somem, aqui dentro. 

Essa bolsa aberta aí, eu podia te roubar a carteira. 

As cadeiras optativas, cê precisa ter um conhecimento bom primeiro. 

Eu agora, cabô desculpa de concurso, né? 

    (PONTES, op.cit., p. 13) 

 

PONTES (op. cit.) alega, seguindo CHAFE (op. cit.), LI & THOMPSON (op. cit.) 

que, nas línguas como o chinês, o tópico é caracterizado ao apontar para o que vai ser dito. A 

autora explica que, nas sentenças acima, o primeiro SN lança o tópico, e o comentário é 

desenvolvido através de uma sentença completa, com sujeito e predicado, em uma relação 

meramente semântica sem nenhum tipo de movimento, ou seja, não se pode dizer que um 

elemento da sentença-comentário foi “topicalizado”. 
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Nesse tipo de construção, segundo a autora, não há a possibilidade de o tópico ser 

resultante de um movimento de deslocamento porque tal movimento pode, não somente 

ignorar a função total da construção de tópico no discurso, que é a de aproximar para si a 

atenção, mas também de não exibir a equivalência de significado. A partir disso, o tópico é 

referente à informação velha, sendo um veículo para a introdução da informação nova. A 

autora elucida que os estudos voltados para o discurso, com os de GIVÓN (1979); FIRBAS 

(1970); CHAFE (1975), afirmam que o objeto direto introduz a informação nova, e o tópico, a 

informação dada. Assim a autora apresenta os seguintes exemplos:  

 

A. E a Rosa? 

B. A Rosa eu falei com ela ontem. 

A. Tô procurando a Vanda. 

B. A Vanda eu acho que tá dando aula. 

     (PONTES, op.cit., p. 14) 

 

Segundo PONTES (op.cit.), em língua portuguesa, qualquer SN, seja sujeito, objetos 

direto e indireto, complemento nominal, adjuntos adnominal, circunstancial e predicativo, 

pode ser tópico. Exemplos: 

 

a) Objeto indireto: 

“Meu cabelo desta vez eu não gostei nem um pouco.”  

A Joana não se deve confiar.  

      

 b) Objeto direto: 

“Esse negó(cio) de tópico eu tô examinando desde o semestre passado.”  
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“Repelex precisa, né?” 

       

c) Adjunto adnominal: 

“Esse negócio o prazo acaba.”  

“Isso eu tenho uma porção de exemplos.”  

       

d) Complemento nominal: 

 “Isso aí eu tenho dúvida.”  

      

 e) Adjunto circunstancial: 

“Qualquer elemento você pode fazer com isso.” (com...)  

      

 f) Adjunto predicativo (ou sujeito?): 

“Banana ouro – é a única banana que eu gosto.” (adjunto predicativo ou sujeito?) 

      

g) Sujeito: 

“Os nossos alunos, cumé que eles estão recebendo?” 

(PONTES, op.cit., p. 18 -19) 

 

Enumeraremos a seguir as propriedades do tópico de acordo com PONTES (op.cit.), 

que segue a tipologia proposta por LI & THOMPSON (op.cit.) para mostrar as características 

do tópico nas línguas de tópico, em contraste com as línguas em que o sujeito é mais 

proeminente, assim como as características que o tópico apresenta nas línguas de sujeito:  

 

a) Definição – o tópico é sempre definido, enquanto o sujeito pode ser indefinido; 
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b) Relações selecionais – o tópico não precisa ter relações selecionais com o verbo, o sujeito 

sim; 

 

c) O verbo determina o sujeito, mas não o tópico; 

 

d) Papel funcional – “ele é o centro da atenção”, “ele anuncia o tema do discurso”; 

 

e) Concordância verbal – É muito comum nas línguas o  sujeito entrar em relação de 

concordância com o verbo, mas concordância de verbo com tópico é rara; 

 

f) Posição inicial na sentença – Foi notado que em todas as línguas o tópico sempre vem na 

posição inicial da S, mesmo naquelas que têm uma partícula marcadora de tópico; 

 

g) Processos gramaticais – O tópico, como é independente da sentença, não governa processos 

sintáticos como reflexivização, passivização, entre outros. (PONTES, op.cit., 19-21) 

 

As características elencadas de (a) a (g) reforçam a ideia de que o tópico é dependente 

do discurso, e o sujeito, dependente da sentença. Além disso, a autora arrola as características 

das línguas de tópico, com as quais o português partilha. Consoante os estudos de LI & 

THOMPSON, PONTES (op.cit.) afirma que nas línguas de tópico: 

 

a) Não há construção passiva na modalidade falada, ou é rara; 
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b) Não há sujeitos vazios porque, no português, não há sujeito em frases existenciais 

impessoais, assim como nas que mencionam fenômenos atmosféricos; 

 

c) As construções de duplo sujeito são típicas;  

 

d) O tópico controla a correferência;  

 

e) Não há restrições, pois qualquer SN pode ser tópico; 

 

f) As sentenças de tópico são básicas e não transformações de outros tipos mais básicos de 

sentenças. 

 

Após expor as características das línguas de tópico, a autora revela a importância do 

pronome-cópia ocorrer na estrutura comentário, alegando que, quando o tópico é idêntico ao 

sujeito, a ocorrência desse pronome é mais frequente  em casos em que o tópico é correferente 

a outros elementos da sentença comentário. Essa não seria a única função desse pronome que 

pode também ser utilizado se houver distância entre o sujeito e o verbo. Sem muito 

aprofundamento, PONTES (op.cit.) alega que, para GIVÓN (1979) o uso do pronome serve 

para deixar o referente claro. Compreendemos que, para a autora, o uso desse tipo de 

pronome, constitui uma estratégia para caracterizar o tópico.  

 

 Uma outra questão tratada pela autora refere-se ao uso ou omissão da preposição. A 

autora destaca que a ausência da preposição está ligada aos casos de tópico. Dessa forma, as 

preposições tendem a ocorrer com mais frequência quando a ordem da sentença é indireta. Há 

casos em que a omissão da preposição não permite sua recuperação e identificação e a 



  42 

interpretação da sentença somente seria possível a partir do contexto discursivo. A não 

omissão da preposição assemelha-se ao uso do pronome-cópia, que aparece na sentença, 

quando necessário.  

 

Exibiremos os tipos de CTs elencados por PONTES (op.cit.) que muito colaboraram, 

não somente para os estudos sobre o tópico, mas também para a compreensão do fenômeno 

em português. Os estudos de PONTES (op.cit.) publicados no livro O Tópico no Português do 

Brasil mostram os quatro diferentes tipos de CTs reunidos pela autora, tais como: Anacoluto 

(Anac), Deslocamentos à esquerda (DE), Topicalizações (TOPs) e Tópico-sujeito (Tsuj). A 

partir de agora veremos cada um desses tipos de CTs de acordo com PONTES (op.cit.) que 

também foram retomados nas análises de VASCO (1999) e BELFORD (2006): 

 

1) Anacolutos (Anac) 

 

 O termo anacoluto, muito utilizado pela GN, refere-se às estruturas que são 

dependentes do contexto de situação ou discursivo, pois, na relação entre o tópico e 

comentário, não há vínculo sintático entre esses elementos. A autora oferece alguns exemplos: 

 

Tina, pode botar a louça na máquina. E o almoço, eu volto mais cedo. 

 

A arte moderna, a arte do século vinte, existem cerca de oito livros. 

 

(PONTES, op.cit., p. 98) 

 

2) Deslocamentos à Esquerda (DEs) 
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As sentenças de DEs são chamadas de pleonasmo e inversão pela GN. Como 

mostramos, PONTES (op.cit.) reitera que a utilização do pronome-cópia caracteriza a 

estrutura de tópico, por isso é mais frequente quando o tópico é idêntico ao sujeito, sendo 

também utilizado se o sujeito estiver distante do verbo. Para mostrar a diferença entre os DEs 

e as TOPs, há que se fazer a distinção proposta por ROSS (1967) que, na língua inglesa, um 

D.E apresenta pronome-cópia, enquanto que, em uma TOP o pronome-cópia não aparece. 

PONTES (op.cit.) mostra que não é tarefa fácil distinguir DEs das TOPs em português por 

uma série de justificativas, como a opcionalidade do uso do pronome, da pausa e pelas 

funções do discurso motivarem ambas as estruturas:  

 

“Os livros, eles estão em cima da mesa.” (PONTES, op.cit., p. 12) 

 

Por fim, embora revele que ainda seja cedo para decidir a distinção entre DEs e TOPs 

no PB, algumas tendências podem ser apontadas: 

 

a) Top. — sem pausa, sem pronome, contrastivo, com SNs tanto definidos 

como não; 

b) D.E. — com pausa, com pronome, não-contrastivo, com SNs definidos, 

dados. (PONTES, op.cit., p. 82) 

 

3) Topicalizações (TOPs) 

 

De acordo com as tendências que foram apontadas para distinguir entre DEs e TOPs 

no PB, as TOPs podem ser definidas pela existência de uma categoria vazia deixada por um 

elemento que está à esquerda da sentença, não preenchida pelo pronome-cópia. As TOPs são 

classificadas pelas GNs como inversão. Eis o exemplo retirado de PONTES: 
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“Dessa cerveja eu não bebo.”  

(PONTES, op.cit., p. 12)  

 

4) Tópico-Sujeito (TSuj) 

 

 PONTES (op.cit.) exibe um tipo de construção de difícil classificação que em 

princípio residia na questão de essas estruturas serem confundidas com frases na ordem direta, 

e, ao mesmo tempo, com as estruturas de tópico-comentário. Dessa forma, em uma TSuj, o 

tópico é (re)analisado como sujeito: 

 

“Essa casa bate bastante sol.” 

 

“A Belina deita o banco, sabe” 

(PONTES, op.cit., p. 34) 

 

Eunice Pontes assinala que as estruturas de TSuj não têm boa aceitação na língua 

escrita, já que são variações de estruturas SVO e os verbos bate e deita não comportam como 

sujeitos essa casa e Belina, e a preposição não se mantém. A modalidade escrita recomenda a 

ordem SVO: 

 

“Nessa casa bate muito sol.” 

  

“Na Belina cabe muita gente.” 
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(PONTES, op.cit., p. 86) 

 

Mostraremos a seguir outros trabalhos que investigaram o tópico e os tipos de CTs no 

português. Selecionamos autores como VASCO (op.cit.) e BELFORD (op.cit.), que se baseou  

nas análises de VASCO (op.cit.) e de BRAGA (1987). Embora nenhum dos estudos tenha 

voltado para a análise ao discurso de venda do vendedores ambulantes cariocas dos trens da 

Supervia, as hipóteses e discussões levantadas foram importantes para as diretrizes tomadas 

na presente dissertação. 

 

 

1.6. O TRABALHO DE VASCO (1999) 

 

Intitulado Construções de Tópico no Português: As Falas Brasileira e Portuguesa, a 

análise de VASCO (op.cit.) investiga CTs na tradição gramatical e na teoria linguística. O 

autor buscou, a partir da comparação entre o PB e o português europeu (PE), verificar se as 

diferenças entre as variedades estariam relacionadas às mudanças no sistema pronominal do 

PB. Para tanto, VASCO (op.cit., p.13) levanta três hipóteses: 

 

a) É o português do Brasil uma língua de tópico face à tradicional concepção de língua com 

proeminência de sujeito? 

 

b) Que construções de tópico caracterizam o PB e o PE? 

 

c) A implementação de certas construções de tópico no PB está relacionada a outras 

mudanças por que passa nosso sistema pronominal? 
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Para investigar a concepção tradicional de o português ser considerado língua com 

proeminência de sujeito, o autor inicia sua pesquisa investigando as CTs na tradição 

gramatical. No fim de sua pesquisa, revela que a descrição normativa não favorece a 

compreensão do tópico como fenômeno. VASCO (op.cit.) apresenta CTs na visão da teoria 

linguística e exibe o quadro de tipologia das línguas  de LI & THOMPSON (op.cit.). Em 

sequência, cita as CTs no PB tendo como referência o trabalho de PONTES (op.cit.). Assim, 

entre as CTs elencadas, traça diferenças entre esses tipos, tais como os anacolutos, 

deslocamentos e topicalizações, tópicos-sujeitos.  

 

VASCO (op.cit.) aponta que as CTs nas gramáticas de orientação teórica apresentam 

as CTs marginalmente. Nesse âmbito, o autor menciona que, em AZEREDO (1995), há duas 

discussões sobre a concepção de tópico controversa na literatura linguística e sobre o conceito 

incoerente que o sujeito recebe na tradição gramatical. VASCO (op.cit.) revela que as CTs 

não têm recebido  tratamento adequado e propõe investigação nos trabalhos de MATEUS et. 

al (1983) e I. DUARTE (1996) que, ao contemplar as CTs no PE, apontam direções na 

questão que envolve as diferenças entre os sistemas linguísticos do PB e do PE. O autor 

argumenta que, contrariamente ao que se vê na análise do PB, MATEUS et.al.  (op.cit.) fazem 

importante distinção entre tópicos discursivos e tópicos frásicos. Dessa forma, baseia-se nas 

propriedades dos estudos sobre as CTs para o PE e assume a caracterização das autoras em 

referência.  

 

A análise feita por VASCO (op.cit.) para o PB é baseada no corpus do Projeto de 

Estudo da Norma Urbana Culta do Rio de Janeiro (NURC), de 1992, que reúne 12 

informantes de ambos os gêneros dos 26 aos 74 anos. O corpus do PE é formado por 18 
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informantes de ambos os gêneros cujas idades variam dos 25 aos 56 anos. Seguem os tipos de 

TOPs e de DEs consideradas: 

 

a) TOPs: 

De sujeito: 

“... quem chega lá de primeira, acho que ___ fica um bocado atrapalhado.” (PB) 

"... agora realmente eu já há muito tempo que ___ não como..." (PE) 

 

De objeto direto: 

“... o fundamental eu tinha ___ pra passar...” (PB) 

"Sim, carne... consegue-se arranjar ___..." (PE) 

 

De oblíquos (com ou sem preposição): 

 “... do São José eu gostava muito ___ ...” (PB) 

"... porque dos outros já não há mais nada a esperar ___..." (PE) 

 

b) DEs: 

De sujeito:  

“... a escola técnica ela dava formação técnica muito boa...” (PB) 

“... eu portanto eu dizia...” (PE) 

 

 De objeto direto: 

“... Austrália , uma vez me definiram Austrália ...” (PB) 

“Sim, congelado isso há aí até nos, nesses supermercados...” (PE) 
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De oblíquo: 

“... porque, por exemplo, essas meninas que são super presas e tal, a mãe delas é..., é da 

onde?” (PB) 

 

“... os colonos, propriamente — não lhes interessou muito esse contacto...” (PE)  

  

É importante salientar que a noção utilizada por VASCO (op.cit.) sobre os tipos de 

deslocamento à esquerda segue a perspectiva teórica adotada nos estudos MATEUS et. al. 

(op.cit.) e I. DUARTE (op.cit.), por isso refere-se à consideração de um epíteto como 

elemento anafórico, além da correferência pronominal, uma vez que a análise do autor 

compreende as falas do PB e do PE. Destacamos que esta pesquisa não utiliza os critérios das 

autoras supracitadas mas os pressupostos de PONTES (op.cit.) para a classificação das TOPs.  

 

A análise de dados feita por VASCO (op.cit.) é extensa e só utilizaremos alguns 

pontos relevantes a este estudo. O autor considera a relevância do Status informacional do SN 

que tem o elemento deslocado para a posição de tópico. VASCO (op.cit.) segue a 

classificação de GORSKI (1986) em que dividiu as entidades em novo, evocado e inferível. O 

resultado apontou que nas estruturas com DEs de sujeito no PB, o tópico tende a ser evocado 

ou inferível no discurso. Entretanto, as entidades novas pareceram mais favoráveis às 

sentenças com TOPs em comparação a construções com DEs, mostrando inclusive que, em 

percentuais reduzidos, o tópico pode veicular informação nova. Outro ponto é o peso medido 

por número de sílabas do SN deslocado. A análise de VASCO (op.cit.) mostrou resultados 

contrários aos de BRAGA (op.cit.), pois, segundo o autor, o tamanho do elemento deslocado 

não foi um fator relevante.  
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A conclusão de VASCO (op.cit.) sobre o estudo entre as falas do PB e do PE responde 

às questões elaboradas no início de sua pesquisa: a) É o português do Brasil uma língua de 

tópico face à tradicional concepção de língua com proeminência de sujeito? Para responder a 

primeira pergunta, o autor mostrou que o PB tende à estrutura SVO, sendo mais proeminente 

ao tópico que o PE. A segunda pergunta, (b) Que construções de tópico caracterizam o PB e 

o PE?,  é resolvida com base na verificação de que, no PB, os DEs de sujeito e de TOPs de 

objeto direto são mais frequentes, enquanto que, no PE, as TOPs de sujeito e os DEs de objeto 

direto ocorrem com mais frequência. Por fim, para a questão (c) A implementação de certas 

construções de tópico no PB está relacionada a outras mudanças por que passa nosso 

sistema pronominal? o autor afirma que as mudanças no PB estão ligadas às construções 

DE.Suj, Top.Ob.Dir. e Tsuj em que o preenchimento da posição de sujeito conduziu à redução 

no quadro flexional e à rejeição aos clíticos e aos pronomes retos em função de objeto. 

 

 

1.7. O TRABALHO DE BELFORD (2006) 

 

BELFORD (op.cit.) realiza um trabalho variacionista que considerou também os 

aportes teóricos da Linguística Funcional para estudar dois tipos de construções de tópico 

elencadas por PONTES (op.cit.): TOPs de objetos diretos e DEs de sujeitos:  

 

“... todos meus dedos sujei;” 1 (Raf p. 3) 

 

“Minha mãe ela fala que eu posso ir,” 2 (Mca p. 4) 

 

A autora destaca outros exemplos que alternam com os equivalentes sintático–semânticos: 
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 “Fui, sujei meus dedo todo,” (Raf p. 3) 

 

“... minha mãe não trabalha muito quanto ele”. (Mca p. 5) 

 

BELFORD (op.cit.), além desses exemplos, trabalhou com TOPs de objeto direto e de 

objeto indireto e com os DEs de sujeito com anteposição de SN por serem os mais produtivos. 

A autora mostra que ambas as estruturas apresentam um SN à esquerda da oração. No caso 

das TOPs, o SN não é retomado, nas DEs, o SN é retomado pelo pronome-cópia. A autora 

justifica o estudo com base na observação da abundante ocorrência das CTs na fala carioca.  

 

Os dados utilizados na pesquisa foram retirados do Programa de Estudos sobre o Uso 

da Língua (PEUL/UFRJ) que correspondem à Amostra 00. O corpus da amostra é constituído 

de 22 falantes distribuídos em três variáveis não linguísticas: sexo; idade (7 a 14, 15 a 25, 26 a 

49 e acima de 50) e escolaridade (Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio).  

 

BELFORD (op.cit.) faz um levantamento das CTs na tradição gramatical e aponta que 

a ordem OVS não é considerada forma padrão. A autora também verifica as CTs na teoria 

linguística e tece referências aos estudos de LI (1976), destacando o artigo de LI & 

THOMPSON (1976) que trazem tipologia das línguas com características de sujeito ou de 

tópico. Em sequência, o livro de PONTES (op.cit.) é destacado pelo estudo feito sobre o PB 

ser uma língua com proeminência de tópico e sujeito. Outros trabalhos também são citados, 

como o de BRAGA (op.cit.) e VASCO (op.cit.). Baseada nesses estudos, a autora investigou 

como as CTs se realizam e quais são os contextos linguísticos e sociais que motivam o uso 

das TOPs e DEs na fala carioca. 



  51 

 

A escolha da variável dependente para a análise das TOPs foram as ordens variáveis 

do objeto, OSV e SVO. Para a análise de DEs de sujeitos, a variável linguística foi o sujeito 

da oração com ou sem DEs, em que as variantes consideradas foram: Sujeito (SN) + Pronome 

+ Verbo (+ Complementos) e as estruturas Sujeito (SN) + Verbo (+ Complementos).  

  

 Baseada em PONTES (op.cit.), BELFORD (op.cit.) alega que o sujeito é dependente 

da sentença e o tópico dependente do discurso. Dessa forma, a autora apresenta e discute os 

resultados dos grupos de fatores e análise para TOPs e DEs. Os grupos para as TOPs são 

transitividade do verbo, status informacional do SN, presença ou ausência de sujeito, 

contrastividade e os fatores não linguísticos. Os grupos de fatores para os DEs são presença 

ou ausência de elemento interferente, natureza do verbo, dimensão do SN, caráter animado do 

SN e fatores não linguísticos. 

 

A autora levanta hipóteses com a finalidade de sustentar a ideia de que as CTs são 

motivadas especialmente por fatores discursivos, por aspectos gramaticais e semânticos. Para 

realizar os estudos das TOPs, os resultados confirmam que as CTs são construções marcadas, 

em oposição às construções SVO. Para explicar a baixa de ocorrência das TOPs, a autora 

apresenta os grupos de fatores selecionados pelo programa Goldvarb (2001). O primeiro 

grupo dessa seleção refere-se à transitividade do verbo que confirmou a hipótese de que as 

TOPs ocorreriam mais com verbos transitivos indiretos com complemento sem preposição. A 

autora menciona os estudos de GOMES (1998) e de VASCO (op.cit.) que também 

verificaram a ausência de preposição para verbos transitivos indiretos. Como conclusão para 

tal ocorrência, aposta na questão de o tópico ser sintaticamente independente do verbo.  
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O segundo grupo selecionado foi o status informacional do SN, considerado pela 

autora como grupo de fator primordial para a ocorrência das TOPs. Baseada no modelo de 

PRINCE (1979), foram utilizados os conceitos de evocado, novo e inferível, introduzindo-se a 

noção de “evocado por gatilho” propiciado pelo entrevistador nas entrevistas. A hipótese 

levantada foi a de que as TOPs envolveriam mais entidades evocadas por “gatilho”, depois as 

evocadas, em seguida as inferíveis e, por último, as entidades novas. A hipótese de que o 

efeito “gatilho” contribui para uma maior ocorrência de TOPs foi comprovada, em segundo 

lugar vieram as entidades evocadas, em seguida as inferíveis e, em último, as entidades novas. 

A autora salienta que o resultado nessa ordem corrobora com a análise de BRAGA (op.cit.) e 

reitera a análise de PRINCE (op.cit.) em que o elemento evocado aparece na posição inicial 

da sentença, pois um constituinte novo na posição inicial representaria uma quebra de 

expectativas, sendo sua posição mais comum à direita da sentença.  

 

O terceiro grupo de fator selecionado é relacionado à presença ou ausência de sujeito 

na oração. Seguindo a mesma hipótese apresentada por BRAGA (op.cit.) no seu estudo de 

TOPs de objeto direto. Levantou-se a hipótese de que as TOPs ocorreriam com mais 

frequência em orações com sujeito explícito. Da mesma forma, o resultado de BELFORD 

(op.cit.) corroborou os achados de BRAGA (op.cit.). Os resultados mostraram que as TOPs 

apresentam mais ocorrência de sujeito explícito em relação ao sujeito oculto. A autora explica 

que a ocorrência sujeito explícito caracteriza o SN como tópico/objeto, a fim de evitar 

confusão entre tópico e sujeito. 

 

Contrastividade foi o quarto grupo selecionado para as TOPs. A hipótese de que a 

presença desse efeito favorece a ocorrência de TOPs foi confirmada e a autora salienta que, os 

estudos anteriores, como os de PAREDES SILVA (1988), MOLLICA (1984), OLIVEIRA & 
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BRAGA (1997) e GRYNER (1990) (apud BRAGA, 2003) constataram a relevância da 

contrastividade na análise de dados variáveis. Quanto aos fatores não linguísticos, BELFORD 

(op.cit.) revela que  idade,  gênero e  escolaridade não representaram forte influência para a 

realização de TOPs. BELFORD (op.cit.) apresenta e discute também as hipóteses e resultados 

encontrados para os DEs em que buscou verificar se quais grupos de fatores estariam 

motivando ou não o aparecimento do pronome-cópia.  O primeiro grupo de fatores leva em 

conta a presença ou ausência de elementos interferentes entre o SN e o comentário que 

favorecia ou não o aparecimento de um pronome-cópia. Ficou comprovado que a presença de 

elemento interferente favorece os DEs, encontrado também no estudo de BRAGA (op.cit.). O 

segundo grupo é a natureza do verbo. Seguindo a proposta de SAID ALI (1969), um verbo é 

relacional quando faz a relação entre o sujeito e o predicativo e é nocional o que funciona 

como predicador. A hipótese de que o pronome cópia aparece com verbos nocionais foi 

confirmada e baseada nos os estudos de OLIVEIRA (2005), BRAVIN DOS SANTOS (2006), 

mostrando que contextos com o verbo ser tendem a desfavorecer pronomes.  

 

O terceiro grupo de fator corresponde ao tamanho do SN. BELFORD (op.cit.) adaptou 

a proposta de BRAGA (op.cit.) e reuniu SNs de até 3 sílabas, de quatro a seis sílabas e de 7 

ou mais sílabas. Assim, BELFORD (op.cit.) verificou se SNs com grande número de sílabas 

favoreceriam ou não a ocorrência de pronome-cópia. Segundo a autora, o programa não 

selecionou esse grupo devido aos poucos dados obtidos em relação ao que se esperava. 

Entretanto, BELFORD (op.cit.) exibiu resultado de que os SNs com mais de 7 sílabas 

apresentara-se mais frequentes. A autora alega que dimensão do SN merece maiores 

reflexões, pois no estudo feito por BRAGA (op.cit.) os SNs com número maior de sílabas 

favoreceram o aparecimento do pronome-cópia e o contrário não foi verificado na análise de 
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VASCO (op.cit.), em que a ocorrência dos DEs no PB não se mostrou vinculado quanto ao 

número de sílabas do SN tópico. 

 

O quarto grupo de fator é o caráter animado do SN. Esse grupo, segundo BELFORD 

(op.cit.), não foi selecionado devido aos poucos dados. A autora demonstra que o pronome-

cópia tende a ocorrer se o traço for [+ humano] em relação ao traço [-humano]. A autora 

destaca que trabalhos anteriores a fizeram propor tal grupo, tais como o de PAREDES SILVA 

(1988), no estudo sobre o uso do sujeito pronominal, o de GOMES (1996), no estudo sobre o 

dativo no PB e o de MOLLICA (1977), na pesquisa sobre as relativas. Quanto aos fatores não 

linguísticos, apenas o fator gênero foi levantado pelo Goldvarb (2001). BELFORD (op.cit.) 

alega que talvez esse grupo tenha sido selecionado pelo fato de uma informante realizar 

muitas vezes os DEs, em relação à maioria e também por uma outra informante que 

apresentou mais ocorrências de DEs em relação à ordem SVO. 

 

1.8. AS ESTRUTURAS EQUATIVAS NA LITERATURA LINGUÍSTICA 

 

  Abordaremos nesta seção como os autores CASTILHO (2010) e HALLIDAY (1994) 

concebem as estruturas equativas nos pontos mais interessantes para esta pesquisa. 

CASTILHO (op.cit.) estabelece a estrutura argumental e tipologia das sentenças simples e 

classifica as estruturas equativas como sentenças monoargumentais. Nessa abordagem, o 

autor demonstra que na proposição de uma sentença equativa há o estabelecimento de uma 

relação de igualdade ente os constituintes: 

 

                 “X é (como) um Y” (CASTILHO, op.cit., p. 329) 
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Na representação acima, X é o sujeito e Y é o equativo. CASTILHO (op.cit), seguindo 

essa abordagem de HEINE/CLAUDI/ HUNNEMEYER (1991), traz os seguintes exemplos 

dos autores para mostrar a relação de igualdade entre os constituintes nas equativas: 

 

a) A fita é a base do inquérito; 

 

b) Nesta sala aqui, o professor é aluno. (= a sentença descreve uma aula em que o 

professor é um aluno realizando estágio); 

 

c) Fora dessas situações, o professor é professor e aluno é aluno; 

 

d) Só queria dizer que eu sou eu. ∅ Não consigo ser nós. (Ignácio de Loyola 

Brandão, Zero, Rio de Janeiro, Brasília, 1975, p. 199) (apud CASTILHO, op. cit., 

p. 333). 

 

Em seguida, CASTILHO (op. cit.) postula que as equativas são estruturadas com o 

verbo ser em uma relação de equação que se dá entre o sujeito e o sintagma nominal equativo, 

podendo esses intercambiarem na sentença sem alteração de significado, sob a condição de 

que as equativas não possam ser tratadas como predicativos pois não predicam o sujeito.  

 

a) A base do inquérito é a fita; 

 

b) Nesta sala aqui, o aluno é o professor. (CASTILHO, op.cit., p. 333). 

 



  56 

Percebemos que, no caso das equativas, o autor estabelece uma ordem fixa em que o 

constituinte à esquerda é sempre o sujeito e o segundo, o equativo, uma vez que o esquema 

proposto é: X (sujeito) e Y (equativa): 

 

 Segundo termo de uma sentença nucleada por ser, quando esse verbo associa dois 

sintagmas nominais, estabelecendo uma relação de equação entre eles. Na estrutura equativa, 

o primeiro termo é considerado como sujeito da sentença e o segundo, como o termo 

equativo. (CASTILHO, op. cit., p. 675) 

 

A discussão sobre a posição do sujeito na sentença, entre outros elementos, foge ao 

escopo deste trabalho. Relembramos que nosso estudo trata as equativas e topicalizações 

como estruturas que apresentam constituintes à esquerda. O autor argumenta que o sujeito e a 

equativa podem ser representados pelas mesmas palavras, como vemos nos exemplos (c) e (d) 

acima, ou podem conter palavras distintas, como em (a) e (b).  

 

 Na proposta de HALLIDAY (op.cit.), na Metafunção textual (mensagem) as estruturas 

equativas são definidas pelo tema. O tema simples é a unidade que pode ser codificada por 

grupo nominal, verbal ou preposicional que representa o ponto de partida da mensagem. O 

Rema compreende o desenvolvimento do Tema. Já  Tema equativo organiza-se em dois 

constituintes,  Tema e Rema em uma relação de identidade, expressada por alguma forma do 

verbo ser. O autor estabelece que no processo Relacional, cada tipo pode exercer duas 

funções, a saber, as de Atribuir e a de Identificar no sistema de transitividade. A diferença 

entre ambas funções está no fato de as orações atributivas (a is an attribute of x) na relação 

entre o Portador e Atributo não há reversibilidade (Sarah is wise), enquanto que as orações 

identificativas são reversíveis (Tom is the leader;The leader is Tom). HALLIDAY ( op.cit., p. 
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123) nomeia os verbos que realizam o processo relacional identificador como ‘equativos’: 

[role] play, act as, function as, serve as; [sing] meam, indicate, suggest, imply, show, 

betoken, mark, refletc; [equation] equal, add, up to, make; [kind/part] comprisse, feature, 

include; [significance] represent, constitute, form; [example] exemplify, ilustrate; [symbol] 

Express, signify, realize, spell, stand for, mean; [neutral] be, become, remain. 

Desse modo, segundo a tipologia de HALLIDAY (op. cit.), nas Equativas Temáticas 

Identificativas (a is the identify of x) a ordem dos constituintes da sentença pode ser alterada, 

pois a equação ou identidade será preservada. Quando a ordem estabelecida como padrão ou 

típica é invertida, o falante (ou escritor) considera como proeminente o elemento com o qual a 

oração é iniciada marcando a intenção no discurso. Os exemplos abaixo, retirados de 

HALLIDAY ( op.cit, p.41), mostram a relação de identidade na estrutura temática permitindo 

o intercâmbio entre o Tema e o Rema: 

 

What (the thing) the duke gave to my aunt was the teapot 

Tema Rema 

        

        Quadro 2: O Tema e Rema segundo HALLIDAY (op.cit.) 

 

No exemplo do quadro 2, o tema simples é nominalizado, pois funciona como tema, 

passa a servir a um objetivo temático. O tema o que aconteceu significa ‘eu quero contar a 

você algo que aconteceu’, enquanto que os componentes do acontecido cabem ao Rema. 

Segundo HALLIDAY (op. cit.), a Equativa Temática é uma oração identificativa por conta da 

relação de indentidade. Cabe destacar que a presença do artigo definido e a capacidade de 

reversão são características de uma sentença equativa identificadora. A relação de identidade 

ocorre porque o termo identidade corresponde a dois sentidos. No primeiro, o termo 
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identidade serve para especificar o tema e, no segundo sentido, o termo iguala o tema ao rema 

como equivalentes. Assim, a construção Equativa Temática é um tipo de oração em que tema 

e rema são equivalentes portanto intercambiáveis.  

 

Tomando como referências as definições de CASTILHO (op. cit.) e de HALLIDAY 

(op. cit.), as estruturas equativas referem-se às construções arroladas nesta pesquisa. Como 

anteriormente dito, essas estruturas são utilizadas por vendedores ambulantes nos trens na 

cidade do Rio de Janeiro para vender seus produtos. Quando o ambulante quer chamar a 

atenção para o preço do produto ou quer tornar o produto atraente, a estratégia utilizada é a de 

trazer para a posição à esquerda um desses elementos, a fim de evidenciar o que considera 

proeminente. Sobre esse ponto, destacamos PONTES (op. cit.), postula que o elemento à 

esquerda da sentença é proveniente do discurso e aparece nessa posição porque é o centro da 

atenção. Destacamos que PONTES (op. cit.) não fala das relações de venda. Adotaremos a 

perspectiva da autora no que tange maior destaque ao constituinte à esquerda e assim 

entendemos que os fenômenos em tela são motivados pelo contexto de uso e emergem do 

propósito comunicativo no contexto estudado. 

 

A perspectiva de tema para HALLIDAY (op. cit.) e de tópico para LI & 

THOMPSON(op. cit.) abraçadas por PONTES (op. cit.) apresentam em comum a ideia de que 

o constituinte que se deseja atribuir maior proeminência aparece à esquerda da sentença. É 

importante destacar que nenhum dos autores acima citados envolvem os conceitos de tópico 

ou de tema às relações de venda. A partir de agora, os fenômenos em estudo serão tratados 

como topicalização de objeto direto (TOPs) e estruturas equativas de constituintes à esquerda 

(EQEs). Nesse âmbito, esta pesquisa verifica as ocorrências em que ambulantes dos trens 

cariocas da Supervia utilizam, por meio das TOPs e EQEs, a estratégia de trazer como ponto 
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de partida um constituinte à frente da sentença com o fim comunicativo de realçá-lo à venda 

devido às pressões de uso ligadas ao contexto, aos fatores linguísticos e extralinguísticos. 
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2. QUESTÕES, OBJETOS E OBJETIVOS 

  

 Em um mundo globalizado de avanços tecnológicos e em constante renovação, o 

Brasil vive antigos problemas sociais. Dentre muitos se destacam o desemprego, as altas taxas 

de analfabetismo e baixos níveis de escolarização afetando diretamente setores 

socioeconômicos. Indivíduos poucos escolarizados e não atuantes no mercado de trabalho 

formal lançam mão de soluções alternativas para manter a sobrevivência. BARRETO (2004, 

p. 73), ao escrever sobre o efeito da criatividade em propaganda, menciona que:  

 

 A criatividade parte de um problema, na maioria esmagadora dos casos ou então vai 

ao problema em casos excepcionais. O problema, contudo, é sempre, invariavelmente, 

componente ativo, verdadeira razão de ser de tudo o que se compreende sob o título 

“criatividade”. Simplesmente não há criatividade sem problema referente.  

 

 Nesse contexto, os cidadãos em situação de desemprego atuando na economia 

informal buscam soluções criativas e atraentes como forma de propaganda oral para vender 

produtos nos trens, utilizando estratégias linguísticas de utilizar constituintes à esquerda com 

a finalidade de torná-los proeminentes. A proposta deste trabalho, baseada nos pilares da 

Sociolinguística e do Funcionalismo, verifica a correlação entre forças internas e externas ao 

sistema da língua que parecem impulsionar o uso de dois tipos de estruturas que constituem a 

variável dependente analisada, TOPs e EQEs são utilizadas por vendedores ambulantes. 

Seguem abaixo exemplos de TOPs: 

 

(5) (Nestlé) um real chocolate eu tenho. (vm2a)  
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(6) cerveja gelada eu tenho. (vm2b)  
   

 

As ocorrências das estruturas TOPs são raras em relação às EQEs que apresentam-se 

com maior frequência no anúncio de venda realizado  pelos vendedores ambulantes:  

           

(7) Gelada é a água. (vm1a) 

 

(8) Dez centavo é a bananada. (vf1a)  
 

  

 Evidenciamos que, na maioria dos casos, há ausência de concordância nominal de 

número nas EQEs. Com a finalidade de conhecer qual dentre as EQEs e TOPs é mais 

estigmatizada, elaboramos e aplicamos de forma piloto e aleatória um teste de atitude 

informal em que perguntamos informalmente aos falantes com nível superior completo e 

nativos do português carioca se consideravam as TOPs e EQEs “erradas”, do ponto de vista 

das GTs . Dentre essas estruturas, procuramos conhecer a mais estigmatizada. Os resultados 

ocorreram de acordo com o esperado. Todos os entrevistados responderam que as EQEs são 

mais estigmatizadas e mais “erradas” por conta da ausência de concordância nominal de 

número, como pode ser visto em estruturas do tipo “Dez centavo é a bananada”. As opiniões 

sobre as TOPs e EQEs serem inadequadas por apresentarem constituintes à esquerda ficou 

dividida entre os que consideraram “certas” e “erradas”. Alguns entrevistados mencionaram 

que, quanto à questão da ordem sintática, ambas as estruturas são possivelmente 

compreensíveis.  
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Para a realização desse trabalho, serão considerados os aspectos discursivos lançados 

em LI & THOMPSON (op. cit.) e em PONTES (op. cit.) na tentativa de explicar a função 

pragmática de tais constituintes à esquerda. O objetivo também é o de demonstrar a 

sistematicidade existente do fenômeno nos contextos das relações de compra e venda.  

 

 O conceito de variável dependente deste estudo, discutido mais adiante, não está 

relacionado ao aplicado por LABOV (1972) para a Teoria da Variação, mas nos pressupostos 

de LAVANDERA (1978) em que se passa a admitir o critério de compatibilidade funcional 

entre formas alternantes e intercambiáveis funcionalmente. A adoção do conceito justifica-se 

pelo fato desse estudo estar vinculado à sintaxe, considerando-se as variáveis linguísticas e 

não linguísticas, bem como contextos de uso. A partir do arcabouço teórico-metodológico da 

Teoria da Variação e do Funcionalismo linguístico, esta pesquisa considera uma comunidade 

linguística composta por indivíduos que praticam a venda informal e focaliza dois tipos de 

estruturas de constituintes à esquerda que emergem nessa comunidade. Busca-se, então, 

verificar os fatores responsáveis pelos usos de TOPS e EQEs, utilizadas por vendedores 

ambulantes que comercializam diversos produtos (cerveja, água, paçoca, bolas, balas, entre 

outros), nos trens urbanos da Supervia que circulam na cidade do Rio de Janeiro, mais 

especificamente, na linha Japeri – Central do Brasil. As principais perguntas: 

 

(a) Por que o contexto de venda recorre a estruturas com deslocamentos de 

constituintes à esquerda?  

 

(b) Se utilizar elementos à esquerda da sentença é de fato uma estratégia satisfatória 

para torná-los salientes, por que as ocorrências das EQEs são mais eficientes a 

TOPs para os propósitos comunicacionais? 
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 (c) Que fatores de ordem linguística e extralinguística favorecem as ocorrências das 

TOPs e EQEs? 

  

(d) A restrição temporal é importante para a preferência das EQEs? 

 

Ao lançar tais questões, este estudo considera alguns objetivos e metas. O objetivo 

geral é o de investigar de que modo fatores linguísticos, sociais e de contextos de uso 

favorecem a ocorrência dos fenômenos em tela. Elegemos os subsídios de VASCO (op.cit ) e 

BELFORD (op.cit ) como ponto de partida, porém, em muito diferimos dado que o perfil 

sociolinguístico dos sujeitos da amostra é diverso tanto quanto suas intenções comunicativas. 

Desta feita, elencamos as hipóteses seguintes: 

 

1. O status informacional dentre as entidades evocado, inferível e novo motivam a ocorrência 

do constituinte à esquerda a depender do tipo de estrutura e/ou tipo de propósito 

comunicativo; 

 

2 . O conceito de diferencial de Marketing, intimamente ligado às relações de compra e 

venda, atua de forma estratégica sob a forma da estrutura de constituinte à esquerda e dá conta 

linguisticamente de metas que o caracteriza; 

 

3. A dimensão do SN em número de sílabas do constituinte à esquerda mantém relação com 

cada tipo de estrutura; 
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4. Vendedores ambulantes do sexo masculino e feminino utilizam ambas as estruturas TOPs e 

EQEs, sendo que as estruturas EQEs, possivelmente inovadoras, são utilizadas mais pela 

minoria que forma o grupo feminino; 

 

5. O fator extralinguístico escolaridade revela que a baixa escolarização motiva o uso das duas 

estruturas de constituintes à esquerda, pois são formas desviadas da forma sintática cânone 

(SVO); 

 

6. A idade dos vendedores ambulantes pode revelar indícios de variação ou mudança, o que 

pode vir a justificar a continuidade desse estudo; 

 

7. A restrição temporal atua positivamente sobre a emergência das EQEs; 

 

8. A eficácia das EQEs sobre as TOPs na comunidade de fala analisada aponta para hipóteses 

de que há relação entre o tipo de estrutura e a aquisição de linguagem; 

 

9. A hipótese postulada em 8 encontra respaldo em pesquisas com crianças cujos primeiros 

estágios de aquisição apresentam predomínio de estruturas com verbo ser e com a ordem 

ainda não fixada; 

 

10. As hipóteses em 8 e 9 relacionam-se à atitude dos falantes em relação às TOPs e EQEs. 

 

 As questões postas e as hipóteses lançadas nos próximos capítulos da dissertação 

instrumentalizam o estudo para confirmar ou deixar em aberto alguns aspectos. Na sequência, 
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procedemos a um breve resumo do enquadre teórico necessário a partir do qual direcionamos 

nossa investigação. 
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3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Esta pesquisa utiliza o arcabouço teórico da denominada Sociolinguístca Variacionista 

Laboviana associando-se aos aportes teóricos do Funcionalismo. Neste capítulo, 

primeiramente, fazemos um curto percurso sobre o início dos estudos do uso da língua, 

passando pelas questões polêmicas que envolveram os trabalhos variacionistas. A seguir 

tratamos alguns pontos sobre o Funcionalismo, sua origem na Antropologia e seus estudos na 

Ciência da Linguagem, no Estruturalismo saussureano. Consolidamos a orientação deste 

trabalho a partir da união entre a Sociolinguística e o Funcionalismo para realizar a análise 

quantitativa e para considerar a função dos constituintes à esquerda inseridos no contexto 

específico das relações de venda nos trens da cidade do Rio de Janeiro. 

 

Segundo SUÁREZ (2000), o trabalho de CURRIE (1952) foi o primeiro a conter no 

título o termo sociolinguística, o que para alguns autores é o marco inicial da disciplina. O 

autor considera que, para a maior parte dos historiadores, outros trabalhos anteriores já 

apresentavam estudos linguísticos com a concepção de base sociolinguística. Na visão de 

ALKMIM (2003), CALVET (2002) e ALÍPIO (2008), a consolidação do termo 

sociolinguística se deu em 1964 quando o trabalho intitulado Sociolinguistics de William 

Bright foi apresentado em um congresso na Universidade da Califórnia, em Los Angeles 

(UCLA).  

 

Durante a década de sessenta, enquanto dominava o mentalismo proposto pela 

Gramática Gerativa, WEINREICH, LABOV & HERZOG, no texto Empirical Foundations 

for a Theory of Language Change de 1968, concretizam a discussão e efetivam o componente 

social na Linguística como forma de estudar as estruturas de uso com o foco para a variação e 
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a mudança da língua na sociedade. Cabe destacar que, antes da Sociolinguística estabelecer-se 

como campo de investigação, a noção de variação já despontava nas preocupações de mapear 

as diferenças linguísticas em atlas linguísticos e tal se estabeleceu mais solidamente em 

FISCHER (1958). Os estudos sobre os processos fonológicos variáveis foram os primeiros a 

receber abordagem variacionista, a exemplo da pesquisa seminal em Martha’s Vineyard (cf. 

LABOV, 1960). 

 

A ideia germinal de elaborar uma ciência do uso aconteceu, quando o cientista norte-

americano William Labov postula universais a partir da Teoria da Variação estabelecendo o 

objeto da Sociolinguística o estudo da língua em uso em uma comunidade de fala e a variação 

constitui subsídio para a mudança, toda mudança pressupõe variação e o contrário não se 

aplica necessariamente. Assim, o dinamismo é inerente às línguas naturais do mundo e a 

característica heterogênea da língua é entendida como um princípio universal regulado que 

viabiliza um estudo científico. Para tanto, LABOV (1983) afirma que: 

 

La existencia de variaciones y estructuras heterogêneas en las comunidades 

linguísticas investigadas es una realidad correctamente estabelecida. [...] la 

heterogeneidad no sólo es común sino que es el resultado de los factores 

linguísticos básicos. Lo que mantenemos es que la ausencia de 

permutaciones estilística y de sistemas de comunicación multiestatificados 

es lo que resultaría disfuncional [...] (LABOV, 1983, p.259). 

 

O fato de a Sociolinguística levar em conta variáveis sociais (cf. LABOV, 1977) pode 

ter sido fator impeditivo para comprovar-se mais rapidamente na história a viabilidade de 

cientificidade na investigação sobre os usos linguísticos. Por outro lado, a abordagem gerativa 

de CHOMSKY (1965), assim como no estruturalismo de SAUSSURE (1995), apresenta uma 

visão da língua como estrutura abstrata, a primeira restrita à competência genética oposta ao 
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desempenho individual (explicitação da competência). Nessa perspectiva, em Chomsky 

(1965) postula-se um falante e ouvinte ideal em uma comunidade linguística também ideal e 

tal assunção serve para justificar uma teoria mentalista que desconsidera as formas de uso e de 

variação da língua em uma visão do homem como ser puramente biológico cuja mente, 

compreendida como órgão da fala, é biologicamente pré-programada para adquirir qualquer 

língua. 

 

Os estudos variacionistas, no entanto, consideravelmente recentes (século XX), 

destacaram a realidade heterogênea das línguas naturais humanas sob a perspectiva da 

variação e da mudança baseados no uso. Diversas pesquisas no Brasil têm também 

demonstrado a influência dos fatores extralinguísticos e intralinguísticos sobre os processos 

variáveis (cf. BRAGA & MOLLICA, 2010). Cabe destacar que a Sociolinguística não rejeita 

o componente universal, uma vez que a variação linguística é um princípio geral regular 

próprio das línguas humanas. Esse ponto de vista gerou conflito na teoria, pois houve 

alegação de que a variação não seria regular, mas aleatória. O conceito de variação livre no 

estruturalismo era utilizado para nomear os fenômenos variáveis sem justificativa e a variação 

não poderia constituir objeto de estudo porque era considerada assistemática.  

 

A sistematicidade e a previsibilidade da variação são, porém, inerentes às línguas. Nas 

palavras de CHAMBERS (1995, p. 14):  

 

 

The idea of free variation carries a strong implication. If the variants are 

truly free, that is, if the occurrence of one variant or another is arbitrary, 

then it must follow a fortiori that the variants cannot be predicted by any 

factor. Yet the most casual observation of speech shows that its variants are 

associated with social factors. Discussions of free variation routinely 
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included observations that ‘free’ variants like automobile were used in 

advertisements because the word had a dignity lacking in its counterpart 

car. In other words, the variants were predictable, at least probabilistically, 

and not free in any meaningful sense of the word. 

 

 

Nessa visão, a Sociolinguística utiliza um suporte metodológico que a permite 

observar, descrever e sistematizar as variações linguísticas. A adequação explicativa fornece 

suporte teórico que une aspectos linguísticos e sociais para dar conta de explicar os 

fenômenos tal como ocorrem na sociedade. Desse modo, a Teoria da Variação estuda o 

comportamento de duas ou mais formas que variam e convivem numa determinada língua até 

que, se for o caso, uma forma substitua a outra. Confirmando com tal ponto de vista, afirma 

MOLLICA (2003):  

 

“A Sociolinguística considera em especial como objeto de estudo 

exatamente a variação, entendendo-a como um princípio geral e universal, 

passível de ser descrita e analisada cientificamente.” (MOLLICA, op. cit., p. 

9). 

 

O termo “variação livre”, utilizado para nomear os fenômenos variáveis no paradigma 

estruturalista não se aplica, pois a organização e a previsibilidade significam que a variação é 

contextualizada e apresenta regularidade. A Sociolinguística utiliza suporte metodológico que 

lhe permite observar, descrever e sistematizar as variações. Quanto à adequação explicativa, o 

suporte teórico atrela aspectos linguísticos e sociais para dar conta de explicar os fenômenos, 

tal como ocorrem na sociedade. Segundo ALKMIM (2003, p.31), o objeto de pesquisa da 

Sociolinguística é o: 
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[...] estudo da língua falada, observada, descrita e analisada em seu contexto 

social, isto é, em situações reais de uso. Seu ponto de partida é a comunidade 

linguística, um conjunto de pessoas que interagem verbalmente e que 

compartilham um conjunto de normas com respeito aos usos linguísticos não 

pelo fato de se constituir por pessoas que falam do mesmo modo, mas por 

indivíduos que se relacionam [...] 

 

As pesquisas variacionistas buscam descobrir o grau de variabilidade e mutabilidade 

dos fenômenos variáveis de modo a concluir se uma forma tem chances de se sobrepor à outra 

no curso temporal. Para tanto, identifica uma variável dependente e correlaciona a grupos de 

fatores ou variáveis independentes que a motivam. Segundo LABOV (1972, p.271),  

 

[…]social and stylistic variation presuppose the option of saying ‘the same 

thing’ in several different ways: that is, the variants are identical in 

referential or truth value, but opposed in their social and/or stylistic 

significance. 

 

O conceito genuíno de variável dependente no início dos estudos sociolinguísticos, 

aplica-se muito bem aos fenômenos no âmbito fonológico. Posteriormente, WEINER & 

LABOV (1983) desenvolveram pesquisa, no âmbito da sintaxe, sobre as construções passivas 

sem agente, analisadas como fenômenos variáveis. O estudo foi publicado no artigo 

Constraints on the Agentless Passive, em 1983, levantando um debate pertinente sobre o 

conceito de variável, já que abalou os alicerces segundo os quais a variação corresponde à 

coexistência de duas ou mais formas com equivalência semântica, noção não tão bem 

aplicável a fenômenos morfossintáticos e discursivos.  

 

Os impasses surgidos em decorrência da questão posta não foram, no entanto, 

suficientes para interromper o desenvolvimento de estudos variacionistas em outros níveis ou 
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subsistemas da língua. A opinião de LAVANDERA (1978), por exemplo, alega que o 

conceito de variação caracterizado por LABOV (1972) não serviria aos estudos que não 

fonológicos, pois cada variante morfossintática possui função diferente e transmite significado 

próprio. Para tanto, LAVANDERA escreve, em 1978, o artigo Where does the sociolinguistic 

variable stop? e levanta a discussão sobre o conceito de variação, no sentido de designar ‘the 

same thing’. Assim, LAVANDERA (1978, p. 73), revela: 

 

I think we are losing in extending so comprehensively the concept of 

variable to ‘whenever the speaker has an option.  

 

À época, o embate entre os textos contribuiu relevantemente para melhor 

entendimento da questão. LABOV (1978), por seu turno, responde à Lavandera com o artigo: 

Where Does The Linguistic Variable Stop? A Response to Beatriz Lavandera, afirmando que 

estruturas de mesmo “state of affairs” representam o significado representacional ou possuem 

o mesmo valor de verdade, de tal modo que podem ser estudadas do ponto de vista 

sociolinguístico. A questão sobre o conceito de variável dependente ainda é ponto discutível 

que reúne opiniões divergentes, uma vez que a Teoria da Variação deve dar conta de analisar 

quaisquer fenômenos linguísticos nos planos morfológico, sintático ou lexical.  

 

BENTIVOGLIO (1987) retoma o debate entre Labov (op.cit.) e Lavandera (op.cit.) e 

sinaliza a impossibilidade de se encontrar semelhantes contextos em estudo sobre a variação 

sintática. Nessa linha, a questão é colocada em discussão em trabalhos empíricos recentes 

voltados para o português, como os de MOTHÉ (2007) e ALÍPIO (2008), que apontam a 

relevância de se alargar o conceito laboviano tradicional à noção de ‘the same thing’ para 

contemplar construções que “não digam a mesma coisa”. Dessa forma, os autores passam a 
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admitir a noção de comparabilidade funcional proposta por LAVANDERA (1984) entre as 

formas alternantes.  

 

Esta pesquisa se vale do alargamento do conceito original de fenômeno variável, posto 

que as estruturas de constituintes à esquerda aqui analisadas não “dizem a mesma coisa”, são 

equivalentes e intercambiáveis funcionalmente pois apresentam compatibilidade funcional .  

 

O Funcionalismo entendido como teoria linguística, segundo MACEDO (1998), 

nasceu na Antropologia. A autora explica que os trabalhos de MALINOWSKI (1922) e de 

RADCLIFFE BROW (1952), influenciados por DURKHEIM (1984), representaram 

movimento reacionário ao evolucionismo darwiniano. Os ideais da teoria evolucionista foram 

criados e desenvolvidos para a Biologia, mas foram posteriormente utilizados na 

Antropologia, admitindo-se como processo de aperfeiçoamento biológico e social vivido pelo 

homem primitivo até atingir a civilidade. Ao estudar o comportamento cultural dos povos 

trobianeses, habitantes do Pacífico Sul, MALINOWSKI (op.cit.) questiona os princípios do 

evolucionismo, ao admitir postura teleológica em que uma coisa acontece em função da outra: 

cada fato social se justifica pela sua função. Os comportamentos do humanos não seriam 

aleatórios, mas voltados para determinados objetivos e funções na sociedade. Nessa 

perspectiva, a linguagem não é considerada mera expressão do pensamento, contudo  

explicada com base na função exercida pelas necessidades de uso. 

 

Para compreender o Funcionalismo linguístico, CUNHA (2008) revela que:  

 

“[...] a abordagem funcionalista procura explicar as regularidades observadas 

no uso interativo da língua, analisando as condições discursivas em que se 

verifica esse uso.” (CUNHA, op. cit., p. 157) 
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MARTELOTTA (2006) afirma que os conceitos de sistema, estrutura e função se 

destacaram a partir da publicação do Curso de Linguística Geral de Ferdinand de Saussure, 

em 1916. Em linhas gerais, os linguístas pós-saussureanos, conhecidos como estruturalistas, 

estudavam as línguas sob a ótica autônoma, separando a langue (língua) da Parole (fala), de 

forma a analisar a estrutura da Langue (o sistema) em si mesma sem considerar o uso, a 

variação e os contextos que envolvem a Parole. A língua era vista como um sistema de 

regularidades homogêneas completamente descontextualizadas.  

 

MARTELOTTA (op. cit.) destaca que a noção de função surgiu na Escola de Praga 

para dar conta do estudo dos elementos externos que formam a língua e a comunicação 

humana. Compreende-se que a ideia de função foi desenvolvida pressupondo-se o resgate da 

noção teleológica: a fala voltada para um determinado fim no contexto. Assim, o autor mostra 

que o Estruturalismo apresentava diversas abordagens, fazendo com que os estudos 

linguísticos que herdassem  visão saussureana apresentassem uma oposição epistemológica 

entre dois grandes pólos, o formalista e o funcionalista. 

 

O pólo formalista, desenvolvido nos Estados Unidos por Noam Chomsky, na década 

de 50, admite a autonomia da língua desconsiderando o uso e o contexto sociocultural. Nessa 

visão, a proposta mentalista descritivista analisa a competência linguística subjacente ao 

falante, sendo a expressão do pensamento a primordial função da língua mediante à existência 

de uma Gramática Universal inata. Já o pólo funcional considera o contexto discursivo e tem 

o uso da língua como elemento principal. Parte do princípio de que é nas relações de uso que 

as estruturas emergem e são estabelecidas na interação entre os falantes. Para LYONS (1987): 
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[...] o funcionalismo é mais corretamente visto como um movimento 

particular dentro do estruturalismo. Caracteriza-se pela crença de que a 

estrutura fonológica, gramatical e semântica das línguas é determinada pelas 

funções que têm que exercer nas sociedades em que operam. [...] (LYONS, 

op. cit., p.166). 

 

O Funcionalismo compreende a língua, mais especificamente, as estruturas 

gramaticais como um instrumento comunicativo não autônomo usado entre os seres humanos 

como resultado de funções de outros níveis, de forma a espelhar a situação contextual e 

comunicativa. NEVES (2000) afirma que:  

 

A língua (e a gramática) não pode ser descrita como um sistema autônomo, 

já que a gramática não pode ser entendida sem parâmetros como cognição e 

comunicação, processamento mental, interação social e cultura, mudança e 

variação, aquisição e evolução. (NEVES, op. cit., p.03). 

 

 Na perspectiva de HALLIDAY (1985), o sistema linguístico não está desvinculado do 

sistema social e do uso da língua. Partindo-se do ponto de que a língua serve para representar 

satisfatoriamente as necessidades humanas, é verdadeiro assumir que o sistema da língua 

permite que o falante faça escolhas e consiga atingir seus objetivos, uma vez que a língua é 

um sistema capaz de produz significados. Como o homem é um ser social, a manifestação das 

escolhas linguísticas aparece em diversos contextos comunicativos; os usos refletem os 

propósitos comunicativos e resultam na emergência de determinada estrutura gramatical. Em 

concordância, o argumento de (NEVES, op. cit., p.34) reconhece que:  

 

[...] os padrões não se impõem ao uso, mas, pelo contrário, os usos 

estabelecem padrões. 
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O funcionalismo analisa a estrutura gramatical tomando como base a situação 

comunicativa em contextos específicos de uso em sua totalidade e complexidade. O discurso 

abrange diversas situações de comunicação imersas em contextos sociais. Para tanto, 

MARTELOTTA (op. cit.) esclarece: 

 

O termo discurso se identifica, portanto, com o uso concreto da língua, ou 

seja, o conjunto de estratégias criativas, utilizadas pelos falantes para 

organizar o seu texto, tornando-o inteligível para um determinado ouvinte 

em uma situação de comunicação específica. (MARTELOTTA, op. cit., p. 

234). 

 

Desse modo, reitera-se que a noção de gramática não corresponde à de um sistema 

autônomo regido por leis próprias, tal como o conceito de gramática na Teoria Gerativa, mas 

é entendida como um conjunto de sistemas regulares oriundos do processamento do discurso 

em um dado contexto. Mediante à importância do contexto, a teoria funcionalista leva em 

conta o fluxo da informação para estudar os fenômenos linguísticos de forma a correlacioná-

los ao seu status informacional. Assim, uma informação nova, velha ou inferível em um dado 

contexto linguístico representa o modo de compartilhar determinado conhecimento. Segundo 

NEVES (1997): 

 

[...] 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 [...] (NEVES, op. cit., p.34). 
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Alguns teóricos funcionalistas voltaram a atenção para a definição de Fluxo 

Informacional. Seguiremos o modelo proposto por PRINCE (op.cit.) por melhor se adequar à 

presente pesquisa. Assim,  PRINCE (op.cit.) define o conceito de entidade: 

 

An entity is a discourse-model object, akin to Katteunen’s (1971) discourse-

referent; it may represent an individual (existent or not in the real world), a 

class of individuals, an exemplar, a substance, a concept, etc. Following 

Webber (1978), entities may be thought of as hooks on which to hang 

attributes. (PRINCE 1981, p. 235).  

 

 Em seguida, PRINCE (op.cit., p.237) elabora a divisão e as subdivisões das entidades 

discursivas. As entidades novas apresentam-se como não-usadas e totalmente novas. A 

totalmente nova é subdivida em ancorada e totalmente nova não ancorada. As entidades 

evocadas, em evocada textualmente e evocada situacionalmente. Por fim, as entidades 

inferíveis: a inferível não incluidora e a inferível incluidora. Dentre as classificações 

apresentadas, nos interessa a redução dessa proposta da qual utilizaremos somente os 

conceitos de entidades novas, evocadas e inferíveis. Nessa visão, a entidade nova é aquela 

introduzida pela primeira vez no discurso. Ao contrário da entidade nova, a entidade é 

evocada uma vez ocorrida no texto ou se estiver disponível no contexto de situação, visão 

semelhante encontrada em PRINCE (op.cit.) e em PONTES (op.cit ). As entidades são 

consideradas como inferíveis caso possam ser identificadas por inferência, ou seja, se forem 

dedutíveis a partir de uma informação anterior. 

Como anteriormente dito, esta pesquisa apresenta visão sociofuncionalista, segundo 

LYONS (1987), é perfeitamente plausível:  

 

Em geral, podemos dizer que o funcionalismo em linguística tendeu a 

enfatizar o caráter instrumental da linguagem. Há portanto uma afinidade 

natural entre o ponto de vista funcionalista e o da Sociolinguística ou dos 
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filósofos da linguagem que incluíram o comportamento linguístico na noção 

mais ampla de interação social. (LYONS, op. cit. p.169). 

 

A compatibilidade entre ambas as correntes teóricas contribui de forma relevante para 

os propósitos desta pesquisa. Também em TAVARES (2003) é possível notar que os estudos 

sintáticos à luz da ótica da Teoria da Variação que não utilizam o conceito de variável 

dependente no sentido de ‘dizer a mesma coisa’ passaram a considerar a funcionalidade 

discursiva: as estruturas não compartilham do mesmo significado, mas apresentam 

compatibilidade funcional. A autora alega que tais estudos permitiram a Sociolinguística 

investigação conjunta com o Funcionalismo, de modo que o tratamento variacionista a um 

fenômeno linguístico variável passou a receber também explicação sob o viés funcionalista.  

 

Os capítulos sobre metodologia e análise dos dados explicitam mais claramente a 

forma como foi necessária a utilização de abordagem sociofuncionalista. A noção de 

compatibilidade funcional entre as estruturas em tela, neste estudo, mostrou-se relevante para 

definir a variável dependente bem como para sustentar algumas hipóteses e subsidiar a 

interpretação dos resultados.  

 

 

4. METODOLOGIA  

 

 Esta pesquisa utiliza metodologia variacionista no que se refere ao tratamento dos 

dados. A constituição da amostra não se orientou por entrevistas espontâneas tal como os 

ditames da Sociolinguística clássica. A análise quantitativa leva em conta variantes e 

variáveis, o estabelecimento do corpus, a escolha dos grupos de fatores linguísticos e não 

linguísticos calculados pelo programa estatístico Goldvarb (2001), que estabelece cálculos em 
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valores percentuais e em pesos relativos e a significância dos grupos de fatores como 

motivadores do fenômeno em tela.  

  

4.1. CONSTITUIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

 

Participaram deste estudo os vendedores ambulantes que atuam nos carros dos trens 

urbanos da Supervia na cidade do Rio de Janeiro. A formação do corpus seguiu de forma 

aleatória  com a  coleta de “dados dispersos”, tal como em  MOLLICA (1989) e LEAL E 

MOLLICA (2006), de modo a captar a língua oral em situação informal utilizada por 

vendedores ambulantes dos trens no contexto de venda. Nossa finalidade foi a de realizar 

pesquisa para registrar a realização da fala espontânea no momento em que foi produzida. 

Primeiramente, fizemos alguns testes em situação de entrevista nos modelos da 

Sociolinguística clássica. Entretanto, os fenômenos que estávamos procurando não eram 

realizados, pois os vendedores ambulantes nas entrevistas, lançaram mão o discurso indireto 

livre para descrever a maneira pela qual anunciaram a venda dos produtos, portanto, não 

produziam as estruturas que emergem quando estão dentro dos carros dos trens.  

 

 Uma viagem nos trens urbanos da Supervia, principalmente nos horários de rush, tem 

excesso de passageiros que circulam entre as estações e superlotam os carros. Esse motivo nos 

levou à coleta de dados nos horários de menor fluxo. Além disso, é necessário relatar que há 

no interior dos carros intensos desconfortos auditivos provocados por ruídos decorrentes do 

correr do trem nos trilhos, exceto nos poucos trens que possuem ar condicionado. Assim, 

descartamos a possibilidade de realizar gravações por conta das interferências dos ruídos nas 

gravações que impossibilitavam a transcrição. Desse modo, a coleta de dados deu-se por meio 

de anotações. Em um primeiro momento, as estruturas e seus números de ocorrências eram 
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anotados sem que os vendedores ambulantes soubessem. Em um momento posterior, nas 

plataformas das estações, cada informante foi abordado e foram pedidas as devidas 

autorizações para o uso dos registros colhidos no interior dos carros e as informações 

necessárias para a construção do perfil dos vendedores ambulantes no que se refere aos anos 

de estudo, idade e gênero. O quadro abaixo permite melhor visualização da distribuição de 

sujeitos da pesquisa: 

 

 

82%

18%

1 2
 

                   Figura 1 - Distribuição de informantes quanto à variável gênero 

 

A figura 1 exibe os percentuais relativos ao gênero dos vendedores ambulantes, dos 

quais foram 124 homens (82%) e 28 mulheres (18%) em um total de 152 informantes. A 

tabela abaixo mostra o total de informantes da amostra que foram distribuídos pelas variáveis: 

gênero, idade e nível de escolaridade Ensino Fundamental (E.F), revelando a predominância 

da baixa escolarização dos sujeitos da amostra e a participação majoritária do gênero 

masculino, como exibe o quadro abaixo: 
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Idade  15 a 24  25 a 49   50 ou + TOTAL 

Gênero H M H M H M --------- 

1° ao 4° (E.F) 15 5 36 5 27 3 91 

5° ao 9° (E.F) 10 8 19 4 17 3 61 

TOTAL 25 13 55 9 44 6 152 

          

Quadro 3: Perfil dos Informantes por idade, gênero e escolaridade        

   

 Os vendedores ambulantes tentam vender produtos no interior dos carros dos trens, 

visto que essa prática nas estações e nos trens é proibida pela Supervia, exceto para poucos 

vendedores que representam empresas autorizadas. Os vendedores ambulantes comportam-se 

na plataforma das estações como passageiros comuns, carregando as mercadorias em bolsas 

grandes ou em mochilas que contêm, no interior, caixas de papelão ou isopores como forma 

de manter as bebidas e picolés. Outros vendedores ambulantes, que não vendem bebidas, 

utilizam as bolsas e mochilas para guardar diversas mercadorias. Essas são formas de 

transportar e esconder os produtos para driblar a fiscalização. Os ambulantes entram nos 

carros e, quando os fiscais da Supervia estão próximos, esperam até o trem começar partir 

para iniciar a venda dos produtos. A maioria dos vendedores age da mesma forma: despem-se 

da atuação como passageiros, retiram os produtos das bolsas e mochilas exibindo-os ou não e 

fazem os anúncios de venda. Todo esse procedimento deve obedecer a uma restrição 

temporal, pois toda extensão do trem, carro a carro, tem de ser percorrida para alcançar o 

maior número de vendas. Quando o trem se aproxima da próxima estação, os ambulantes 

encerram os anúncios de venda, guardam suas mercadorias e voltam a se comportar como 

passageiros. Mesmo nos trens cujos carros são separados entre si, a forma de anúncio de 

venda segue o semelhante modelo, sendo que o ambulante consegue encerrar suas atividades 
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rapidamente com mais tempo para guardar as mercadorias até migrar de carro na estação 

seguinte. Os produtos precisam ser rapidamente anunciados e a mensagem transmitida deve 

ser curta e de fácil compreensão para alcançar o maior número possível de clientes, devendo 

ser a embalagem das estruturas diretamente proporcional à eficácia na venda.  

 

4.2. PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METOLÓGICOS E ANÁLISE DE  DADOS  

 

Apresentamos nesta seção a descrição e a análise dos dados, bem como os resultados 

obtidos através das rodadas feitas pelo programa estatístico Goldvarb (2001). Esse programa, 

elaborado para o ambiente Windows é uma versão do pacote de programas de análises 

multivariadas Varbrul (Variable Rules Analysis) e é considerado importante ferramenta para 

os estudos baseados na teoria variacionista (cf. GUY E ZILLES, 2007), oferecendo suporte 

em termos quantitativos ao mostrar as ocorrências e os efeitos dos grupos de fatores 

linguísticos e não linguísticos sobre as variantes que configuram a variável dependente.  

 

Para operar o programa, é necessário inserir os dados e as variantes ambos 

codificados. A utilização do programa é a mais adequada para os estudos sociolinguísticos, 

porque permite obter resultados não somente em percentagem mas também em pesos 

relativos. Feita a primeira rodada, o programa permite o aparecimento de várias células com 

os grupos de fatores e os valores em percentuais. Em seguida, é possível realizar uma nova 

rodada para a obtenção dos pesos relativos por meio da opção BINOMINAL UP & DOWN, 

em que várias combinações possíveis entre os fatores são feitas e aparecem distribuídas em 

níveis. Ao final da rodada, o programa mostrará qual é a melhor das combinações em que o 

pesquisador tomará como base para realizar as análises dos resultados.  
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Nosso estudo compreende análise binária da variável dependente configurada por 

TOPs e EQEs de modo que a relevância do valor de aplicação refere-se ao resultado acima de 

0.50 para os fatores que favorecem a aplicação da regra. Embora a importância do programa 

estatístico, NARO (2008, p. 25) destaca que o programa apenas fornece percentagens e pesos 

relativos, cabendo ao linguísta a responsabilidade “de descobrir quais são grupos de fatores 

relevantes, de levantar e codificar os dados empíricos corretamente, e, sobretudo, de 

interpretar os resultados numéricos dentro da visão teórica da língua”. NARO (op. cit.) 

destaca que o “ progresso da ciência linguística não está nos números em si, mas no que a 

análise dos números pode trazer para nosso entendimento das línguas humanas”.  

 

 Mediante o levantamento das hipóteses (cf. capítulo 2), arrolam-se os seis grupos de 

fatores ou variáveis independentes internos à língua, dimensão do SN, status informacional do 

SN e os externos à língua, diferencial de Marketing, idade, gênero e escolaridade.  

 

Seguem abaixo os grupos de fatores estatisticamente selecionados pelo programa Goldvarb 

(2001) por ordem de relevância: 

 

1.  Status informacional do SN; 

2 . Diferencial de Marketing; 

3.  Peso do SN; 

4.  Gênero; 

5.  Escolaridade. 

 

 O grupo de fator estatisticamente não selecionado pelo programa Goldvarb (2001) foi 

a variável faixa etária. Todos os grupos de fatores, incluindo o não selecionado, serão 
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analisados, apesar da insignificância estatística apresentada pelo programa estatístico 

Goldvarb (2001) à variável idade. Acreditamos que a análise do grupo de fator descartado 

fornecerá alguma resposta para o entendimento mais amplo acerca dos constituintes à 

esquerda.  Segue abaixo a figura que ilustra as ocorrências das TOPs e EQEs: 

 

VARIANTES OCORRÊNCIAS PERCENTUAIS 

TOPs 100 25 % 

EQEs 304 75 % 

TOTAL 404 100% 

 

Quadro 4: Número de ocorrências de TOPs e EQEs  

 

A coleta de dados reuniu 404 ocorrências, das quais 100 (25%) foram ocorrências de 

TOPs e, predominantemente, 304 (75%) totalizam as ocorrências de EQE. Segue abaixo a 

distribuição das variantes em percentuais: 

 

 

TOPs
25%

EQE
75%

TOPs

EQE

 

               Figura 2: Distribuição por ocorrências das TOPs e EQEs na amostra analisada 
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As pesquisas realizadas por  VASCO (1999) e BELFORD (2006) focalizaram a ordem 

do português e revelam a alta ocorrência da estrutura sintática padrão SVO face às CTs. 

Entretanto, esta pesquisa busca analisar estruturas sintáticas de ordem marcada que 

apresentaram altas ocorrências no corpus coletado. A grande ocorrência das EQEs frente às 

TOPs mostrou-se um fato não esperado. Assim, verificaremos por meio desta análise que 

fatores têm efeitos positivos sobre as TOPs  e EQEs.  

 

 

4.2.1. FATORES LINGUÍSTICOS E EXTRALINGUÍSTICOS  

 

 A sociolinguísitica laboviana prevê, nas relações entre língua e sociedade, a 

importância dos agentes internos e externos que confirmam a variação inerente ao sistema 

linguístico. PAREDES DA SILVA (2008), ao elucidar a relevância das variáveis internas 

explica que os debates levantados nos estudos empíricos sobre a atuação dos fatores 

línguísticos têm conduzido ao aprofundamento de questões teóricas. Seguindo esse prisma, as 

análises dos fatores internos de base funcional e cognitiva, status informacional do SN e 

dimensão do SN se complementam. A entidade evocada que se quer ressaltar vai para a 

posição da entidade nova, à esquerda do verbo, com o intuito de persuadir os clientes à 

compra dos produtos pelo seu atributo, preço, entre outros. Cognitivamente, é necessário que 

tal entidade seja de rápido processamento com peso cognitivo “leve”. Encontramos em 

algumas ocorrências a omissão da preposição que, segundo PONTES (op.cit.), tendem a 

ocorrer com mais frequência na ordem indireta. A metodologia sociolinguística permite 

avaliar, além dos fatores linguísticos, a influência dos fatores não linguísticos para a 

realização de um fenômeno. Segundo MOLLICA (2008), os estudos que correlacionam os 
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agentes externos à língua, embora bastante avançados em diversos trabalhos sob o viés 

variacionista, cabem ainda maiores discussões sobre os efeitos dos fatores extralinguísticos no 

uso da língua. A seguir, analisaremos os fatores estatisticamente selecionados, como 

diferencial de Marketing, gênero e escolaridade, assim como o fator estatisticamente não 

selecionado, a idade, para verificar a relevância desses fatores no uso de estruturas de 

constituintes à esquerda.  

 

 

4.2.1.1. Status informacional do SN 

 

O Status informacional do SN foi a primeira variável selecionada pelo Goldvarb 

(2001). Utilizamos uma versão simplificada do modelo proposto por PRINCE (1981), 

considerando as entidades evocadas, inferíveis e novas. As informações evocadas são aquelas 

já ocorridas no texto e as oferecidas pelo contexto em que o vendedor ambulante retira da 

bolsa o produto e o exibe. As entidades novas são introduzidas pela primeira vez no discurso e 

não dadas pelo contexto. As entidades inferíveis são as que podem ser deduzidas através de 

uma informação dada anteriormente.  

 

a) Evocadas: 

TOPs: 

(9) Água geladona eu tenho (vm2a)  

(10) Cerveja gelada eu tenho ( vm2a)  

 

EQEs: 

(11) Cinquenta, cinquenta é o amendoim japonês. (vm1a)  



  86 

(12) Cinquenta, cinquenta é o picolé. (vm1a) 

 

b) Inferíveis: 

TOPs: 

(13) (Polvilho) manteiga torradinho eu tenho. (vm2b)  

(14) (Nestlé) um real chocolate eu tenho. (vm2a)  

 

 

EQEs: 

(15) (Cerveja gelada) Antártica é a boa. (vm1a)  

 (16) (Polvilho torrado) saboroso é o torradinho. (vm1a) 

 

c) Novo: 

TOPs: 

(17) Chocolate de barrão eu tenho. (vm1b)  

 (18) Dois reais Antártica eu tenho. (vm2a)  

 

 EQEs: 

(19) Um real é a água. (vm2a)  

(20) Dez centavo é o pingo de leite. (vm2a)  

 

O modelo de PRINCE (1981) sobre os conceitos de entidades evocadas, novas e 

inferíveis foi adotado nesta pesquisa. O trabalho de BELFORD (op. cit.) seguiu a taxonomia 

de PRINCE (op. cit.) e revelou que a variável status informacional foi primordial para a 

ocorrência das TOPs. A autora salienta que seus resultados corroboram o trabalho de BRAGA 
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(op.cit ) e reiteram a análise feita por PRINCE (op.cit ). Cabe destacar novamente que nosso 

trabalho não seguiu o modelo entrevista, assim, o efeito evocado por gatilho utilizado por 

BELFORD (op. cit.) foi desconsiderado da nossa pesquisa.  

 

 Baseados nos estudos supracitados, elaboramos a hipótese de que o status 

informacional motiva a ocorrência do constituinte à esquerda a depender do tipo de estrutura 

e/ou tipo de propósito comunicativo. Assim, as TOPs tenderiam a envolver mais entidades 

evocadas e inferíveis e, por último, as entidades novas. As EQEs apontariam tendências a ser 

motivadas pelas entidades novas.  

 

 EQEs TOPs 

Status informacional do SN Apl/Total  %  P.R Apl/Total  %  P.R 

evocado 93 /133 69 .34 40 /133  30 .65 

inferível 4/46 8  .12 42/46 91 .87 

novo 207/225 92 .68 18/225 8 .31 

Total 304/ 404 75  100/ 404 24  

 

Quadro 5: Efeito da variável status informacional do SN sobre a emergência das TOPs e 

EQEs 

 

O quadro 5 mostra que as entidades novas parecem motivar as EQEs com .68 quando 

a questão é o preço ou a qualidade do produto, confirmando a nossa hipótese inicial. Os 

resultados das TOPs apontaram que essas seriam motivadas pelas entidades inferíveis com .87 

e pelas entidades evocadas com .65.  

 



  88 

 

69%

8%

92%30%

91%

8%

Equativas evocado

Equativas inferível

Equativas novo

TOPs evocado

TOPs inferível

TOPs novo

 

Figura 3: Atuação da variável status informacional do SN sobre a emergência das TOPs e 

EQEs 

 

A figura 3 chama a atenção para a alta percentagem do Status informacional novo para 

as EQEs, assim como a percentagem 91% para Status informacional inferível para as TOPs. A 

interpretação para tais resultados é a de que o preço baixo aparece à esquerda para ser 

evidenciado e afasta a concorrência. No contexto de venda dos trens, os produtos representam 

entidades velhas quando são exibidos pelos vendedores ambulantes, enquanto o preço é posto 

com mais frequência como entidade nova porque não é dado pelo contexto, tendo esse que ser 

obrigatoriamente anunciado. Dessa forma, o vendedor ambulante deseja atrair a atenção ao 

custo ou qualidade do produto com o propósito comunicativo de alertar que o preço é baixo 

ou que o produto é de boa qualidade em relação aos outros vendedores. Outra possível 

interpretação é que as entidades novas à esquerda nas EQEs tendem a ser mais “curtas”, 

facilitando seu processamento.  
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Destacamos que PONTES (op.cit., p. 16), quanto ao status informacional, coaduna-se 

a visão de CHAFE (1975) em relação ao tópico não trazer a informação nova, mas a dada no 

discurso: 

 

Essa afirmação de que a construção tópica não é usada para introduzir um 

novo "tópico", porém, acho que só é válida para quando o novo "tópico" não 

está presente no contexto da situação [...]. 

 

 As abordagens de PRINCE (op.cit.), BRAGA (op. cit.), BELFORD (op. cit.) e de 

VASCO (op.cit.) seguem a mesma visão de que os elementos já ocorridos no discurso 

aparecem à esquerda da sentença como tópicos. Entretanto, o trabalho de VASCO (op.cit.) 

mostra também a possibilidade de o tópico, em poucas ocorrências em termos percentuais, 

introduzir a informação nova.  

 

Nesta pesquisa, o resultado é surpreendente pois a entidade velha proveniente do 

contexto apresenta tendência menor de não aparecer à esquerda da sentença. Quanto às TOPs, 

nossos resultados são semelhantes aos encontrados nos trabalhos das autoras supracitadas. 

Ambos os estudos foram aportados em PRINCE (op.cit.) em que as TOPs envolveram mais 

entidades evocadas e inferíveis.  

 

 

4.2.1.2. Diferencial de Marketing 

 

O segundo grupo levantado pelo Goldvarb (2001) foi o diferencial de Marketing que 

se complementa a status informacional do SN. Como já dito, o vendedor ambulante realça o 

preço que fica à esquerda por uma questão de concorrência. O grupo diferencial de 
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Marketing, relevante ao escopo dessa pesquisa, está ligado ao campo teórico da Publicidade, 

Propaganda e Marketing. Primeiramente, alguns conceitos devem ser explicados. SAMPAIO 

(1999, p. 101) estabelece que a Propaganda tem a finalidade de informar e “convence, anima, 

explica, motiva atitudes e comportamentos, modifica imagens, vende, arregimenta aliados e 

diversas outras coisas passíveis de serem realizadas através da comunicação”. Segundo o 

autor, a propaganda possui grande força econômica e cultural possibilitando o sucesso de 

venda de um determinado produto.  

 

KOTLER (1998) define o Marketing como um conjunto que abrange, entre outros, as 

necessidades, anseios e demandas dos clientes, sendo a venda de um determinado produto 

caracterizada como um processo espontâneo dessa relação. Nessa visão, o Marketing é “um 

processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam 

através da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros." ( KOTLER, 1998, p. 27).  

 

O Marketing trabalha com a noção dos "quatro Ps", conhecidos também como Mix de 

Marketing. São eles: produto, preço, praça e promoção. KOTLER e ARMSTRONG (1998) 

definem os quatro elementos com tipos de variáveis controláveis utilizados no mercado alvo 

para gerar algum tipo de retorno e driblar a concorrência. Resumidamente, O produto é um 

bem que deve atender às demandas e desejos do cliente. O preço é o valor de um bem. A 

praça é o local (físico ou virtual) que permite o acesso à compra de um bem. A promoção é o 

modo persuasivo utilizado para a aquisição de um bem.  

 

PORTER (1989) desenvolveu o conceito de Vantagem Competitiva no qual a noção 

de diferenciação, importante nas relações de Marketing, é um tipo básico de Vantagem 

Competitiva. Em um contexto de alta competitividade, um produto deve ter alguma 
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característica forte para despertar desejo nos clientes. Nessa relação, o diferencial sobre um 

mesmo produto será o preço mais baixo como uma maneira de vencer a concorrência. 

 

O propósito do vendedor ambulante é acentuar alguma característica ou preço de um 

produto colocando-o à frente da sentença. Formulamos a hipótese de que o conceito de 

diferencial de Marketing tem suas metas realizadas por meio das estruturas de constituinte à 

esquerda. Assim, os elementos à esquerda que carregam quantificadores agrupados com o 

traço [+contável] seriam mais eficazes por exibir o preço dos produtos, enquanto que as 

estruturas mais adequadas para anunciar o produto ou a qualidade dos produtos com o 

elemento à esquerda aparecem caracterizadas pelo traço [- contável]. Seguem abaixo os 

exemplos de EQEs e TOPS que contêm os traços [+contável] e [- contável]: 

 

TOPs [+contável]: 

(21) Um pente eu vendo. ( vm2b) 

(22) Dois reais Antártica eu tenho. (vm2a) 

 

TOPs [-contável]: 

(23) Cerveja eu tenho. (vf1a)  

(24) (Água) geladona bebe. (vf 2a)  

 

EQEs [+contável]: 

(25) Dez centavo é a paçoca. (vf2a )  

(26) Um real é a sombrinha. (vm1a )  
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EQEs [-contável]: 

(27)  Gelada é a H2O. ( vf1a)  

(28) Nutritivo é o amendoim. (vm1a ) 

 

 

O quadro  a seguir expõe os resultados do grupo de fator diferencial de Marketing: 

 

 

 EQEs TOPs 

Diferencial de Marketing Apl/Total  %  P.R Apl/Total  %  P.R 

[+ contável]  237/261 90 .60 24 /261 9 .39 

[- contável]  67 /143 46 .31 76/143 53 .68 

Total 304/ 404 75  100/ 404 24  

 

Quadro 6: Efeito da variável diferencial de Marketing sobre a emergência das TOPs e EQEs 

 

 

 Os resultados do quadro 6 mostram que o traço [+contável] favorece a ocorrência das 

EQEs com .60, enquanto as TOPs com .68 são favorecidas pelo traço [- contável], tal como 

podemos visualizar na figura 4: 
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Figura 4: Atuação da variável diferencial de Marketing sobre a emergência das TOPs e EQEs 

 

De acordo com os resultados apresentados pela figura 4, os constituintes à esquerda 

nas EQEs com o traço [+contável] com o percentual de 90% favorecem o anúncio do preço 

dos produtos que facilita as relações de venda no contexto dos trens frente aos 46% das EQEs 

com o traço [-contável]. O vendedor ambulante, ao utilizar tal estrutura, proporciona ao 

cliente receber satisfatoriamente as informações mais importantes. O preço como diferencial 

de marketing serve de estratégia à esquerda da sentença para facilitar a venda de modo rápido 

e prático. Quanto às TOPs, ficou claro observar que essas estruturas estão mais ligadas para 

anunciar o produto ou sua qualidade e o diferencial de marketing passa a ser o elemento à 

esquerda caracterizado pelo traço [- contável] com 53%. A utilização de ambas as estratégias 

aponta a concorrência estabelecida entre vendedores ambulantes acirrando a Vantagem 

Competitiva que utiliza a propaganda oral como canal de venda.  
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4.2.1.3. Peso do SN 

  

 Para o grupo de fator peso do SN, elaboramos a hipótese de que o número de sílabas 

do constituinte à esquerda mantém relação com cada tipo de estrutura. A hipótese que 

subsidia esse grupo de fator é de natureza cognitiva: quanto mais longo, maior o peso de 

processamento, quanto mais curto, mais fácil é o processamento, mecanismo que menos exige 

cognitivamente: 

 

a) Até 3 sílabas: 

TOPs: 

(29 ) Polvilho eu tenho. ( vm3a)  

(30 ) Geladona eu tenho. ( vm3a)  

 

EQEs: 

(31 ) Quatro é a sombrinha. (vm1a)  

(32 ) Gelada é a água. (vm1a)  

 

b) 4 a 6 sílabas 

TOPs: 

(33 ) Água geladona eu tenho. ( vm2a )  

(34 ) Água gelada eu tenho. (vm2a )  

 

EQEs: 

(35 ) Dez centavo é a bananada. ( vm2a )  

(36 ) Dez centavo é a bala. (vm2a )  
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c) 7 ou + sílabas: 

TOPs: 

(37 ) Dois reais Antártica eu tenho. (vm2a) 

(38 ) (Cerveja) Skolzinha bem geladona eu tenho. ( vm2b) 

 

EQEs: 

( 39) Um real e cinquenta centavo é a cerveja. (vm1a) 

(40) Um real e cinquenta centavo é a melhor cerveja. (vm1a) 

 

 

O quadro 7 mostra os resultados do Peso do SN: 

 

 

 EQEs TOPs 

Peso do SN Apl/Total  %  P.R Apl/Total  %  P.R 

Até 3 sílabas 174/ 189 92 .71 15 / 189 7 .28 

4 a 6 sílabas 98 /139  70 .35 41 /139 29 .64 

7 ou + sílabas 32/ 76 42 .23 44 / 76 57 .72 

Total 304/ 404 75  100/ 404 24  

 

            Quadro 7: Efeito da variável  peso do SN sobre a emergência das TOPs e EQEs 
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 O quadro 7 aponta a tendência de as EQEs serem motivadas pelos SNs curtos de até 3 

sílabas, apresentando resultado realmente significativo com .71. O resultado das TOPs exibe 

que o SN de 7 ou + sílabas com peso relativo alto de .72 e o SN de 4 a 6 sílabas com .64 

tendem a caracterizar os SNs longos. Tais resultados acima confirmam nossas hipóteses, 

como pode ser visto na figura 5 abaixo:  

 

 

92%

70%
42%

7%

29%

57%

Equativas Até 3 sílabas Equativas 4 a 6 sílabas Equativas 7 ou + sílabas

TOPs Até 3 sílabas TOPs 4 a 6 sílabas TOPs 7 ou + sílabas
 

Figura 5: Atuação da variável  peso do SN sobre a emergência das TOPs e EQEs 

 

 A figura 5 permite notar que as EQEs, com alta percentagem de 92%, tendem a ser 

motivadas pelos SNs curtos de até 3 sílabas em relação às de 4 a 6 sílabas com 70% e às de 7 

ou mais sílabas com 42%. As TOPs são motivadas com SNs longos de 7 ou mais sílabas com 

57%. A validade da dimensão do SN como um grupo de fator importante para o 

processamento do tópico tem levantado discussão entre os trabalhos empíricos que versaram 

sobre o assunto. BELFORD (op.cit.) apontou a relevância dessa variável ao mostrar os 

resultados de seu estudo comparado ao trabalho de BRAGA (1987). Entretanto, BELFORD 

observou que a dimensão do SN não significou importância nos resultados apontados pela 
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análise de VASCO (1999). Assim, a autora sugeriu uma reflexão maior sobre o número de 

sílabas do SN na posição à esquerda. A importância dessa discussão fez-nos considerar a 

dimensão do SN nesta pesquisa, mesmo não havendo nos nossos dados nenhuma ocorrência 

de referenciação feita com pronome-cópia, o tamanho do SN influenciou a ocorrência dos 

fenômenos em estudo. 

  

4.2.1.4. Gênero 

  

 O trabalho de FISHER (1958), ao estudar a fala de crianças da zona rural da Nova 

Inglaterra nos Estados Unidos, revelou a influência das variáveis sexo e gênero dado que as 

mulheres optaram pela forma prestigiada ao contrário dos homens. Nessa mesma direção, 

diversos estudos têm constatado tais apontamentos em que a forma padrão tende a se manter 

na fala das mulheres, enquanto que o comportamento linguístico dos homens tende a preferir 

as formas desviadas do padrão.  

 

 LABOV (2001) postula que representantes do sexo feminino tendem ao padrão nos 

casos em que ocorram variação estável. Os homens, ao contrário, tendem a eleger as formas 

não padrão. MENDONÇA & TAVARES (2008) afirmam que o comportamento linguístico 

das mulheres que se desvie da tendência aportada por Labov está possivelmente indicando 

processo que implementa  forma nova ao sistema da língua: “na maioria das mudanças 

linguísticas em progresso estudadas nas últimas décadas, são as mulheres que utilizam mais as 

formas inovadoras, mesmo que essas formas sejam socialmente desprestigiadas. Os casos de 

mudança em que os homens estão à frente são poucos.” (MENDONÇA & TAVARES, op. cit. 

p. 32). A partir desses basilares, levantamos a hipótese de que vendedores ambulantes de 

ambos os gêneros utilizam TOPs e EQEs. E, se de fato as EQEs são realmente estruturas 
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inovadoras no contexto de venda dos trens, as mulheres, mesmo em minoria, tenderiam a 

utilizar com mais frequência as EQEs em comparação aos homens.  

 

 

 EQEs TOPs 

Gênero Apl/Total %  P.R Apl/Total  %  P.R 

Masculino 227/316 71 .44 89/316 28 .56 

Feminino 77 / 88 87 .70 11 / 88 12 .29 

Total 304/ 404 75  100/ 404 24  

 

            Quadro 8: Efeito da variável gênero sobre a emergência das TOPs e EQEs 

  

 O quadro 8 indica que as mulheres apresentam .70 utilizam mais as EQEs, enquanto 

que os homens, com .56, tendem a preferir as TOPs. O gráfico abaixo revela a distribuição de 

homens e mulheres de acordo com o uso de EQES e TOPs: 

 

71%

87%

28%

12%

Equativas Masculino Equativas Feminino TOPs Masculino TOPs Feminino
 

 Figura 6: Atuação da variável gênero  sobre a emergência das TOPs e EQEs 
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 A figura 6 expõe a distribuição de homens e mulheres em percentuais, pondo em 

relevo a alta percentagem dos vendedores com 82% face às vendedoras, com 18 %. Esses 

resultados parecem sugerir a continuidade de pesquisa, já que as representantes do sexo 

feminino, mesmo em minoria, utilizam com maior frequência com 87% as formas que 

estamos considerando inovadoras nesse contexto. Os homens também apresentam alta 

percentagem de uso das EQEs com 71%. Em relação às TOPs, as mulheres mostraram baixa 

frequência de uso com 12% e os homens com 28 %. Tais resultados mostram que homens e 

mulheres preferem as EQEs, sendo que as vendedoras parecem preferir o uso das formas 

possivelmente inovadoras. 

 

4.2.1.5. Escolaridade 

 

Os níveis de instrução escolar têm apresentado significância nos estudos variacionistas 

por revelar seus efeitos sobre a utilização da língua. A tendência de uso das formas 

linguísticas demonstra que quanto mais elevando é o grau de escolarização, menor a tendência 

para ocorrer a forma não padrão, quanto menor o nível de instrução escolar, maiores as 

chances que desfavorecerão o uso do padrão. Na perspectiva de PONTES (1987), a conclusão 

de que o PB é uma língua que abarca as proeminências de tópico e de sujeito se deu a partir 

das amostras de fala de universitários. Para a autora, ambas as estruturas fazem parte do 

sistema linguístico do PB e são utilizadas independentemente do nível de instrução escolar 

dos informantes.  

 

O estudo de BELFORD (2006), realizado com amostras de fala do PEUL de alunos do 

E.F, indicou que o fator escolaridade não desempenhou papel relevante para a ocorrência das 
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CTs, sendo a forma sintática SVO mais frequente a forma OVS. Nossa pesquisa testa a 

influência da variável extralinguística escolarização para a atuação dos fenômenos em estudo. 

O perfil dos vendedores ambulantes se apresenta com baixo nível de escolarização, em que a 

maioria possui poucos anos de estudo que vão do 1° ao 4° anos do E.F, sendo possível dizer 

que é, de certo modo, previsível o uso da estrutura sintática não padrão. Segundo VOTRE 

(2008), o universo escolar imprime a preservação das formas de prestígio conservando o 

ensino da norma padrão face às formas de mudança. O autor argumenta que as formas de 

prestígio advindas de um longo processo escolar, intimamente ligadas à prescrição normativa 

via escola, espelham o alto status econômico e social dos falantes com altas taxas de 

escolarização e que dominam as formas gramaticais padronizadas. 

 

Nosso propósito nesta pesquisa não consiste em estudar o uso da ordem sintática não 

marcada em relação às demais. Desde seu início, verificamos, dentre as formas sintáticas 

variáveis a ordem dos constituintes na fala de vendedores ambulantes no português e se a 

baixa escolarização motiva o uso de duas estruturas de constituintes à esquerda. O teste de 

atitude informal (cf. capítulo 4), realizado com falantes nativos do português carioca e 

altamente escolarizados revelou que ambas as estruturas são possivelmente compreensíveis e 

legítimas, mesmo que os constituintes estejam codificados na ordem sintática marcada, nota-

se que as EQEs são mais estigmatizadas devido à ausência de concordância nominal de 

número. Segue abaixo os resultados da variável escolaridade: 
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 EQE TOPs 

Escolaridade Apl/Total  %  P.R Apl/Total  %  P.R 

1º ao 4º E.F 288 / 320 90 .65 32 / 320 10 .34 

5º ao 9º E.F 16/84 19 .08 68 /84 80 .91 

Total 304/ 404 75  100/ 404 24  

 

             Quadro 9: Efeito da variável escolaridade sobre a emergência das TOPs e EQEs 

 

Os resultados do quadro 9 em pesos relativos e em percentuais apontam que 

vendedores ambulantes com menor nível de escolaridade (1º ao 4º E.F) utilizaram mais as 

EQEs com .65 e os que, nesse universo, alegaram ter maior escolaridade (5º ao 9º E.F ) 

utilizaram mais as TOPs com .91. A visualização da figura 8 permite compreensão mais 

evidente dos resultados: 

 

90%

19%10%

80%

Equativas 1º ao 4º  E.F Equativas 5º ao 9º  E.F TOPs 1º ao 4º  E.F TOPs 5º ao 9º  E.F
 

    Figura 7: Atuação da variável escolaridade sobre a emergência das TOPs e EQEs 
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O quadro 9 e a figura 7 evidenciam  que os vendedores do 1º ao 4º E.F com alta 

percentagem de 90% utilizam as EQEs. Por outro lado, os vendedores com mais tempo de 

escolaridade, utilizaram mais as TOPs com 80%. Os resultados revelam que a variável 

escolaridade tem relevância na atuação dos fenômenos, permitindo apontar correlação 

segundo a qual quanto mais baixa for a escolarização, maior o desvio da forma padrão e vice-

versa. Esses resultados parecem também mostrar que as estruturas de constituintes à esquerda 

com verbo ser alcançam com maior satisfação o objetivo de venda nesse contexto por serem 

estruturalmente simples e mais próximas do processo de aquisição de linguagem. Como a 

confirmação dessa hipótese foge ao escopo deste estudo, a pesquisa carece de continuidade.  

 

4.2.1.6. Idade 

 

 O trabalho de LABOV (1972a) caracteriza-se por ser um texto emblemático, citado 

recorrentemente na literatura com relação ao efeito da variável idade. O artigo é o resultado 

de um estudo na ilha de Martha’s Vineyard em 1963, cuja seleção etária dos informantes 

compreende dos 14 aos 74 anos e acima dos 75 anos. O autor conclui que os homens mais 

jovens aproximam-se do falar vernacular da ilha devido ao desejo desses jovens se 

identificarem como moradores da ilha frente aos veranistas. 

 

 LABOV realizou outro estudo na cidade de Nova York em 1966 sobre a pronúncia do 

/r/ em Nova Iorque, considerando a idade como fator influenciador da forma padrão. O autor 

elaborou duas pesquisas para o estudo da pronúncia do /r/ que mostraram o sinal de mudança 

em tempo aparente como constatação da mudança em tempo real. A primeira pesquisa 

ocorreu em lojas de departamento (Saks, Macy’s e S.Klein) com informantes de 15 a 70 anos, 

evidenciando-se uma correlação idade e status. A segunda pesquisa considerou os falantes da 
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região de Lower East Side, de 20 a 49 anos e com mais de 50 anos verificando também a 

correlação relevante entre idade e status social. Os mais velhos apresentaram pouca relevância 

social da pronúncia do /r/, entretanto a pronúncia do /r/ dos mais jovens, abaixo de quarenta 

anos, revelou-se um traço de prestígio.  

 

 A variável idade vem mostrando, ao longo dos estudos variacionistas, possibilidades 

de identificar os processos de variação e de mudança partindo de comprovações sociais. 

Segundo CHAMBERS e TRUDGILL (1980), a variação estável é revelada por um padrão 

curvilinear, em que as faixas etárias intermediárias costumam apresentar alta frequência de 

uso e formas prestigiadas. Nos processos de mudança em progresso, os usos das formas 

inovadoras corresponderiam aos mais jovens. 

 

  O fator extralinguístico idade foi o único grupo não selecionado pelo programa 

estatístico Goldvarb (op.cit.). Nossa hipótese foi a de que, ao analisar o comportamento 

linguístico de vendedores, a distribuição das variantes entre faixas etárias poderiam revelar 

que os mais jovens estariam utilizando mais EQEs em relação aos mais velhos.  

 

 Equativas TOPs 

Faixa Etária Apl/Total  %  Apl/Total  %  

15 a 24 147/163 90 16/163 9 

25 a 49 142/222 63 80/222 36 

50 ou + 15/19 78 4/19 21 

Total 304/ 404 75 100/ 404 24 

               

                Quadro 10: Efeito da variável faixa etária sobre a emergência de TOPs e EQEs 
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 Os resultados do quadro 10, quanto às EQEs, indica que os vendedores ambulantes 

mais jovens de 15 a 24 anos com alto índice de 90% seguidos dos de 50 anos ou mais 

preferem as EQEs, em relação aos de faixa etária que compreende dos 25 a 49 anos com 

percentual 63%. A figura 8 exibe maior visualização da distribuição da faixa etária da amostra 

estudada: 

 

 

90%

63%
78%

9%

36%

21%

Equativas 15 a 24 Equativas 25 a 49 Equativas 50 ou + TOPs 15 a 24 TOPs 25 a 49 TOPs 50 ou +
 

Figura 8: Atuação da variável faixa etária sobre a emergência de TOPs e EQEs 

 

 

 Os resultados exibidos pela figura 8 em valores percentuais demonstram que as EQEs 

são utilizadas por todas as idades. De acordo com a alta frequência das EQEs, no grupo dos 

mais velhos, não é apropriado afirmar que somente os mais jovens estariam utilizando mais as 

EQEs. Esses resultados conduziram a investigação mais apurada por meio de interações entre 

a variável idade com as variáveis escolaridade e gênero,  depois entre gênero e escolaridade. 
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As análises das interações visam confirmar as hipóteses arroladas que versam sobre a 

relevância dessas variáveis como motivadoras das TOPs e EQEs.  

 

 

4.2.1.7. Interação: idade e escolaridade 

 

 

 EQEs TOPs 

Escolaridade Faixa etária Apl/Total  % P.R Apl/Total  %  P.R 

1º a 4º E.F 15 a 24  11 /13 84 .70 2/13 15 .30 

1º a 4º E.F 25 a 49 126 /147 85 .55 21/147 14 .44 

1º a 4º E.F 50 ou + 4 /6 66 .64 2/6 33 .35 

5º a 9º E.F 15 a 24 13/20 65 .21 7/20 35 .78 

5º a 9º E.F 25 a 49 16/75 21 .14 59/75 78 .85 

5º a 9º E.F 50 ou + 134/143 93 .26 9/143 6 .73 

 

Quadro 11: Efeitos das interações entre idade e escolaridade sobre as TOPs e EQEs 

 

 Os resultados do quadro 11 confirmam que o efeito de mais alta escolarização tende a 

diminuir o uso de EQEs, estruturas de menor complexidade sintática e de mais fácil 

processamento. A baixa escolaridade de 1 a 4 anos de estudo em todas as faixas etárias parece 

realmente motivar a maior incidência de uso das EQEs. Os representantes da faixa etária de 

15 a 24 anos são os que apontam o mais alto peso relativo. 70. Esse grupo de mais jovens está 

ingressando nesse tipo de trabalho informal e, possivelmente, desconhece os requisitos do 

mercado de trabalho formal quanto ao uso das formas linguísticas prestigiadas. Nas demais 
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faixas etárias, os indivíduos de 50 anos ou mais, exibem peso relativo de .64 e os de 25 a 49 

anos com .55. Já os indivíduos com escolaridade maior (5º a 9º E.F), de 25 a 49 anos, são os 

que mais utilizam as TOPs com .85. Aparecem em seguida os mais jovens (15 a 24 anos) com  

.78 e, logo após, os mais velhos com .73. Diante de tais resultados, não há dúvidas quanto à 

relevância de um tempo maior de estudos, pois independente da faixa etária, o fator decisivo 

aqui é a variável escolaridade. 

 

4.2.1.8. Interação: idade e gênero 

 

 

 EQEs TOPs 

Gênero Faixa etária Apl/Total  % P.R Apl/Total  %  P.R 

Homem 15 a 24 124/133 93 .77 9/133 6 .22 

Homem 25 a 49 87/164 53 .20 77/164 46 .79 

Homem 50 ou + 13/16 81 .24 3/16 18 .75 

Mulher 15 a 24 21/27 77 .10 6/27 22 .89 

Mulher 25 a 49 55/58     94  .91 3/58 5 .08 

Mulher 50 ou + 4/6 66 .60 2/6 33 .39 

 

Quadro 12: Relação entre idade e gênero quanto à  emergência das TOPs e EQEs  

 

 Os números do quadro 12 evidenciam que mulheres entre 25 a 49 anos de idade 

apresentam tendência maior ao emprego das EQEs com .91 em relação aos homens mais 

novos, de 15 a 24 anos, com alto peso de .77. As mulheres mais velhas de 50 anos em diante 

aparecem com .60. Esses resultados nos revelam que as EQEs abrangem todas as faixas 
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etárias e todos os gêneros: são mais utilizadas pelas mulheres de idade intermediária que estão 

plenamente no mercado informal. Quanto às TOPs, destacam-se somente as mulheres mais 

jovens de 15 a 24 anos com .89. Os homens são maioria no uso das TOPs na estratificação 

etária entre os 25 a 49 anos (.79) até 50 ou mais (.75). Em resumo, a interação entre idade e 

gênero demonstra que a variável gênero masculino é fundamental para o uso das TOPs e o 

gênero feminino para a utilização das EQEs.  

 

4.2.1.9. Interação: gênero e escolaridade 

 

 

       EQEs        TOPs 

Gênero Escolaridade Apl/Total  % P.R Apl/Total  %  P.R 

Homem 1º a 4º E. F 207/ 233 88 .62 26 /233 11 .37 

Homem 5º a 9º E. F 17/80 21 .14 63/80 78 .85 

Mulher 1º a 4º E. F 64/70 91 .63 6/70 8 .36 

Mulher 5º a 9º E. F 16/21 76 .48 5/21 23 .65 

 

Quadro 13: Efeito  da interação entre gênero e escolaridade na emergência de TOPs e EQEs  

 

 O quadro 13 exibe indicadores numéricos que permitem afirmar que ambos os gêneros 

de baixa escolarização de 1º a 4º (E. F) usam as EQEs com maior frequência, mesmo diante 

de pouca diferença entre os pesos percentuais; o gênero feminino, representando a minoria na 

pesquisa, usa mais as EQEs. A leitura dos quantitativos referentes às TOPs reflete diferenças 

entre os pesos relativos entre os gêneros. Os indivíduos representantes do sexo masculino com 

escolaridade de 5º a 9º (E. F) mostram maior uso (.85), em comparação às mulheres de 
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mesmo nível escolar (.65). Tais resultados corroboram análises relativas a gênero e a 

escolaridade em separado. A análise comparativa  entre gêneros (cf. quadro 8) apontou que as 

mulheres utilizam mais as EQEs e os resultados relativos à variável escolaridade (cf. quadro 

9) indicam que os falantes de 5º a 9º de estudo (E. F) preferem as TOPs enquanto que os de 1º 

ao 4º E.F preferem as EQEs.  

 

 É importante frisar que os vendedores ambulantes mais jovens da amostra atuam no 

mercado de venda informal em que não há interação e exibem os níveis mais baixos de 

escolarização, razão por se acharem distantes das exigências quanto à aplicação da norma 

padrão. Esta situação é inversa à que preconiza BOURDIEU (1977) segundo a qual os que 

dominam o capital linguístico conhecem as formas de prestígio. BOURDIEU (op.cit.) postula 

o conceito de “mercado linguístico”, associado a critérios de ordem socioeconômica, idade, 

gênero e graus de instrução escolar, variáveis que, em conjunto, podem imprimir alto valor a 

determinadas formas linguísticas típicas ao padrão culto.  

 

 PAIVA & SCHERRE (1999) revisaram os trabalhos realizados pelo Programa de 

Estudos sobre o Uso da Língua (PEUL /UFRJ) e apontaram, à época, tendências sobre os 

falantes que possuem domínio das formas de prestígio, fator também evidenciado à grande 

exposição à mídia e à maior cotação no mercado ocupacional. Recente pesquisa 

sociolinguística realizada por NARO, SOUZA, CASTELA & PIRES (2002) com amostras de 

fala do PEUL (UFRJ), comparando as entrevistas da amostra Censo nos anos 80, recontato e 

do tipo tendência entre os anos 1999 e 2000, verificou influências do contato com a mídia e 

de níveis de escolarização na utilização da concordância verbal da terceira pessoa do plural na 

cidade do Rio de Janeiro. Segundo os autores, nos anos 80, a exposição à mídia influenciava 

positivamente na direção de marcar a concordância. Atualmente, a presença da concordância, 
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exigida pelo mercado de trabalho, parece ser mais sensível ao efeito dos anos de escolarização 

dos falantes.  

 

 SCHERRE (1996), estudou o efeito das variáveis escolaridade, gênero, idade, mercado 

ocupacional, mídia e sensibilidade linguística em relação à aplicação da regra de concordância 

de número no interior dos SNs. Através de cruzamentos entre essas variáveis 

extralinguísticas, a autora demonstra a escolarização alta e gênero feminino são relevantes 

para a aplicação da regra de concordância nominal em SNs que também tendem a se elevar 

em função de maior exposição à mídia e de maior inserção no mercado ocupacional de alta 

cotação. 

 

 Para esta pesquisa, elaboramos um teste de atitude de caráter exploratório (Cf. capítulo 

4) a partir da qual  as EQEs foram apontadas como estruturas mais estigmatizadas devido à 

ausência das marcas de concordância de número nos SNs. Sobre a ordem dos constituintes à 

esquerda, os entrevistados foram praticamente indiferentes. Acreditamos que o efeito das 

diferentes formas de mídia, mais especificamente a televisiva, se faz notar sobre as variantes 

de prestígio. GONZALES (2004) acaba por constatar, de forma não consciente, que a 

propaganda emprega formas de variáveis de maior ou menor prestígio social nas peças 

publicitárias como recurso persuasivo, sendo que um dos principais objetivos é o de utilizar a 

linguagem adequada à situação comunicativa. Há, provavelmente, efeitos midiáticos sobre os 

vendedores ambulantes que, uma vez expostos, principalmente aos anúncios de venda 

veiculados pela mídia televisiva, são provavelmente influenciados por essas propagandas e 

utilizam estruturas sintáticas não padrão, as TOPS e EQEs, como estratégia de venda.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este capítulo apresenta as considerações finais com base nos achados desta fase de 

pesquisa, assim como o levantamento das questões mais relevantes com vistas à continuação 

deste estudo que estabelece diálogo com áreas distintas do conhecimento. Esta pesquisa de 

cunho teórico sociofuncionalista restringiu-se à investigação de duas estruturas de 

constituintes à esquerda da sentença, TOPS e EQEs, que, compatíveis e intercambiáveis 

funcionalmente, são utilizadas como estratégias de venda por vendedores ambulantes nos 

trens urbanos da Supervia na linha Central do Brasil/Japeri na cidade do Rio de Janeiro.  

  

 Primeiramente, as pesquisas realizadas nas GNs revelaram que a estruturação 

recomendada para o português é a ordem SVO, que corresponde à ordem não marcada do 

sistema, embora a tradição gramatical também contemple outras ordenações sintáticas. 

Seguindo a prescrição, estruturas como as TOPs são tratadas como formas estilísticas no 

âmbito das figuras de sintaxe e as EQEs devem apresentar o dito “verdadeiro” predicativo à 

direita do verbo. Constatamos a desatualização dos compêndios gramaticais escolares 

utilizados neste estudo frente ao uso real da língua, visto que o estabelecimento da 

comunicação humana e seus propósitos comunicativos independem do aprendizado via 

escola. Em seguida, mostramos a perspectiva de alguns dicionaristas e autores da literatura 

linguística funcionalista sobre as distintas definições de tópico. 

 

 As análises dos fatores de natureza linguística e extralinguística elucidam as 

ocorrências dos fenômenos arrolados neste estudo. Interpretamos que a motivação de uso das 

EQEs ser numericamente superior às ocorrências das TOPs é explicada através do propósito 

comunicativo. No contexto estudado, os vendedores ambulantes recorrem ao uso de estruturas 
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de constituintes à esquerda para que o preço e a qualidade dos produtos recebam 

proeminência, sendo, portanto, uma estratégia eficaz de venda. 

 

As conclusões desta parte da pesquisa apontam para a confirmação das hipóteses 

lançadas. Parece clara a aparente a complementação entre os grupos de fatores controlados na 

análise dado que  os resultados acham-se satisfatórios. A questão do custo como entidade 

nova à esquerda da sentença nas EQEs para ser evidenciado e afastar a concorrência mostra-

se inovador. O preço dos produtos como diferencial de marketing nas EQEs serve de 

estratégia e atinge linguisticamente a intenção que o caracteriza. A esse fator podemos atrelar 

o peso do SN em número de sílabas do constituinte à esquerda que, nas EQEs, tendem a ser 

menores e mais “leves”, sendo menos custosos em termos de processamento. Todos esses 

resultados estão ligados à restrição temporal, um fator relevante para a preferência das EQEs.  

 

 Os produtos exibidos ou anunciados pelos vendedores ambulantes passam a 

representar entidades velhas naquele contexto dos carros dos trens. Os resultados apontam que 

as TOPs são favorecidas quando o status informacional é inferível ou evocado, corroborando 

os pressupostos de PRINCE (op.cit.) e os resultados de BELFORD (op.cit.) e BRAGA 

(op.cit.). Quanto ao diferencial de marketing, as TOPs são utilizadas para anunciar os 

produtos ou suas qualidades, sendo o constituinte à esquerda caracterizado pelo traço [- 

contável]. A explicação para o número de ocorrências inferior das TOPs assenta-se 

possivelmente no fato de estarem relacionadas ao número de sílabas maior dos SNs à 

esquerda que os tornam mais pesados do ponto de vista de seus processamentos, tornando-as 

menos utilizadas para os fins comunicativos a que servem.  
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 A análise dos resultados da variável gênero realmente apontou que os homens, mesmo 

frente ao baixo número de mulheres, utilizam ambas as estruturas. Se de fato as EQEs são 

inovadoras, as representantes do sexo feminino são provavelmente as responsáveis pela 

introdução das EQEs naquele contexto.  

 

 Os resultados da variável idade não permitiram evidenciar indícios para afirmar se há 

caso de  variação ou mudança. As interações entre as variáveis idade, gênero e escolaridade, 

no entanto,  proporcionaram resultados mais aprofundados ao revelar que a baixa escolaridade 

em todas as faixas etárias motiva as altas frequências de uso das EQEs. O fator 

extralinguístico escolaridade revelou que a escolarização de 1º ao 4º (E.F) motiva o uso das 

EQEs. As TOPs, ao contrário, são mais utilizadas por indivíduos com escolaridade do 5º ao 9º 

(E.F). Relembramos que as EQEs são estruturas mais estigmatizadas pela ausência da 

concordância nominal de número de acordo com os resultados que obtivemos na pesquisa de 

atitude informal realizada com falantes nativos do português e de nível superior, inseridos no 

mercado de trabalho formal.  

 

 As análises de modo geral permitem a elaboração de questões para investigações 

futuras de que as EQEs, estruturalmente mais simples, assemelham-se aos estágios iniciais do  

processo de aquisição de linguagem e da aprendizagem escolar. A base teórica que sustenta 

essa hipótese encontra-se no  estudo de ABRAÇADO (2003), realizado com crianças que 

apresentam predomínio de estruturas com verbo ser ainda nos primeiros níveis de aquisição 

com a ordem de palavras ainda não fixada.   

  

 Os resultados encontrados nesta pesquisa apontam diretrizes importantes que merecem 

seu desenvolvimento aprofundado, visto que há muitas questões a serem investigadas, não 
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somente em relação aos tipos de verbos, mas também acerca do uso de constituintes à 

esquerda como estratégias linguísticas em outros contextos de venda.  
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APÊNDICES 
 
 
 
 
 

Tabela com as codificações para Idade, Gênero e Escolaridade 

Idade 15 – 24: 1 25 – 49: 2 50 +: 3 

Gênero  Masculino: m Feminino : f 

Escolaridade 1° ao 4° E.F: a 5° ao 9° E.F: b 

Vendedor v 
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DADOS E OCORRÊNCIAS  
 
 
 
 
VIAGENS DE TREM  (setembro de 2007 a maio de 2008) : 
 
 
 
TOPs: 
 
 
 
Dados: 
 
Cerveja. Antártica gelada eu tenho. 
 
Chocolate.  Prestígio da Nestlé eu tenho. 
 
Polvilho. Mantega torradinho eu tenho. 
 
Cerveja. Antártica geladona eu tenho. 
 
Cerveja. Skolzinha bem geladona eu tenho. 
 
 
 Total: 33 ocorrências 
 
------------------------------------- 
 
 
Dados:  
 
água gelada eu tenho. 
 
cerveja gelada eu tenho. 
 
Total:  23 ocorrências. 
 
------------------------------------ 
 
Dados:  
 
água gelada eu tenho.  
 
água geladona eu tenho.  
 
cerveja gelada eu tenho. 
 
Total:  12 ocorrências 
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------------------------------------ 
 
 
 
 
Dados:  
 
Dois reais Antártica eu tenho. 
 
 
 
Total: 5  ocorrências 
 
-------------------------------------------- 
 
 
 
 
Dados:  
 
(Nestlé).  Um real  chocolate eu tenho.  
 
(Água).  Um real geladona  eu tenho.   
 
 
Total:  3 ocorrências 
 
--------------------------------------------- 
 
 
 
Dado:  
 
Um pente eu vendo.  
 
Total:   1 ocorrência 
 
----------------------------------------------- 
 
 
Dados:  
 
Livrinho. Dois  eu vendo.  
 
 
Total:  1 ocorrência 
 
------------------------------------------- 
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Dados:  
 
Livrinho. Dois  eu vendo.  
 
 
Total:  1 ocorrência 
 
------------------------------------------- 
 
Dados:  
 
Livrinho. dois  eu vendo.  
 
 
Total:   1 ocorrências 
------------------------------------------- 
 
Dados:  
 
Livrinho. dois  eu vendo.  
 
 
Total:   1 ocorrência 
---------------------------------------------- 
 
 
Dado:  
 
Polvilho eu tenho. 
 
Geladona eu tenho 
 
Total:  2 ocorrências 
 
--------------------------------------------- 
 
 
Dado:  
 
(Água). Geladona bebe 
 
Total:   1 ocorrência 
---------------------------------------- 
 
 
Dado:  
 
(Água). Geladona bebe. 
 
Total:   1 ocorrência 
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----------------------------------------- 
 
 
Dados:  
 
Cinco paga. 
 
 
Total:  4  ocorrências 
----------------------------------------- 
 
 
Dados:  
 
Cerveja eu tenho. 
 
 
Total:   4 ocorrências 
 
----------------------------------------- 
 
 
 
Dado:  
 
(Cerveja). Bem gelada eu tenho. 
 
Total:  1  ocorrência 
 
------------------------------------------ 
 
 
Dado:  
 
Cerveja. Bem gelada eu tenho. 
 
Total:   1 ocorrência 
 
-------------------------------------------- 
 
 
Dado:  
 
Chocolate de barrão eu tenho. 
 
Total:   1 ocorrência 
 
--------------------------------------------- 
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Dado:  
 
Nestlé. Quatro chocolates eu tenho. 
 
Total:   1 ocorrência 
 
---------------------------------------- 
 
 
 
Dado:  
 
Nestlé. Quatro chocolates eu tenho. 
 
Total:   1 ocorrência 
 
-------------------------------------------- 
 
Dado:  
 
Polvilho torrado mantega eu tenho. 
 
Total:   1 ocorrência 
 
---------------------------------------------- 
 
Dado:  
 
Polvilho torrado mantega eu tenho. 
 
Total:   1 ocorrência 
 
-------------------------------------------------- 
 
EQEs: 
 
 
Dados:  
 
Gelada é a água. 
 
Gelada  é a H2o. 
 
Gelada é a cerveja.  
 
 
Total:   7 ocorrências 
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----------------------------------------- 
 
  
 
 
Dados:  
 
Gelada é a água. 
 
Gelada  é a H2o. 
 
Gelada é a cerveja.  
 
 
Total:   16 ocorrências 
-------------------------------------------- 
 
 
Dados:  
 
Gelada é a água. 
 
Gelada  é a H2o. 
 
Gelada é a cerveja.  
 
 
Total:   7 ocorrências 
 
-------------------------------------------- 
 
 
Dados:  
 
Gelada é a água. 
 
Gelada é a cerveja  
 
 
Total:   9 ocorrências 
 
--------------------------------------- 
 
 
Dados:  
 
Nutritivo é o amendoim 
 
Geladona é a água 
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Dupla face é a sombrinha 
 
Total:   7 ocorrências 
 
--------------------------------------- 
 
 
Dados:  
 
Um real é o pacote da batata 
Um real é o polvilho.  
Um real é a água. 
Cinquenta é o picolé Moleka. 
Um real é o CD. 
 
Total:  37  ocorrências 
 
------------------------------------------ 
 
 
Dados:  
 
Cinquenta. Cinquenta é o amendoim 
Cinquenta. Cinquenta é o picolé 
Cinquenta. Cinquenta é o amendoim japonês 
Cinquenta. Cinquenta é o picolé Moleka 
Um real. Um real é a jujuba 
 
 
Total:  56  ocorrências 
 
-------------------------------------------------------- 
 
 
Dado:  
 
Cinquenta. Cinquenta é o amendoim 
Cinquenta. Cinquenta é o picolé 
Cinquenta. Cinquenta é o amendoim japonês 
Cinquenta. Cinquenta é o picolé Moleka 
Um real. Um real é a jujuba 
 
 
Total:   18 ocorrências 
 
----------------------------------------- 
 
 
Dados:  
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Cinquenta. Cinquenta é o amendoim 
Cinquenta. Cinquenta é o picolé 
Cinquenta. Cinquenta é o amendoim japonês 
Cinquenta. Cinquenta é o picolé Moleka 
Um real. Um real é a jujuba 
 
Total:  16  ocorrências 
 
------------------------------------------- 
 
 
Dado:  
 
Cinquenta centavo. Cinquenta centavo é a paçoca 
 
Total:   1 ocorrência 
 
------------------------------------------------------------- 
 
 
Dado:  
 
Cinquenta centavo. Cinquenta centavo é a paçoca 
 
Total:   1 ocorrência 
 
---------------------------------------------------------- 
 
 
Dados:  
Geladona Antártica é a cerveja 
Macio e original é o biscoito 
Macia e açucarada é a jujuba 
 
Total:   8 ocorrências 
------------------------------------------------------- 
 
 
Dados:  
 
Um real é a água 
Quatro é a sombrinha 
  
 
Total:  2  ocorrências 
---------------------------------------------------------- 
 
 
 
Dados:  
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Gelada é a H2o 
 
Total: 2 ocorrências 
 
--------------------------------------------- 
 
 
Dado:  
 
Um real e cinquenta centavo é a cerveja 
 
Total:    2 ocorrências 
---------------------------------------------- 
 
 
Dado:  
 
Um real e cinquenta centavo é a cerveja 
Um real e cinquenta centavo é o latão da cerveja 
 
 
Total:   13 ocorrências 
 
---------------------------------------------------- 
 
 
 
Dados:  
 
Dez centavo é a bananada 
Dez centavo é o pingo de leite 
Dez centavo é a paçoca 
Dez centavo é a bala 
 
Total:   22 ocorrências 
 
------------------------------------------------------- 
 
 
 
Dados:  
Dez centavo é a bananada 
Dez centavo é a paçoca 
Dez centavo é a bananada 
Dez centavo é a bala 
 
Total:  30  ocorrências 
 
--------------------------------------- 
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Dados:  
 
dez centavo é a bananada 
Dez centavo é a paçoca 
Dez centavo é a bananada 
Dez centavo é a bala 
 
 
Total:  16  ocorrências 
 
 
---------------------------------------------- 
 
  
Dado:  
 
Paçoca. Cinquenta centavo é o preço. 
 
Total:   1 ocorrência 
 
 
------------------------------------------- 
 
 
Dado:  
 
Água. Gelada é a mineral.  
  
 
Total:   1 ocorrência 
 
------------------------------------------- 
 
 
 
Dado:  
 
Cerveja gelada. Antártica é a boa . 
 
Polvilho torrado. Saboroso é o torradinho. 
 
Total:  2  ocorrências 
--------------------------------------------- 
 
 
 
Dados:  
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Geladona Antártica é a cerveja. 
Macio e original é o biscoito. 
 
Total:   7 ocorrências 
 
------------------------------------------ 
 
 
Dados:  
 
Geladona Antártica é a cerveja. 
 
Total:  2  ocorrências 
 
---------------------------------------- 
 
  
 
Dado:  
 
Cerveja. Geladona é a Antártica  
 
Total:  1  ocorrência 
 
------------------------------------------ 
 
 
 
Dado:  
 
Cinquenta. Cinquenta é o amendoim 
 
Total:    1 ocorrência 
 
----------------------------------------- 
 
 
Dado:  
 
Dez centavo é a paçoca 
Dez centavo é a bananada 
Dez centavo é o pingo de leite. 
Dez centavo é a bala. 
 
 
Total:  14  ocorrências 
------------------------------------------ 
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Dado:  
Dez centavo é a paçoca. 
Cinco nove nove é o kit de ferramentas. 
Dez centavo é o pingo de leite. 
Dez centavo é a bala. 
 
 
Total:   4 ocorrências. 
 
---------------------------------------------- 
 
Dado:  
 
Gelada é a H2O  
 
Total:   1 ocorrência. 
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Fonte: http://www.supervia.com.br/imprensa/index.php/press-kit-oficial-supervia/ 


