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É um fato curioso, e ao qual é difícil saber quanta 

importância atribuir, que algo como 85% de todos os 

mundos conhecidos na Galáxia, sejam primitivos ou 

altamente avançados, tenham inventado uma bebida 

chamada jimtonnik, ou gind ônic ou j'nt'nik ou qualquer 

outra dos milhares de variações sobre o mesmo tema 

fonético. 

As bebidas em si não são as mesmas e variam entre o ‘chinto 

mnig’ sivolviense, que é água comum servida a uma 

temperatura um pouco acima da temperatura ambiente e o 

"tzjin-antonio-cah" de Gagrakacka, que mata vacas à 

distância; e de fato, o que têm em comum entre si, além dos 

nomes terem sons semelhantes, é o fato de terem todas 

sido inventadas antes que os mundos em questão tivessem 

estabelecido contato com outros mundos. 

O que se pode fazer com este fato? Encontra-se totalmente 

isolado. No que diz respeito a qualquer teoria de linguística 

estruturalista, é totalmente fora dos padrões, e no entanto 

persiste. Os velhos lingüistas estruturalistas ficam muito 

irritados quando os jovens lingüistas estruturalistas 

prosseguem com esta questão. Os jovens lingüistas 

estruturalistas ficam profundamente empolgados e vão até 

tarde da noite convencidos de que estão muito perto de 

algo de profunda importância, e acabam se tornando velhos 

lingüistas estruturalistas antes da hora, ficando muito 

irritados com os jovens. 

A lingüística estruturalista é uma disciplina amargamente 

dividida e infeliz, e um grande número de seus adeptos 

passa noites demais afogando seus problemas em 

Uizghezodahs. (ADAMS, D. O restaurante no fim do 

Universo) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSE 

A construção SNpleno-tópicoi + (Material Interveniente) + SNproi + 

Verbo + (Complemento) no Português do Brasil no gênero textual 

Podcast de temática Nerd. Caracterização dos níveis sintático, 

prosódico e funcional da construção. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The construction SNpleno-tópicoi + (Intervenient Material) + SNproi 

+ Verb + (Complement) in Brazilian Portuguese in the textual genre 

Podcast with nerd themes. Characterization of syntactic, prosodic 

and functional levels of the construction. 
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1. INTRODUÇÃO 

No ano de 2010, quando estava terminando minha graduação, deparei-

me com a oportunidade de participar de uma pesquisa que ambicionava 

desvendar o progresso temporal de uma construção muito presente na vida de 

todos os brasileiros. Na década de 80, com o início do projeto PEUL (Projeto de 

Estudo dos Usos da Língua), duas importantes pesquisas olharam de perto a 

construção SNpleno-tópicoi + (Material Interveniente) + SNproi + Verbo + 

(Complemento), foram elas Braga & Mollica (1985) e Braga (1987). Estes 

trabalhos apontaram uma consistente presença desta construção nas camadas 

menos escolarizadas da população do Rio de Janeiro, a qual, posteriormente, 

durante as décadas de 90 e 00, teria sido incorporada à fala de todas as classes 

sociais e níveis de escolarização já a haviam incorporado em seu discurso. Na 

década de 00, o PEUL retornou a campo para coletar, novamente, amostras de 

usos da língua portuguesa na cidade do Rio de Janeiro. Em 2010, nossa equipe 

recorreu então às duas amostras disponíveis no banco de dados do PEUL, a 

Amostra Censo 80 e Censo 00, na esperança de poder diagnosticar o atual 

estado da construção e seus possíveis trajetos de mudança e/ou estabilização. 

A pesquisa resultou em um capítulo intitulado “As estruturas SNpleno + 

SNpronominal anafórico no Português do Brasil 20 anos depois”, onde se 

encontra o trecho que reproduzo abaixo, intitulado “À guisa de conclusão”: 

Os resultados para os fatores sociais por si só não 
explicariam a mudança. As variáveis cognitivas e discursivas são 
claramente atuantes para a sua promoção. Ainda que refreada por 
níveis mais altos de escolarização, as estruturas SNpleno + 
(material interveniente) + SNpronominal sujeito anafórico são 
motivadas ou por dificuldades de processamento do referente do 
SNpleno topicalizado ou pela intenção de se ressaltar 
discursivamente uma determinada entidade. 

A discussão desenvolvida no texto com relação ao 
estatuto informacional dos referentes, aos parâmetros de 
natureza mais formal assim como os resultados da análise 
correlacional revelam o efeito das pressões processuais, 
funcionais e pragmáticas sobre a emergência das construções. As 
restrições positivas e negativas em relação ao emprego das 
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estruturas em estudo apontam para uma superposição de fatores. 
(BRAGA & MOLLICA, 2010) 

Não é necessário dizer que o próprio título escolhido para a conclusão 

do capítulo instiga a curiosidade. Algumas considerações chamaram muito 

minha atenção, são elas (destaque nosso): “Os resultados para os fatores 

sociais por si só não explicariam a mudança”; as estruturas são “motivadas 

ou por dificuldades de processamento do referente do SNpleno topicalizado ou 

pela intenção de se ressaltar discursivamente uma determinada entidade”; 

“os resultados da análise correlacional revelam o efeito das pressões 

processuais, funcionais e pragmáticas sobre a emergência das construções” 

Ao final da pesquisa, a sensação a que cheguei parecia-me ser: ok, estamos 

lidando com algo novo, mas o que será? Estamos comparando dois períodos da 

fala carioca e obtivemos um quadro geral das diferenças entre os usos em duas 

décadas distintas. O mundo parece concordar que muita coisa mudou no 

comportamento da sociedade entre os anos 80 e anos 00. Isto é verdade na 

moda, é verdade na literatura, é verdade no cinema e é verdade no 

posicionamento dos fatores mais básicos da vida humana, tais como direitos 

civis, moral social e ética. Se a língua é uma expressão das dimensões sociais 

e psicológicas do ser humano, fator modificador e modificado das relações 

sociais, quão diferente, então, estariam os usos desta construção na terceira 

década após os trabalhos iniciais? Ao lado destas preocupações, intrigava-me o 

surto da chamada cultura nerd ao redor do planeta. A popularização do 

computador e da internet mostraram ao mundo uma geração sequiosa por 

compartilhar sua opinião e própria cosmovisão com qualquer um que tenha 

disposição para ouvir. Talvez nada descreva melhor a década atual do que a 

velocidade e ferocidade de circulação da informação, e isso fez com que muitos 

gêneros novos surgissem no cenário linguístico mundial. Desta forma, se a 

construção aqui em análise apresenta características de “pressões processuais, 

funcionais e pragmáticas” e “intenção de se ressaltar discursivamente uma 

determinada entidade”, por que não tomar como estudo o uso da construção em 

um gênero novo? E é exatamente o que pretendo nesta pesquisa. Associo meu 

trabalho com aquele levado a cabo por biólogos estudando o comportamento 

dos vírus. Por sua natureza extremamente mutável, é impossível propor um 

comportamento geral para qualquer vírus sem anteriormente expô-lo a um 
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ambiente específico. Ao se observar um vírus qualquer em um ambiente fora de 

qualquer organismo biológico, encontramos uma inegável característica mineral. 

Ao se observar o mesmo vírus em qualquer organismo biológico, suas funções 

são similares às de um ser vivo. Vários estudos linguísticos ao redor do mundo 

têm demonstrado a mesma versatilidade das construções de uma língua no uso 

em diferentes gêneros textuais. Baseio-me na premissa proposta em Paredes 

Silva (2011), de que “as escolhas linguísticas [(sintaxe e semântica) 

acompanham as] diferentes situações comunicativas [(pragmática)]” (destaque 

e acréscimo nosso). Ainda, segundo Costa (2004), podemos afirmar que “as 

estruturas linguísticas não operam independentemente de valores semânticos: 

portanto, recusa-se o pressuposto da autonomia da sintaxe”, e também se 

defende que “semântica e pragmática são níveis absolutamente imbricados: 

portanto eles se interseccionam, determinando a natureza simbólica dos itens 

linguísticos produzidos”. 

Resumo então o intuito desta pesquisa como a investigação da relação 

da construção em análise com o ambiente linguístico, social e cultural de um 

gênero textual específico, o Podcast de temática nerd, examinado em uma seção 

devidamente construída para isso. Unir-se-ão aqui as análises de duas 

dimensões de ação linguística: os eventos de enunciação, a esfera do que se 

fala e os eventos de fala, a esfera de como se fala. 

Com o intuito de levar a cabo esta pesquisa, estruturarei o texto da 

seguinte forma: Iniciarei por caracterizar o fenômeno em estudo, no Capítulo 2, 

apresentando uma revisão histórica da literatura que trata direta e indiretamente 

do assunto. No Capítulo 3, discorro acerca da fundamentação teórica sobre a 

qual se sustenta esta pesquisa, seguido de uma discussão sobre a metodologia 

utilizada e constituição do corpus. No Capítulo 4, analiso o Gênero Textual 

escolhido e suas implicações para esta pesquisa e para os estudos linguísticos 

em geral. Prossigo, no Capítulo 5, para a análise dos dados, seguido de uma 

análise dos dados escritos, no Capítulo 6. Finalizo o texto com o Capítulo 7 onde 

exponho as conclusões a que a pesquisa chegou. 
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1.1 Tema 

Este trabalho investiga a retomada anafórica, por meio de um SN 

pronominal do referente que o precede, núcleo de um SNpleno desvinculado 

sintaticamente do contexto anterior, e que ocorre mais à esquerda da oração, 

posição prototípica de tópico. 

Do ponto de vista entonacional da realização do SNpleno-tópicoi e da 

oração encabeçada pelo SNproi, podemos encontrar duas estruturas, uma que 

compreende duas unidades entonacionais distintas como ilustra a representação 

gráfica obtida através do Praat: 

(1) Os seus amigos, eles falam do jeito que você fala, ou eles falam 

melhor do que você? (C01 Sam - Amostra Censo 1980 - Banco de 

Dados do PEUL/UFRJ) 

 

Figura 1 

_ e outra em que as duas estruturas compõem a mesma unidade 

entonacional, como: 

(2) A minha irmã também, ela tinha um umbigo enorme. (C06 Jup - 

Amostra Censo 1980 - Banco de Dados do PEUL/UFRJ) 
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Figura 2 

Do ponto de vista da marcação, temos que a estrutura SNplenoi + SNproi 

é mais marcada, segundo os três critérios propostos por Givón (1995). 

• Complexidade Estrutural – a estrutura marcada tende a ter 

maior número de morfemas; 

• Distribuição de Frequência – a estrutura marcada tende a 

ser menos frequente; 

• Complexidade Cognitiva – a estrutura marcada tende a ser 

cognitivamente mais complexa, no que concerne a atenção despendida 

por parte do falante, seu esforço mental e o tempo necessário para seu 

processamento; 

Se analisarmos as estruturas em relação ao critério de Complexidade 

Estrutural veremos que a construção SNplenoi + (Material Interveniente) + 

SNproi + Verbo + (Complemento) é sim mais complexa porque demanda o 

acréscimo de mais um elemento à estrutura, o SNproi. 

No tocante ao critério Distribuição de Frequência, trabalhos preliminares 

mostram que o uso da construção com anáfora pronominal é ainda bastante 

baixo se comparado com a estrutura SN + V + (Complemento). 

Porém, quanto a perspectiva da Complexidade Cognitiva, a proposta de 

Braga & Mollica (1985) e Braga (1987) indica que o uso da anáfora pronominal 
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é favorecido quando o SNpleno-tópicoi é cognitivamente mais complexo, e por 

tanto a anáfora auxiliaria o falante e o ouvinte na tarefa de processar a 

informação.  

Cada uma destas três realizações é de grande importância para a 

presente pesquisa porque indicam aspectos de mudança muito relevantes do 

ponto de vista cognitivo-funcional e do ponto de vista estrutural. 

O tipo entonacional 1 pode indicar ausência de dificuldade de 

processamento, enquanto o tipo entonacional 2 pode indicar uma dificuldade 

de processamento, além de permitir a transformação do pronome em um afixo 

verbal. Estes itens serão retomados mais à frente. Por hora falaremos de 

trabalhos que trataram do tema sob diferentes abordagens.  

2. REVISÃO DE LITERATURA 

Apresento agora dois trabalhos de viés funcional-cognitivo: 

Um importante estudo sobre cliticização é, sem dúvida alguma, o estudo 

relativo ao Tok Pisin (SANKOFF, 1980), língua crioula da Nova Guiné que 

emergiu da interação entre diferentes grupos de trabalhadores polinésios (étnica 

e linguisticamente heterogêneos) sob administração britânica. Esse grupo de 

fala mista desenvolveu inicialmente um pidgin, usado como ferramenta de 

comunicação na esfera laboral (entre os trabalhadores) e, posteriormente, 

administrativa (i.e. nas atividades de interação público-administrativas; 

envolvendo patrões, empregados e membros da administração pública). 

Sankoff desenvolveu um estudo sobre a “cliticização do sujeito 

pronominal i ‘he’”, ocorrida entre 1885 e 1935, e a co-emergência do uso das 

formas em e ol, sua trajetória desde os sujeitos pronominais prototípicos, até a 

sua introdução na língua como SNpro co-referencial. 

Seu estudo divide o desenvolvimento do clítico ‘i’ em IV estágios: I 

(1885), II (1900-1910), III (1930’s) e IV (1971). 
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Durante o estágio I, Sankoff aponta para a baixa ocorrência de sujeitos 

preenchidos por SNpleno, dos quais a grande maioria era composta por 

substantivos simples (geralmente sem modificadores) ou pronomes. Em alguns 

poucos casos, havia sujeitos compostos. Esses poucos SNpro com função de 

sujeito eram predominantemente de primeira pessoa singular, seguidos por 

terceira pessoa singular masculino e alguns mais de segunda pessoa singular. 

Com relação à estrutura SNpleno-tópico + SNpro + V, apresenta-se o seguinte 

exemplo: 

(3) Q. Did you talk to captain  at Townsville? (496) 

    R. No; Jack he talked. 

    (retirado da página 262 de The Social Life of 

Language) 

Dado que nesta fase esta estrutura é de baixíssima ocorrência, Sankoff 

aponta para o que ela chamou de “uso contrastivo do he”, na medida em que 

podemos supor como possibilidade uma resposta tal como: Yes; I talked. 

Já no estágio II há um enorme aumento na frequência da estrutura 

SNpleno + he + verbo, o que constituiu, na opinião da autora, uma evidência de 

cliticização do SNpro (he), assim como o é o uso do SNpro He com sujeitos de 

todos os quatro tipos (masculino, feminino, neutro e plural). Esta é uma evidência 

também muito relevante por mostrar que o pronome começa a perder suas 

marcas de concordância. Apesar disso, Sankoff afirma ser claro, ao olhar-se para 

os dados, que ainda há certo uso de He como um “pronome forte”, ou seja, 

pronome que aparece sozinho na posição de sujeito e que possui marcas de 

concordância. 

No estágio III da cliticização, todas as tendências de desenvolvimento 

do He para i- acentuam-se, incluindo o uso de i- com outros pronomes. De 100 

sentenças com SN sujeito, 71 apresentam a estrutura SNpleno + i + V. Além 

disso o uso de i- como núcleo de um SNpro Sujeito, isto é, como pronome forte, 

reduz-se a algumas poucas estruturas, sobretudo com verbos existenciais. 
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Um dado interessante é o surgimento nesta época de uma estrutura com 

SNpleno + SNpro + i- + verbo, o que, para Sankoff, indica o início do que ela 

chamou “segunda onda de cliticização do pronome-sujeito”. Não fica claro no 

entanto qual foi o desenvolvimento deste clítico, uma vez que ele parece surgir 

do uso de Him como SNpro sujeito na etapa II3. Sankoff afirma ainda que o uso 

de em- desempenha uma função discursiva muito particular como partícula 

lembrete do sujeito, em caso deste ser longo ou complexo. 

No estágio IV emerge uma divisão entre os indivíduos da amostra, uma 

vez que surge no meio dos adultos falantes do “pigin” (falantes de segunda 

língua) um grupo de falantes do “crioulo” (falantes nativos) formado por seus 

filhos. Ambos os grupos usam as marcações de clíticos de forma bastante 

similar, e com uma grande taxa de realização. 

É nesta última etapa que se solidifica a tendência de reanálise do cítico 

i-, que é então substituído pelo clítico em junto a sujeitos no singular e pelo clítico 

ol. Uma das explicações para esse fenômeno é o que defende Sankoff, ao 

afirmar que o clítico i- perde sua capacidade de enfatizar a informação (devido 

ao processo de cliticização) enquanto em e ol claramente a mantém. 

Desde a década de 80, vários trabalhos debruçaram-se sobre a 

construção aqui em análise sob diferentes perspectivas. Pontes (1981, 1987) 

considera a construção em um amplo estudo sobre estruturas de tópico no 

Português do Brasil. Callou et alii (1993) apresenta uma análise da construção 

associada a sua realização prosódica, comparando as estruturas tópico-

comentário e sujeito-predicado. Vasco (1999 e 2006) analisa, respectivamente, 

as diferenças entre o falar culto brasileiro e português, e a fala popular carioca. 

Orsini (2003) também analisou a construção com SNpro e sem SNpro (tópico-

comentário e sujeito-predicado) do ponto de vista entonacional, procurando 

distinguir as funções prosódicas de cada estrutura. Belford (2006 e 2013), 

analisa as construções com movimento à esquerda de objeto e aquelas com 

movimento à esquerda de sujeito. 

                                                           

3 Sankoff não deixa claro o processo de cliticização do em- uma vez que o pronome Him só aparece quatro 

vezes como sujeito no corpus do estágio II, enquanto no estágio III o clítico já está bem estabelecido. 
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Ao analisarem a construção SNpleno-tópicoi + (Material Interveniente) + 

SNproi + Verbo + (Complemento), Braga & Mollica (1985) utilizaram-se da Teoria 

da Variação e Mudança, analisando sua variação ao lado da estrutura SN + 

(Material Interveniente) + Verbo + (Complemento). O corpus analisado foi a 

Amostra Censo 80, do programa PEUL. Seu trabalho averiguou que a estrutura 

marcada emergia sob determinadas circunstâncias funcionais (cognitivas) e 

sociais (idade, sexo, escolaridade, etc.). Quanto às questões funcionais, neste 

primeiro estágio do desenvolvimento da construção em estudo, seu uso era 

favorecido sobretudo por: 

• presença de material interveniente entre o SNpleno-

tópicoi e o SNproi; 

• tamanho do SNpleno-tópicoi (a estrutura aparecia 

principalmente quando o SN apresentava mais de sete sílabas); 

• estado de ativação do referente do SNpleno-tópicoi. 

Referentes novos pareciam suscitar o aparecimento da estrutura 

marcada em um número de ocorrências maior do que quando de 

referentes dados; 

• animacidade do referente do SNpleno-tópicoi. 

Referentes [+animados] suscitavam mais a realização da 

estrutura marcada do que referentes [-animados]. 

Quanto às questões sociais, a construção marcada era empregada por 

todas as faixas etárias e pelos dois gêneros, contudo sofria certa restrição nos 

indivíduos de mais de cinquenta anos, e em indivíduos de escolaridade mais alta. 

Estas descobertas foram reafirmadas por Braga (1987) e Belford (2006), 

tendo este último demonstrado que a presença de material interveniente entre 

SNpleno-tópicoi4 e o Verbo é altamente relevante para a presença de SNproi. 

Uma outra pesquisa, de viés formal, que investiga o maior 

preenchimento da posição de sujeito no Português do Brasil é o trabalho de 

Duarte (1997), onde se propôs que o Português do Brasil (doravante usarei a 

                                                           

4 A nomenclatura apresentada é a usada neste trabalho e não no trabalho citado. 
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nomenclatura PB) estaria em um processo de mudança de seu princípio 

paramétrico de preenchimento lexical da posição de sujeito. Duarte analisa que 

o PB estaria, aos poucos, mudando seu parâmetro [+ pro-drop] para [- pro-drop]. 

Desta forma, o trabalho propõe que este fenômeno de reanálise paramétrica 

estaria motivando a maior ocorrência da construção conhecida como Duplo 

Sujeito. 

 

2.1 Objetivos 

1° - Mapear o uso sincrônico da construção SNpleno-tópicoi + (Material 

Interveniente) + SNproi + Verbo + (Complemento) no Português do Brasil. 

2° - Identificar motivações de ordem cognitivo-funcionais para o uso da 

construção em análise. 

 

2.2 Hipóteses 

Hipótese Funcional Cognitiva – a presença do SNproi na estrutura em 

estudo auxilia no processamento da informação. 

Implicações teóricas: 

- SNs pesados favorecem o uso do SNproi, motivado por: 

• Status Informacional do referente do SNplenoi; 

• Material Interveniente entre o SNpleno-tópicoi e o 

SNproi; 

• Pausa entre contornos entonacionais; 

• Relevância Tópica do referente do SNplenoi. 

Hipótese Pragmática – a presença de SNproi na estrutura em estudo é 

marca de estratégia de argumentação presente nos gêneros: entrevista 

televisiva, debate – mesa redonda. 
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Implicações teóricas: 

- Gêneros distintos selecionam estruturas linguísticas distintas para 

efeitos pragmático-discursivos: 

• Gênero Textual; 

• Tipo Textual. 

 

3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Este trabalho orienta-se pelos Modelos Baseados no Uso5, que, segundo 

Langacker (1988), apresentam três características essenciais: são 

maximalistas, não reducionistas, isto é, as representações abstratas da 

gramática interna do falante são plurais (massive no original) e altamente 

redundantes. “The mind can potentially represent the same structure in multiple 

ways.”; bottom up, isto é, o específico e o idiossincrático são privilegiados acima 

do geral na aquisição e operacionalização do sistema linguístico. “The general 

arises out of the specific, and the specific is what is most directly taken from 

experience.” Em outras palavras, são modelos que defendem que o sistema 

linguístico dos indivíduos é fundamentado em “eventos de uso”: instancias de 

produção e compreensão linguística do falante (KEMMER et al, 1999). Esta 

ligação é forte de três formas: primeira, estas instâncias formam a base sobre a 

qual o sistema linguístico do falante é constituído; segunda, a relação entre as 

representações mais abstratas na gramática interna do falante e os eventos de 

uso é muito mais direta do que normalmente se assume. Todas as 

representações abstratas da língua são ligadas à instâncias específicas de seus 

padrões; terceira, estas instâncias de uso (a produção linguística) são produto 

do sistema linguístico do falante, mas também são input para o sistema de outros 

falantes. 

                                                           

5 Modelos Baseados no Uso – termo cunhado por Langacker (1987) e definido em detalhes em Langacker 

(1988). 
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Nöel (2007) traça uma importante linha histórica do desenvolvimento 

deste “modelo teórico”, advogando que, inicialmente, os Modelos Baseados no 

Uso eram divididos, majoritariamente, entre aqueles que alinhavam-se com a 

Gramática de Construções, defendida por Goldberg (2006), e aqueles que 

estudavam Gramaticalização. Contudo, o autor assinala que haviam alguns 

“empreendedores” que, a despeito de fazerem uma pesquisa histórica, 

alinhavam-se com a Gramática de Construções, tais como Israel (1996), 

Verhagen (2002) e Kemmer e Hilpert (2005). Desta forma, surgem dois principais 

grupos: aqueles que tratam da Gramaticalização e Linguística Histórica 

(diacronia) e aqueles que tratam da Gramática de Construções (sincronia).6  

Quanto à Gramática de Construções, de acordo com Goldberg (2006), 

construções são pareamentos simbólicos específicos de forma e significado e 

podem ter qualquer tamanho – de uma cláusula complexa a um afixo. Como as 

análises não se mostram paradoxais, segundo Goldberg uma mesma sequência 

linguística pode receber várias representações. 

Constructions are language-specific symbolic 
pairings of form and meaning and are of any size from 
complex clause to affix (Goldberg 2006). Form and meaning in 
turn have various subcomponents, all of which can be subject 
to change. Minimally, in Croft’s (2001) model these are: syntax, 
morphology, phonology; semantics, pragmatics, discourse 
function (though not all may be fully specified in any particular 
construction). (...) The crucial point here is that each 
subcomponent may change independently. (TRAUGOTT, 
inédito, grifo nosso) 

No que tange ao Modelo Funcionalista, dentro dos Modelos Baseados 

no Uso, os autores defendem a interdeterminação entre forma linguística e 

função. A função, nomeada por Croft (1995) como função externa (external 

function), atua ao lado do conhecimento gramatical, interagindo com o traço de 

arbitrariedade presente nas formas linguísticas. Ou seja, a forma linguística além 

                                                           

6 Propositadamente, deixamos de fora, do nosso texto, os desdobramentos teóricos que fizeram surgir o 

modelo de Gramaticalização de Construções, com a inserção dos conceitos da Gramática de Construções 

dentro dos estudos de Gramaticalização. Nöel (2007) afirma que, em determinado momento da história 

dos Modelos Baseados no Uso, a “construção” penetrou os estudos de gramaticalização. Contudo, este 

trabalho não insere-se dentre aqueles que estudam os processos de Gramaticalização nem entre aqueles 

que estudam Construcionalização, mas, de forma geral, preocupa-se com a mudança linguística em 

termos que serão propriamente explicados em tempo. 
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de expressar informação comunicativa, expressa também propósitos sociais. 

Assim, escolhas estruturais, por exemplo, são entendidas como consequências 

da intencionalidade do usuário da língua quando de sua produção linguística em 

uma determinada situação. 

Kermmer e Barlow (2000) citam Israel e Kemmer (1993) e Israel (1996) 

para afirmarem que ligações entre construções e itens lexicais, que ocorrem com 

frequência nelas, também parecem conduzir à extensões criativas de 

construções sintática, com efeitos sincrônicos e diacronicamente cumulativos. 

Por fim, declaram que aquisição, variação e mudança diacrônica são todos 

reflexos da dinâmica do uso linguístico (sincrônico). 

Vejamos o que diz Bybee: 

Uma vez que todos os padrões de estrutura linguística 
têm uma história evolucionária, parte da explicação de por que as 
línguas têm estruturas particulares [sincronia] deve envolver 
referências à forma como essas estruturas surgiram [diacronia]7. 
(BYBEE, 2010, tradução nossa) 

Bybee postula que uma vantagem da abordagem de sistemas 

adaptativos complexos seria que os processos cognitivos propostos para o uso 

e processamento da linguagem são os mesmos processos que levam à 

mudança, de forma que as dimensões sincrônica e diacrônica unem-se. 

Tomando uma abordagem diacrônica baseada na 
analogia e tendo em conta o efeito da frequência na retenção dos 
padrões mais antigos da língua nos ajuda a entender essas 
situações em que duas ou mais construções muito semelhantes 
coexistem [sincronicamente] em um idioma 8 . (BYBEE, 2010, 
tradução nossa) 

                                                           

7 Since all patterns of linguistic structure have an evolutionary history, part of the explanation for why 

languages have particular structures must envolve reference to how these structures arose. (BYBEE, 
2010, pg. 10) 

8 Taking a diachronic approach based on analogy and taking into account the effect of token frequency 

on retention of older patterns in a language helps us to understand these situations where two or more 
very similar constructions co-exist in a language. (BYBEE, 2010, pg. 69) 
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Analisemos então a proposta de Construcionalização e Mudança 

Construcional 9  defendida em Traugott e Trousdale (2013). É de suma 

importância entender que o princípio básico que subjaz à proposta de 

Construcionalização é que a gramática (em termos de sistema linguístico) é 

construída a partir de construções e a partir das conexões entre as mudanças 

de forma e significado. Estas mudanças são aquelas que ocorrem na língua 

enquanto de sua construção (da língua) e podem acontecer em cada um dos 

componentes da construção. Além disso, o inventário de construções da língua 

constitui-se em rede, formada por nós10 e as ligações entre eles. 

Constructions are gathered into a language-specific 
structured inventory, known as the “constructicon”. This inventory 
can be represented by taxonomic inheritance networks (Goldberg 
1995, 2006). We also assume a gradient between lexical and 
grammatical constructions: lexical constructions have primarily 
contentful and referential semantics; grammatical constructions 
have primarily procedural, linguistically relational, and non-
referential semantics. (TRAUGOTT, inédito) 

Dada uma construção em particular, cada mudança que aconteça dentro 

desta construção (em qualquer de seus níveis), uma vez que não crie um novo 

nó, é considerada, por esta teoria, como Mudança Construcional, definida como: 

A constructional change is a change affection one 
internal dimension of a construction. It does not involve the 
creation of a new node. (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, grifo 
do autor)  

Contudo, em outras ocasiões, dada uma língua particular, as mudanças 

que operam sobre determinada construção criam novos nós nesta rede. A isto 

chama-se Construcionalização, criação de uma nova construção, caracterizada 

por Traugott e Trousdale (2013) como: 

Constructionalization is the creation of formnew-
meaningnew (combinations of) signs. It forms new type nodes, 
which have new syntax or morphology and new coded meaning, 
in the linguistic network of a population of speakers. It is 
accompanied by changes in degree of schematicity, productivity, 
and compositionality. The constructionalization of schemas always 
results from a succession of micro-steps and is therefore gradual. 
New micro-constructions may likewise be created gradually, but 

                                                           

9 Este trabalho interessa-se, particularmente, pelos processos de Mudança Construcional. 

10 Optamos por traduzir “nodes” como “nós”, ao invés de “nódulos”. 
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they may also be instantaneous. Gradually created micro-
constructions tend to be procedural, and instantaneously created 
micro-constructions tend to be contentful. (TRAUGOTT; 
TROUSDALE, 2013) 

Traugott (inédito) afirma que a mudança começa com micro inovações 

no nível do constructo, mas só pode ser considerada efetiva quando se espalha 

entre outros falantes e se convencionaliza na comunicação. Além disso, a autora 

sustenta que dois tipos de mudança podem afetar as construções: 

a. mudanças sistêmicas gerais; 

b. mudanças específicas observadas em uma construção 

particular ou grupo de construções. 

Entretanto, a distinção entre os dois tipos é gradiente. 

É este conjunto de Mudanças Específicas que se subdivide em 

Mudanças Construcionais (todo tipo de mudança que não gera uma nova 

construção) e Construcionalização (subconjunto das Mudanças Construcionais 

que se destaca por gerar um novo par forma-significado11). 

Uma vez apresentada minha inserção teórica, passo a considerar as 

Categorias Linguísticas de análise, requeridas pelo meu projeto: 

Noção de Tópico: Observemos a proposta de Li & Thompson (1976) 

segundo a qual as línguas do Mundo seriam divididas em quatro categorias 

gerais: 

Línguas com proeminência de Sujeito - aquelas em que as sentenças 

são mais bem descritas como sujeito-predicado; 

Línguas com proeminência de Tópico - aquelas em que as sentenças 

são mais bem descritas como tópico-comentário. São línguas pragmáticas e que 

possuem o curioso Sujeito Duplo; 

                                                           

11  “Constructionalization”, henceforward Cxzn. This is a subset of CCs in which formnew-meaningnew 

(combinations) of signs are created. (TRAUGOTT, inédito) 
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Línguas com proeminência de Tópico e Sujeito - aquelas que possuem 

as duas construções diferentes; 

Línguas sem proeminência de Tópico ou Sujeito – aquelas em que já 

não é mais possível distinguir entre tópico e comentário. 

Pensemos então nas características de Tópico e Sujeito segundo nos 

propõem Li e Thompson: 

a) Definitude – o tópico é sempre definido, enquanto o 

sujeito pode ser indefinido. 

b) Relações Selecionais – o tópico não precisa 

apresentar relações selecionais com o verbo, mas o sujeito sim. A 

única exceção se faz quando o tópico é idêntico ao sujeito. 

c) O verbo determina o sujeito, mas o tópico não – pode-

se prever de um verbo com qual sujeito ele vai ocorrer. 

d) Papel Funcional – o papel funcional do tópico é 

constante através de uma sequência de sentenças, ele é o centro de 

atenção, ele anuncia o tema do discurso. Já o sujeito nem sempre 

desempenha qualquer papel semântico na sentença, e em muitas 

línguas ele pode ser vazio. O tópico está mais ligado ao discurso. 

e) Concordância verbal – é muito comum que nas 

línguas haja concordância entre sujeito e verbo, mas entre tópico e 

verbo é muito raro. Novamente há uma exceção para os casos em que 

tópico e sujeito são idênticos. 

f) Posição inicial na sentença – em todas as línguas o tópico 

vem na posição inicial da sentença, mesmo naquelas em que há uma 

partícula marcadora de tópico. O sujeito pode vir em qualquer posição. 

g) Processos Gramaticais – o tópico não governa 

nenhum processo sintático como “pasivização”, “reflexivização”, 

“imperativização” e “equi”, diferente do sujeito. 
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Resumindo, o tópico é dependente do discurso, enquanto o sujeito é 

restrito à sentença. 

Gêneros Textuais: Inúmeros trabalhos ao longo das últimas décadas 

vêm se debruçando sobre a questão dos Gêneros e Tipos Textuais por 

entenderem que estas categorias se relacionam com escolhas linguísticas 

usadas no ato comunicativo. 

(...) mais do que opor fala/escrita, precisamos entender as 
diferentes situações comunicativas que acompanham as escolhas 
lingüísticas, o que caracteriza os “tipos relativamente estáveis de 
enunciados”, como BAKHTIN (1986) define os gêneros de 
discurso. (PAREDES SILVA, 2011) 

Este trabalho investiga as ocorrências da estrutura SNpleno-tópicoi + 

(Material Interveniente) + SNproi + Verbo + (Complemento) em um gênero 

específico, Podcast de temática nerd, que é parte de um gênero mais amplo, 

Podcast. 

Quanto aos tipos textuais, Paredes Silva (2011) afirma serem 

atualizados em unidades bem definidas, utilizadas em situações comunicativas 

específicas. 

Os tipos de texto podem ser identificados por marcas 
formais, por propriedades lingüísticas características, como, por 
exemplo, as marcas de tempo, aspecto e modo do verbo; a 
natureza semântica do verbo; a preferência pela 1a, 2a ou 3a 
pessoa; a unidade semântica focalizada (entidades, eventos, 
proposições, etc). Esses tipos constituem um conjunto limitado de 
possibilidades: dependendo do autor, no máximo uns seis ou sete 
(narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, injuntivo, 
expressivo, explicativo). Esse é também o ponto de vista de Adam 
(1993) e Marcuschi (2002), entre outros. (PAREDES SILVA, 2011) 

Animacidade do referente do SNpleno: Gryner & Omena (2010) 

afirmam que o fator animacidade é um dos traços mais investigados nos estudos 

de variáveis portadoras de significado, e que em fenômenos que envolvem a 

variação entre a presença de pronome pessoal e sua ausência, a variante 

pronominar ocorre, preferencialmente, quando o referente é [+animado]. Omena 

(1978), analisando a variação entre anáfora pronominal – ele(a)(s) – e anáfora 

zero na função de objeto direto, sustenta que referentes animados na função de 

sujeito tendem a ser referidos pela anáfora pronominal. Braga (1986) também 
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afirma que este fator tem muita relevância nas construções de tópico, onde os 

SNs [+animados] favorecem o SNproi, com um peso relativo de .65. Paredes 

Silva (1988 e 2003) sustenta também a importância do traço animacidade na 

alternância entre SNpleno, pronome e anáfora zero em sujeitos de terceira 

pessoa na escrita informal. 

Questões relacionadas ao processamento: Muitos são os trabalhos 

que tratam do custo de processamento da informação e o relacionam com a 

realização da construção aqui proposta. Sankoff (1980), ao explicar a cliticização 

do sujeito pronominal no Tok Pisin, afirma que em um primeiro estágio os sujeitos 

longos propiciavam o aparecimento de um pronome lembrete, que com o tempo 

acabou por se gramaticalizar como um clítico e se tornar obrigatório para 

qualquer SN em posição de sujeito. Braga (1987), ao estudar as construções 

com Deslocamento à Esquerda, sustenta a premissa de que o material linguístico 

interveniente longo, constituído por várias sílabas, entre o SN deslocado à 

esquerda e o verbo aumenta as chances de ocorrência de pronome 

correferencial. O pronome lembrete serviria como solução para o problema 

causado pela grande distância entre o SN no que toca ao processamento dos 

dados no cérebro. Ela ainda sustenta em Braga (1982) que a mesma estratégia 

ocorre no crioulo cabo-verdiano. De acordo com Mollica (2003), a incidência do 

pronome cópia nas relativas é maior quando há elementos intervenientes entre 

o referente do constituinte que é retomado pelo pronome relativo. Belford (2006), 

em sua dissertação de mestrado, mostrou que o grupo de fator “presença de 

material interveniente” foi selecionado como altamente relevante, com um peso 

relativo de 0.91 para a presença do pronome cópia, reforçando, portanto, os 

trabalhos acima referidos; e Pontes (1987), também sustenta que o 

aparecimento do pronome correferente pode ser explicado pela distância entre 

o tópico e o verbo ao qual está ligado. 

Estado de ativação do referente do SNtópico: Chafe (1994), 

assumindo uma abordagem cognitiva, postula que os indivíduos dispõem ao 

menos de três tipos de memória: memória de curto prazo, memória de médio 

prazo e memória de longo prazo. A memória de curto prazo, que corresponde ao 

foco de consciência do falante/ouvinte, é muito restrita. Sendo assim, a 

informação transita entre estes três “armazéns” de memória segundo a 
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necessidade discursiva. De acordo com sua presença em um dos três estados 

de consciência, a informação pode ser classificada como: Dada (Given), 

Acessível (Accessible) e Nova (New). “New” é a informação que está no foco 

de consciência do falante e que ele assume estar introduzindo na consciência 

do ouvinte apenas após o momento da enunciação. “Accessible” é o que já foi 

mencionado anteriormente e que ainda não saiu completamente de contexto 

discursivo ou o que pode ser acessado através de um frame discursivo. “Given” 

é tudo o que está na consciência do falante/ouvinte durante a enunciação. É tudo 

o que ainda é extremamente relevante ao contexto do discurso. 

Relevância tópica do referente do SNtópico: Chafe (1994) afirma que 

o referente pode ser classificado em três tipos, segundo sua relevância: primário 

(primary), secundário (secondary) e trivial (trivial); e diz que, apesar de os graus 

de importância nem sempre serem fáceis de serem representados, qualquer 

pessoa pode, intuitivamente, fazer essa classificação. Ele termina por afirmar 

que existem evidências linguísticas que sustentam esta classificação, e cita 

HOPPER (1986) ao dizer que para isso deve-se olhar para a quantidade de 

traços entre: presença de nome próprio, classificador e repetição durante a 

narrativa. Esta classificação é importante porque ao somarmos a relevância do 

referente com seu custo de ativação obtemos o peso do SN, que pode ser leve 

(light) ou pesado (heavy). Chafe sustenta que, na língua coloquial, sujeitos com 

SNs pesados não aparecem a não ser como fonte de informação que será citada 

em seguida, tipicamente como sujeitos de verbos como “falar” e “dizer”. 
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 Dimensão 

Referente 

Custo de 

Ativação 

Dado 
Esforço 

mental de ativação das 

ideias. 

Acessível 

Novo 

+ 

Importância 

Primária Grau de 

participação do 

referente dentro do 

discurso. 

Secundária 

Trivial 

= 

Peso 

Leve 

 

Pesado 

Tabela 1 – Relevância Tópica 

Referentes triviais serão sempre novos porque não aparecerão mais no 

discurso. 

Referentes leves podem ser: dados, acessíveis e novos (triviais). 

Referentes pesados não ocorrem na linguagem coloquial (fala) como 

ponto de partida. Na fala o sujeito é normalmente (mas não sempre) dado, mas 

será leve. 

3.1 Metodologia 

Para verificar minhas hipóteses, apresentadas na seção 2.3, valho-me 

dos pressupostos analíticos da Teoria da Variação e dos Modelos Baseados no 

Uso. 

Com base nas categorias linguísticas relevantes para este projeto, 

proponho os seguintes grupos de fatores: 
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• Tamanho do SNpleno-tópicoi: 

o Até sete sílabas; 

o Maior que sete sílabas. 

• Presença/Posição de Pausa Entonacional: 

o Ausência de pausa; 

o Presença de pausa; 

• Animaciodade do referente do SNpleno-tópicoi: 

o [+animano] [+humano] 

o [+animano] [-humano] 

o [-animado] 

• Status Informacional do referente do SNpleno-tópicoi: 

o Novo; 

o Dado; 

o Acessível. 

• Relevância Tópica do referente do SNpleno-tópicoi: 

o Primário; 

o Secundário; 

o Trivial. 

• Tipo Semântico do Verbo: 

o Relacional; 

o Verbal; 
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o Mental; 

o Comportamental; 

o Material; 

o Existencial. 

• Tipo Textual: 

o Narrativo; 

o Explicativo; 

o Injuntivo; 

o Argumentativo; 

Tratarei a alternância entre a presença ou ausência de material 

interveniente entre o SNplenoi e o SNproi como variável dependente. Em um 

segundo momento tratarei de analisar, como variável dependente, a 

presença/posição de pausa entonacional. 

A análise acústica do material sonoro será auxiliada com o uso dos 

programas Praat e Audacity. Os dados analisados serão processados com o 

auxílio do pacote de programas GOLDVARB X. 

4. POR UMA ANÁLISE GENOLÓGICA 

Dezenas de linguistas em todo o mundo tem dedicado suas vidas ao 

estudo dos gêneros textuais e dos tipos que os compõem, por entenderem que 

estas categorias se relacionam com escolhas linguísticas usadas no ato da 

comunicação. No Brasil, destaca-se o trabalho de Paredes Silva, que tem 

dedicado boa parte de suas pesquisas à atividade de análise dos gêneros e suas 

implicações. 

(...) mais do que opor fala/escrita, precisamos entender as 
diferentes situações comunicativas que acompanham as escolhas 
lingüísticas, o que caracteriza os ‘tipos relativamente estáveis de 
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enunciados’, como Bakhtin (1986) define os gêneros de discurso. 
(PAREDES, 2011) 

Em minha definição de quais corpora usar nesta pesquisa, deparei-me 

com a necessidade de analisar o gênero textual em que estes corpora se 

inserem. Dada a natureza relativamente nova do texto escolhido, o texto do 

Podcast, encontrei-me frente à urgente necessidade de contextualização, 

descrição e análise estrutural disto que estou defendendo ser um gênero 

emergente. Lanço mão de uma análise que vai muito além do estritamente 

linguístico, por entender que o gênero não diz respeito apenas a esta esfera de 

pesquisa, antes se coaduna com uma variedade de esferas, tanto sociais, 

filosóficas, políticas quanto históricas e culturais. 

Outro aspecto que merece ser aqui ressaltado é o trabalho 
interdisciplinar envolvido no estudo da linguagem a partir de uma 
visão dialógica. “Não se deve pensar que essa realidade 
sumamente multifacetada [...] possa ser objeto de apenas uma 
ciência – a Linguística – e ser interpretada apenas por métodos 
linguísticos.” (BAKHTIN, 2003, p. 124). A análise dos “gêneros”, 
nessa concepção, perpassa naturalmente a sua história, a cultura, 
as relações sociais de poder e todo o conjunto de elementos 
envolvidos na enunciação. (LÉ, 2011) 

Apesar disto, quero afirmar indubitavelmente minha consciência de não 

poder, nem intentar, esgotar o assunto e apresentar uma análise completa e/ou 

suficiente. 

4.1 Entendendo o Podcast 

No ano de 2004 a internet viu nascer um novo formato de mídia de 

informação. O Dj Adam Curry é tido como a primeira pessoa a idealizar o formato. 

Sua ideia inicial era criar um meio de disponibilizar material em áudio de forma 

mais rápida e direta aos milhões de “consumidores” no mundo. A despeito de ter 

sido uma ideia original ou não, a verdade é que o Podcast nasceu em um mundo 

sedento por maior velocidade e tecnologia. 

A palavra “Podcast” foi cunhada por Ben Hammersley em um artigo do 

jornal britânico The Guardian em 12 de fevereiro de 2004. Trata-se da junção de 

iPod e broadcast. 



 

34 
 

Se Adam Curry é o pai do Podcast, Steve Jobs é a parteira que o trouxe 

ao mundo. Em 21 de Outubro de 2001, a Apple Inc. apresenta ao mercado 

mundial sua mais nova criação: um Mac-produto com 5GB em capacidade de 

armazenamento de arquivo de áudio digital. Uma nova era de mobilidade 

personalizada tinha início, e o nome deste produto revolucionário não poderia 

ser outro: iPod12 (Personal On Demand). 

Podcast foi uma ideia desenhada para esta nova era de “revolução 

personalizada”, uma revolução que cabia perfeitamente no seu bolso (a despeito 

do preço não tão atraente). Trata-se de um arquivo de áudio digital 

disponibilizado gratuitamente por sites na internet via feed RSS13. Imagine ser 

capaz de escolher seu programa favorito entre milhares de possibilidades 

disponibilizadas gratuitamente na internet, baixar o conteúdo para o seu 

computador pessoal sem infringir qualquer lei de copyright, e leva-lo para 

qualquer lugar em um pequeno aparelho eletrônico que lhe permite acessar este 

conteúdo a qualquer hora do dia. Não é à toa que este formato tem crescido 

tanto em adesão nos últimos anos. 

É de suma importância não confundir essas quatro mídias digitais: 

Podcast, Videocast, Blog e Vlog (videolog). Podemos definir uma ordem de 

preeminência entre eles como apresentado no Quadro 1.  

 

Quadro 1 

A diferença entre estas mídias pode ser descrita nos termos que se 

seguem: Blog é uma espécie de site em formato de diário, no sentido mais amplo 

da palavra, hospedado em um servidor da internet; Vlog é uma espécie de Blog 

em vídeo, hospedado em um site de compartilhamento de vídeos; Podcast é um 

programa de conteúdos variados, vinculado a um site, e hospedado em um 

                                                           

12 A maioria dos produtos da Apple Inc. possuem o i embutido no nome, como: iMac, iPad, iPhone. 

13 Really Simple Syndication. Formato de web feed usado para publicar atualizações frequentes. 

Blog � Vlog (Videolog) / Podcast � Videocast 



 

35 
 

servidor na internet; Videocast é um Podcast em vídeo, vinculado a um site, e 

hospedado em um site de compartilhamento de vídeos. Enquanto no Blog e no 

videolog um indivíduo é principal em relação a qualquer outro participante14, no 

Podcast e no Videocast todos os participantes são equanimemente importantes. 

A década de 90 trouxe consigo uma rápida popularização da Internet. 

Sem levar em consideração seu início militar e acadêmico, podemos dizer que o 

nicho social que tinha acesso e interesse particular na Internet era conhecido 

pela alcunha pejorativa “nerd”, mais tarde substituída em alguns segmentos pelo 

termo “geek” (deste momento em diante, referir-me-ei a este grupo pelo rótulo 

genérico “nerd/geek”). Não é do meu interesse discutir as origens antropológicas 

deste ou daquele grupo social, mas preocupa-me dizer que, desde seu início, a 

Internet esteve associada com um grupo de pessoas marginalizadas 

socialmente, que encontraram formas de expressão e elos de ligação em uma 

comunidade mundial. Dezenas de filmes (em sua grande maioria estereotipados) 

foram feitos nas décadas de 80 e 90 mostrando a desenvoltura desse grupo, 

sobretudo com aparatos tecnológicos. Dentre os filmes de maior destaque 

encontra-se o A Vingança dos Nerds15, dirigido por Jeff Kanew e lançado em 

1984. Por outro lado, algumas obras cinematográficas tornaram-se referência da 

emergente cultura nerd/geek. Podemos destacar a franquia Star Wars16 , a 

franquia Star Trek17, a “família” de filmes sobre zumbis iniciada com o clássico 

Night of the Living Dead (1968), do mundialmente aclamado George A. Romero, 

dentre muitos outros. Além disso, algumas centenas de livros tornaram-se 

referência no universo nerd/geek, dentre os quais vale destacar a obra do 

                                                           

14 Um Blog pode ter mais de um colaborador, apesar de no videolog isso quase nunca acontecer. 

15 Talvez este seja o filme sobre nerds mais estereotipado já feito. 

16 Sobretudo sua trilogia original: Star Wars Episode IV: A New Hope (1977), Star Wars Episode V: The 

Empire Strikes Back (1980) e Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983). 

17 Série original iniciada em 1966. Star Trek designa genericamente todo o grupo de séries de tv, a saber: 

The Original Series (1966–1969), Star Trek: The Animated Series (1973–1974), The Next Generation (1987–

1994), Deep Space Nine (1993–1999), Voyager (1995–2001) e Enterprise (2001–2005); e os filmes da 

franquia, a saber: The Motion Picture (1979), The Wrath of Khan (1982), The Search for Spock (1984), The 

Voyage Home (1986), The Final Frontier (1989), The Undiscovered Country (1991), Generations (1994), 

First Contact (1996), Insurrection (1998), Nemesis (2002), Star Trek (2009), Star Trek sequel (2013). 
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inigualável J.R.R. Tolkien, com The Hobbit (1937), Lord of The Rings18, The 

Silmarillion 19  (1977) e Unfinished Tales (1980) 20 , a série, mundialmente 

aclamada, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (1979)21, escrita por Douglas 

Adams, Neuromancer (1984), escrito por William Gibson22, e A Song of Ice and 

Fire23 (1996), de George R. R. Martin. Infelizmente não me é possível, por vários 

motivos, elencar aqui nem mesmo todos os principais livros que compõem a 

“cultura nerd/geek”, como, por exemplo, o brasileiro A Batalha do Apocalipse 

(2007), do jornalista, e nerd convicto, Eduardo Spohr, participante assíduo de um 

dos Podcasts do qual me valho neste trabalho. 

4.2 Cultura Nerd 

Cabe então falar aqui, de forma bem superficial, sobre o que é a 

popularmente, e controversa, “cultura nerd/geek”. Na impossibilidade de fazer 

uma análise antropológica desse grupo, contento-me em elencar uma lista de 

assuntos que constituem interesse cotidiano para a maioria dos membros deste 

grupo. Os assuntos mais comuns são: era medieval, cultura de guerra, 1a e 2ª 

Guerra Mundial, ficção científica, estórias fantásticas, história, ciências (exatas, 

biológicas e humanas, nesta ordem de preferência), computação, engenharia, 

literatura, magia, videogames, RPG, geografia, astronomia, animação (incluindo 

todos os subgrupos), teoria da conspiração, cultura (principalmente cultura 

antiga, incluindo-se as religiões), cinema, música (sobretudo Clássica e Rock) e 

tecnologia. A “cultura nerd/geek” privilegia o conhecimento, não importando 

                                                           

18 Inclui-se a trilogia principal: The Fellowship of the Ring (1954), The Two Towers (1954) e The Return of 

the King (1955);  

19 Publicado postumamente por seu filho Christopher Tolkien. 

20 Publicado postumamente por seu filho Christopher Tolkien. 

21 Inclui: série radiofónica original The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (1978); a “Trilogia de Cinco”: The 

Hitchhiker's Guide to the Galaxy (1979), The Restaurant at the End of the Universe (1980), Life, the 

Universe and Everything (1982), So Long, and Thanks for All the Fish (1984), Mostly Harmless (1992); e o 

sexto livro, escrito por Eoin Colfer e publicado com a autorização da vivúva de Adams: And Another Thing... 

(2009) 

22 O livro faz parte do gênero cyberpunk, gênero que pretendeu romper com os limites da literatura de 

ficção científica. 

23 Inclui-se: A Game of Thrones (1996), A Clash of Kings (1999), A Storm of Swords (2000), A Feast of Crows 

(2005), A Dance with Dragons (2011). A série ainda está em produção. 
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muito a área escolhida, desde que seja um conhecimento profundo sobre o 

assunto. Assim sendo, é mais importante o tratamento que se dá a um tópico de 

interesso do que o tópico em si. Este conceito é muito importante ao se analisar 

um texto (oral e escrito) como sendo pertencente ao discurso nerd/geek, conceito 

importante para este trabalho. 

4.3 Podcast como Gênero Textual 

Partindo da análise de Marcuschi (2008), 

Na realidade, o estudo dos gêneros é hoje uma fértil área 
interdisciplinar, com atenção especial para a linguagem em 
funcionamento e para as atividades culturais e sociais. Desde que 
não concebamos os gêneros como modelos estanques nem como 
estruturas rígidas, mas como formas culturais e cognitivas de ação 
social (MILLER, 1984) corporificadas na linguagem, somos 
levados a ver os gêneros como entidades dinâmicas, cujos limites 
e demarcações se tornam fluidos. (MARCUSCHI, 2008) 

_iniciarei minha análise do Podcast como gênero de mídia digital.  

O que no início era uma proposta voltada para profissionais do 

entretenimento se tornou uma das melhores ferramentas de disseminação de 

conteúdo autoral24 do mundo. A facilidade com que qualquer indivíduo veicula 

informação através deste formato é a maior responsável pelo crescimento. Basta 

um computador com acesso à internet, um gravador e pessoas dispostas a 

participar para que um Podcast nasça. Esse gênero vem se espalhando em 

grande velocidade pela internet, e caracteriza-se por ser notadamente informal 

quanto ao seu formato. Contudo, o sucesso do empreendimento depende de 

outros fatores, como o assunto tratado, a qualidade da gravação, o público a que 

se destina, a fidelidade com os dias e horários marcados para a disponibilização 

na web, a familiaridade dos participantes com o assunto tratado no Podcast e a 

empatia dos participantes com o público. 

                                                           

24 Refiro-me ao tipo de material feito por Blogers, Vloglers, casters e veiculadores de conteúdo. 
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Outra questão importante, que creio já estar subentendida no que 

apresentei neste trabalho até o momento, é definir o Podcast dentro de um 

domínio discursivo, que, segundo Marcuschi (2008), deve ser entendido como: 

(...) uma esfera ou instância de produção discursiva ou de 
atividade humana. Esses domínios não são textos nem discursos, 
mas propiciam o surgimento de discursos bastante específicos. 
Do ponto de vista dos domínios, falamos em discurso jurídico, 
discurso jornalístico, discurso religioso etc., já que as atividades 
jurídica, jornalística ou religiosa não abrangem um gênero em 
particular, mas dão origem a vários deles. Constituem práticas 
discursivas dentro das quais podemos identificar um conjunto de 
gêneros textuais que, às vezes, lhe são próprios (em certos casos 
exclusivos) como práticas ou rotinas comunicativas 
institucionalizadas. (MARCUSCHI, 2008) 

Desta forma podemos definir o Podcast como parte do domínio 

discursivo internet. A definição da internet como domínio discursivo não é ponto 

pacífico no estudo dos gêneros textuais. A internet, como entidade de análise, 

parece transitar entre dois conceitos: suporte e domínio discursivo. Este trabalho 

considera que o assunto não está suficientemente esgotado porque entende que 

a internet possui características que poderiam ser associadas à ideia de suporte, 

tais como ser uma plataforma que sustenta várias atividades, e ao mesmo tempo 

à definição de domínio discursivo, porque constitui uma prática discursiva que é 

reconhecida pelos usuários. É comum ouvir a frase “nós da internet” nos círculos 

de usuários e produtores de conteúdo25. Devemos lembrar que a internet é um 

conceito abstrato e associado à múltiplos aparelhos físicos26.   

Lé (2011), em seu artigo “Blog e Twitter: Composição, Conteúdo e Estilo 

em Gêneros Jornalísticos Digitais”, fruto de sua tese de doutorado27, afirma em 

conformidade com Bakhtin: 

Como se concebem, então, os gêneros? Segundo o autor, 
não é propriamente pela forma, mas sim pelas esferas da 
atividade e comunicação humanas (pelas situações de interação). 

                                                           

25 Principalmente quando há discussões nos encontros como o Youpix. 

26 Computadores, telefones, tablets, óculos e relógios.  

27 Referenciação e gêneros jornalísticos: sistemas cognitivos em jornal impresso e jornal eletrônico 
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Tomem-se como exemplos o relato policial e o relato cotidiano, 
que, apesar de terem forma parecida, pertencem a esferas sociais 
distintas, por isso não correspondem a um mesmo gênero. Isso 
prova que os gêneros se constituem e se estabelecem 
historicamente a partir de novas situações de interação verbal da 
vida social que vão se estabilizando no interior dessas esferas. 
(LÉ, 2011) 

Jaqueline Lé defende sua posição em relação à classificação do Twitter 

como um gênero digital distinto do gênero Blog, que o precedeu: 

Na esfera dos gêneros jornalísticos digitais, por exemplo, 
o microblog (Twitter), embora atualmente predominante nos 
jornais eletrônicos, surgiu sem excluir o Blog dos colunistas. (LÉ, 
2011) 

Apesar de concordar com Swales (1990) quando este diz que a palavra 

gênero é “atrativa mas extremamente escorregadia”, minha definição de Podcast 

como um gênero discursivo pauta-se na afirmativa de que: 

Os gêneros dizem respeito a atividades, são formas 
convencionais de organização do discurso conforme a situação 
comunicativa. Desse modo, apresentam grande diversidade e 
estão sujeitos a influências sócio-históricas. (PAREDES SILVA, 
2011). 

Nas palavras de Marcuschi: 

Assim, a análise dos gêneros engloba uma análise do 
texto e do discurso e uma descrição da língua e visão da 
sociedade, e ainda tenta responder a questões de natureza 
sociocultural no uso da língua de maneira geral. O trato dos 
gêneros diz respeito ao trato da língua em seu cotidiano nas mais 
diversas formas. E se adotarmos a posição de Carolyn Miller 
(1984), podemos dizer que os gêneros são uma forma de ação 
social. Eles são um artefato cultural importante como parte 
integrante de nossa sociedade. (MARCUSCHI, 2008) 

Isto posto, divido minha defesa deste gênero em três fases: Entender a 

comunidade que o utiliza, entender a que se destina e entender o seu formato. 

- Comunidade Discursiva 

Creio ter exposto de forma rápida porém enfática, no item 3.2, que a 

comunidade nerd/geek compartilha uma história, um aparato social (livros, 

filmes, programas de tv, assuntos de interesse, etc.) suficientemente coeso que 
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lhes permite ser agrupados sob este rótulo genérico28. Segundo Swales (1990), 

uma Comunidade Discursiva se caracteriza por: 

1- A discourse community has a broadly agreed set of 

common public goals. 

Creio já ter clarificado esta questão suficientemente no item 3.2. 

2- A discourse community has mechanisms of 

intercommunication among its members. 

Existe um incontável número de fóruns, Blogs, sites, encontros 

regionais, estaduais, nacionais e mundiais, clubes, etc. voltados para a 

intercomunicação dos membros de todos os grupos e subgrupos nerd/geeks ao 

redor do mundo. O site ©JovemNerd29 , criador do Podcast usado por este 

trabalho (o Nerdcast), possui uma rede social inteiramente voltada para o público 

e mundo nerd/geek, a Skynerd, tendo já se tornado um fenômeno mundial e 

referência da comunidade. Além disso posso citar a ©Campus PartyTM30 como o 

maior encontro nerd/geek do Brasil e uma das maiores do mundo, além do 

estreante ©youPIX31 e a mundialmente famosa ©Comic-Con32, para citar apenas 

três grandes encontros anuais. 

                                                           

28 O genérico nerd/geek engloba dezenas de subcategorias, tais como: Geeks, Gamers, Cards Gamers, 

RPGistas, Fanbase (também conhecidos como Fanboy ou Fandom, e subdivididos em: Lord of the Rings 

Fans, Star Warriors, Trekkers' ou Trekkies, Babylon V'ers, eXcers, Battlestar Galactica, Trekdom, 

Potteretes, Gaters, e vários outros), Fan fiction, Otaku, Cosplayers, Fanposter, e Nerd da Cozinha. 

(http://mapittom.blogspot.com.br/p/especies-nerdisticas.html) 

29 http://jovemnerd.ig.com.br/ 

30 http://www.campus-party.org/home-en.html 

31 “O youPIX é uma plataforma que celebra, discute e é palco pra Cultura de Internet, dando espaço e voz 

pros agentes da revolução silenciosa que acontece através dos fios de rede e já mudou um sem número 

de aspectos da cultura, comportamento, negócios e da comunicação no mundo.” 

(http://youpix.com.br/sobre/) 

32 “Comic-Con International is a nonprofit educational organization dedicated to creating awareness of, 

and appreciation for, comics and related popular art forms, primarily through the presentation of 

conventions and events that celebrate the historic and ongoing contribution of comics to art and culture.” 

(http://www.comic-con.org/) Maior evento nerd do mundo. Este evento chegará ao Brasil, entre os dias 

4 e 7 de Dezembro de 2014, sob o título de Comic-com Experience. 
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3- A discourse community uses its participatory 

mechanisms primarily to provide information and feedback. 

Dentro da comunidade nerd/geek há um sem número de associações 

(mesmo que no sentido mais genérico da palavra), grupos e encontros que 

providenciam estes mecanismos de informação. Todos os encontros 

mencionados acima possuem algum, ou mais de um, outro meio de interação 

com seus participantes, incluindo revistas, sites, jornais, grupos sociais, etc. 

4- A discourse community utilizes and hence possesses 

one or more genres in the communicative furtherance of its aims. 

Conforme explanado no item 3.2, a comunidade nerd/geek possui um 

conjunto de temas comuns que compõem seu discurso. Para citar uma recente 

controvérsia, menciono os fãs da série de livros da escritora americana 

Stephanie Meyer, a Saga Crepúsculo, uma série de quatro livros com a temática 

vampírica. É de conhecimento público e notório que a comunidade nerd/geek 

possui um aguçado interesse em literatura desta temática. Porém, 

contrariamente ao que se poderia supor, os fãs dessa saga foram sumariamente 

rechaçados e muitas vezes ridicularizados pela comunidade nerd/geek, uma vez 

que os livros não descrevem o vampiro de uma forma adequada ao seu gosto 

(da comunidade), a despeito de ser mundialmente aceita a tese de que nerd é 

um indivíduo que possui fixação por algum dos assuntos de interesse da 

comunidade. Exemplifico com isso a existência de um conjunto de regras 

comunitariamente aceitas de regulamentação do que é autorizado como 

“assunto nerd/geek”.  

5- In addition to owning genres, a discourse community 

has acquired some specific lexis. 

Milhares de exemplos do léxico nerd/geek poderiam ser dados. 

Contento-me com: qualquer nerd sabe responder o que significa o número 42. 

Digite no Google: “the answer to life the universe and everything” e resposta será 
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4233. O número 42 passou a ser usado entre a comunidade nerd/geek como 

sinônimo para respostas que esgotam o assunto de forma total. Não é incomum 

ouvir “42” como resposta para perguntas como: — O que isto significa?  

Para acessar informações sobre o vocabulário nerd/geek indico o Jargon 

File, disponível em 18/07/2012 no site http://www.catb.org/~esr/jargon/. 

6- A discourse community has a threshold level of 

members with a suitable degree relevant content and discoursal 

expertise. 

Como qualquer outra comunidade no mundo, a comunidade nerd/geek 

possui indivíduos que, notoriamente, possuem uma maior relevância em opinião 

sobre determinado assunto. Qualquer um concordará que Bill Gates (um notório 

membro desta comunidade) é um expert em computação, enquanto Stan Lee é 

considerado um “papa” das histórias em quadrinhos. A comunidade nerd/geek 

possui um bem estruturado (ainda que não formal) mapa de interesses que 

fazem de um indivíduo expert em um ou mais assuntos34. 

- Função Comunicativa 

Seguindo a defesa de Swales de que: 

(...) a genre is a class of communicative events”, e de que 
evento comunicativo é “one in which language (and/or 
paralanguage) plays both a significant and an indispensable role. 
(...) a communicative event is here conceived of as comprising not 
only the discourse and the environment of its production and 
reception, including its historical and cultural associations”, e ainda 
que “genres are communicative vehicles for the achievement of 
goals. (SWALES, 1990) 

_podemos afirmar que Podcast é um gênero textual da comunidade 

usuária da internet, e que, Podcast de temática nerd/geek é um sub-gênero 

dentro dele. O site www.podcastalley.com apresenta uma lista de 116 podcasts 

com temática nerd/geek, dentre os mais visíveis na internet. Pretendo provar que 

                                                           

33 Segundo a série de livros The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (1978), de Douglas Adams, a “resposta 

para a vida, o Universo e tudo o mais” é 42. Adams é uma das maiores referências no mundo nerd. 

34 Vide nota 13. 
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o gênero Podcast obedece a um conjunto de regras, e que funciona para 

propósitos de uma comunidade discursiva específica. 

Dentre as funções esperadas de um Podcast estão: entretenimento, 

informação e discussão de temas específicos. Todo Podcast visa, exteriormente, 

entreter o público alvo e informa-lo. Internamente, todo episódio35 de Podcast 

pretende ser um espaço de discussão de algum tema relevante, tanto para o 

público alvo quanto para os participantes [+ativos]36, os Podcasters. 

- Estrutura 

Dá-se o nome de Podcast a um formato de programa de áudio 

disponibilizado na internet. Cada Podcast possui um nome, como: Nerdcast, 

Matando Robôs Gigantes, Triplo Expresso, My Inner Nerd, The Accidental Nerd, 

etc. 

Tecnicamente podemos dizer que o Podcast: 

(…) uses an XML-based technology called RSS, or 
Really Simple Syndication. Content publishers describe new 
content in an XML RSS file which includes dates, titles, 
descriptions, and links to MP3 files. This auto-generated file 
is called an RSS feed. The key to making Podcasting work 
with RSS is enclosures, a feature supported by RSS 2.0. 
(http://www.podcastalley.com/what_is_a_podcast.php em 
19/07/2012) 

Cada Podcast é dividido em episódios, sendo um programa igual a um 

episódio. 

Creio ser de suma importância fazer uma ressalva a esta análise: como 

todo gênero emergente, o Podcast está em fase de construção e 

amadurecimento em relação a sua forma. Ainda não é possível definir uma 

estrutura única de apresentação do conteúdo. Apesar disso é possível 

apresentar uma estrutura básica, como no (Quadro 2), que dá conta de 

                                                           

35 No item sobre estrutura do Podcast tratarei de esclarecer a diferença entre Podcast e episódio de 

Podcast. 

36 Assumo que os ouvintes são participantes [-ativos] na confecção dos episódios do Podcast, enquanto 

os indivíduos empenhados nas conversações que formam cada episódio são [+ativos]. 
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descrever a grande maioria dos Podcasts atualmente em produção. Entre 

parênteses encontram-se os itens opcionais, apesar de serem muito frequentes: 

 

Quadro 2 

A maioria dos Podcasts apresenta uma equanimidade entre os 

participantes (Podcasters) no tocante à importância dentro do programa. Não é 

incomum que haja um “líder”, desde que sua função seja orientar os participantes 

quanto ao início e término do episódio. Normalmente é este indivíduo quem faz 

a apresentação do tema, e algumas vezes a apresentação dos participantes37. 

Não é raro que cada Podcaster escolha um nickname que será usado 

durante o Podcast, e isto está de acordo com a intenção de ser um material de 

entretenimento, uma vez que o nickname normalmente faz referência a alguma 

coisa engraçada ou de natureza interna ao tema geral do Podcast. Exemplo: os 

criadores do Nerdcast38, um Podcast de temática nerd/geek, são conhecidos 

pelos nicknames Azaghâl e Jovem Nerd. Azaghâl é o nome do Senhor dos 

Anões de Belegost, criado por J. R. R. Tolkien, enquanto que Jovem Nerd é um 

nome autoexplicativo. 

4.3.1 Por uma análise Sistêmico-Funcional 

Este trabalho utiliza o Podcast Nerdcast39  como corpus de pesquisa. 

Escolhi o Modelo Sistêmico-Funcional para o tratamento teórico do meu corpus 

por crer que este modelo garante uma maior quantidade de ferramentas para 

descrever este gênero (Podcast) e defender a opinião de que se trata de um 

gênero independente. 

                                                           

37  O normal é que cada participante faça uma auto apresentação, mesmo que alguém já o tenha 

introduzido ao público ouvinte. 

38 Um dos Podcasts usados neste trabalho. 

39 Disponível em http://jovemnerd.ig.com.br/#!/categoria/nerdcast/ 

(Prólogo)/(Abertura1)/Apresentação dos participantes/Apresentação do tema/(Feedback dos 

ouvintes1)/Discussão do tema/(Conclusão do tema)/(Despedida dos 

participantes)/(Fechamento1) 
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O Modelo Sistêmico-Funcional destaca três perguntas essenciais que 

devem ser feita em relação ao texto, e que servirão de ponto de partida para a 

análise dos textos: 

- Que textos são estes? 

São textos orais, criados em interação de no mínimo três pessoas, 

gravados em estúdio 40  com e sem interação face-a-face entre os 

participantes, no tempo médio de uma hora e quinze minutos. Possuem 

altíssimo grau de informalidade.  

- Como são os textos diferentes entre si? 

Não são diferentes a ponto de caracterizarem mais de um gênero textual. 

Suas diferenças estão, sobretudo, relacionadas à intenção central do texto. Por 

exemplo: o “Nerdcast 261 – RPG Jogador” tem caráter instrucional, com uma 

declarada intenção de ensinar aos ouvintes a ser bons jogadores, assim como o 

“Nerdcast 196 – RPG Mestre” intenciona ensinar aos ouvintes a ser bons 

mestres de RPG, por outro lado, o “Nerdcast 106 – Zumbis” tem um caráter 

narrativo/explicativo, intencionando ser apenas uma conversa descontraída 

sobre o tema “zumbis”, uma conversa sobre a história deste gênero 

cinematográfico, a mitologia que lhe dá suporte, dados científicos e curiosidades. 

Da mesma forma os episódios de um outro Podcast, Matando Robôs Gigantes, 

são sempre narrativos, pretendendo ser um programa de construção de roteiros 

cinematográficos. Um outro exemplo, desta vez produzido em Portugual, é o 

Podcast Triplo Expresso. Em seu 14o episódio, “Triplo Expresso #14 – iPad”, 

vemos um texto descritivo/argumentativo por excelência, tendo o objetivo de 

discutir os prós e contras do lançamento do iPad, tablet da Apple Inc. A legenda 

do episódio diz de forma jocosa: “Isto não é um Podcast! É um iAspirador de 

informação inútil… iPad, iPad, iPad…” Desta forma, segundo Gouveia (2012), 

podemos dizer que o Tipo de Texto pode ser dividido em duas análises: Gênero, 

                                                           

40 Nem todos os Podcasts são gravados em estúdios profissionais, e uma grande parcela nem mesmo 

utiliza estúdios improvisados para as gravações. Basta que haja algum aparelho de captação e gravação 

de som para que o material seja criado. Contudo, um dos ingredientes que garantes a sobrevivência de 

um Podcast é a qualidade do som, e muitos Podcasters tem investido em tecnologia de gravação e edição. 
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“variedades de processos sociais faseados e orientados para um fim 

comunicativo específico” e Registro, “variações funcionais no sistema 

semântico, de acordo com o contexto de uso”. Enquanto o gênero mostra as 

semelhanças entre os textos cabe ao registro mostrar as diferenças. 

(…) Register and genre are the technical concepts 
employed to explain the meaning and function of variation 
between texts. 

The concept of register is a theoretical explanation of the 
common-sense observation that we use language differently in 
different situations. 

(…) 

Theorizing the language/context relationship (just what 
dimensions of context matter to text, and how context gets ‘into’ 
text) is a central concern of register theorists. 

(...) linguists define genres functionally in terms of their 
social purpose. Thus, different genres are different ways of using 
language to achieve different culturally established tasks, and 
texts of different genres are texts which are achieving different 
purposes in the culture. 

(...) Thus, in the way the types of meanings of the text co-
occur we recognize a pattern typical of a particular genre. (..) We 
also recognize a text’s genre by the sequence of functionally 
distinct stages or steps through which it unfolds. 

(...) Thus, the major linguistic reflex f differences in purpose 
is the staging structure by which a text unfolds. Genre theory 
suggests that texts which are doing different jobs in the culture will 
unfold in different ways, working through different stages or steps. 
Again, this relationship between context and text is theorized as 
probabilistic, not deterministic (…). (EGGINS & MARTIN, 1997) 

- Quem são os participantes? 

São majoritariamente homens, entre 28 e 45 anos, com nível superior 

completo, atuantes no mercado de trabalho, nerds/geeks, amigos com elevado 

grau de intimidade. 

Iniciemos então nossa análise dos conteúdos extralinguísticos. 

3.3.1.1. Registro 

Formalidade textual: baixíssima formalidade; 
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Expressão de atitude: o texto é altamente opinativo e auto referenciado, 

com muitas orações em primeira pessoa. Caracteriza-se por uma constante troca 

de turnos. Nenhum participante está em posição de autoridade em relação aos 

outros. Compõe-se por conversas informais de no mínimo três participantes que 

disputam os turnos discursivos no espaço médio de uma hora e quinze minutos, 

sobre uma pauta predeterminada. 

Conhecimento assumido: todos os participantes são nerds/geeks, e a 

maioria possui um alto grau de conhecimento das áreas de história, geografia, 

física, química, tecnologia, histórias em quadrinhos, games, cinema e literatura, 

histórica e ficcional. Assume-se de antemão que os ouvintes do Podcast (os 

leitores do texto) são também nerds/geeks, que possuem os mesmos interesses 

de tópico discursivo e algum conhecimento essencial/básico, responsável por 

caracterizá-los (os ouvintes) como pertencentes a esta tribo social. 

3.3.1.2. Gênero 

Potencial de estrutura genológica: o gênero em questão, Podcast, é 

caracterizado inicialmente pelo suporte. Trata-se de um texto oral gravado 

digitalmente e disponibilizado na internet para download sem que o ouvinte 

infrinja nenhuma lei de copyright. Diferencia-se do programa de rádio, entre 

outras coisas, por ser possível que se faça o download. Quando uma emissora 

de rádio pretende liberar um programa específico, ela o transforma em um 

Podcast, que neste aspecto se transforma em um veículo e não numa 

característica intrínseca ao material. Esta discussão é longa uma vez que o 

formato que o Podcast tinha ao nascer (e que permanece no material 

“originalmente Podcast”) é o alto grau de informalidade na forma como o assunto 

é discutido pelos participantes, como um meio de se opor a estrutura altamente 

formatada dos programas de rádio. Isso significa dizer que o Podcast tem como 

ambição primeira trazer determinado assunto/discussão para o ouvinte de forma 

irreverente, não planejada, informal e livre. “Livre” aqui se refere à falta proposital 

de copyrights. Assume-se então a premissa de que o material disponibilizado 

não responde por uma política de protecionismo do material e da forma de 

apresentação. Esta ideologia está contemplada no nome: iPod (Personal On 

Demand) indica a total autonomia de escolha do ouvinte se quer ou não ouvir o 
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conteúdo, e em igual medida a total autonomia dos participantes em dizer o 

que/sobre o que quiser. Esta ideologia surge muitas décadas atrás com o início 

de programas de computador de engenharia aberta. Os SOs Linux foram os 

primeiros sistemas operacionais a liberarem seus códigos para, de alguma 

forma, permitirem a livre circulação da informação. Os Podcasts estão 

embebidos desta ideologia e pretendem constituir uma mídia digital de 

informação e entretenimento livre, refletindo assim nas escolhas discursivas dos 

participantes. No caso do Nerdcast, Matando Robôs Gigantes e Triplo Expresso 

podemos usar a caracterização mais restrita de Podcast Nerd/Geek, que 

compõe uma subcategoria dentro dos Podcasts. 

Processos/Eventos sociais de teor discursivo: como já antes 

mencionado, o Podcast tem por objetivo dar voz a uma parcela da população 

que não se encaixa nas pré-formatações que os outros meios de comunicação 

(oral) de massa exigem. Está em franco relacionamento com o formato/gênero 

Blog, diferenciando-se deste por ser oral e não escrito, e com o Vlog, 

diferenciando-se deste por ser não visual. O Vlog está para a televisão assim 

como o Podcast está para o rádio. Como já analisado no item 1.1, o Podcast se 

diferencia do Blog e do Vlog por não ser auto centrado em um único indivíduo. 

Gêneros são processos linguísticos na prática social, que na sua 

orientação para um fim comunicativo específico se organizam em etapas. Os 

gêneros, segundo Martin (2009), são: 

• estruturados em etapas, porque são normalmente organizados em mais 

do que um momento, ou etapa, de significação; (A estrutura básica do Podcast 

já foi apresentada no item 1.3) 

• orientados para um fim específico, porque o seu desdobramento em 

etapas se operacionaliza para alcançar algo na cultura; (no caso em questão, 

tem-se o objetivo de dar ao ouvinte uma gama de opiniões sobre 

determinado tema e, eventualmente, um aprofundamento do tema para 

além do que se está acostumado.) 

• sociais, porque são tomados e instanciados social e interativamente 

pelos falantes. 
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Os gêneros são definidos funcionalmente em razão do seu propósito. 

Textos de diferentes gêneros são textos que concretizam diferentes objetivos na 

cultura; tais objetivos refletem-se em diferenças linguísticas no modo como as 

etapas estruturais dos gêneros se organizam. Os gêneros representam 

agrupamentos de textos que são similares no que diz respeito a padrões 

discursivos. Os gêneros são realizações do plano cultural no plano textual, o qual 

por sua vez se realiza por via da língua. 

5. ANÁLISE DOS DADOS 

Neste capítulo, caracterizo detalhadamente a construção SNpleno-

tópicoi + (Material Interveniente) + SNproi + Verbo + (Complemento). Para tanto, 

analiso os resultados de cada grupo de fator escolhido para esta pesquisa, 

comparando cada análise com a expectativa inicial da pesquisa em relação aos 

trabalhos anteriores. Proponho algumas soluções para os problemas analíticos 

que surgiram no decorrer da pesquisa e concluo o capítulo com uma proposta 

analítica para o uso da construção no gênero Podcast de temática nerd. 

5.1 Pausa 

Proponho uma análise atenta à presença de pausa entre o SNpleno-

tópicoi e o SNproi, na construção em análise, com intenção de observar as 

diferenças prosódicas entre os construtos retirados do corpus, mais 

especificamente, o número de contornos entonacionais que podem compor esta 

estrutura. De acordo com análise prévia, destacamos duas possibilidades 

básicas para a construção, exemplificadas em (4) e (5). 

- Dois contornos entonacionais distintos41, separados por pausa 

entonacional: 

(4) Por exemplo: Esse frenTISta, ele fica tentando botar gasoLIna... né? 

 

                                                           

41 Em todas as transcrições deste trabalho, a sílaba destacada em negrito e caixa alta é aquela que recebe 

acento primário. A vírgula indica pausa no contorno entonacional, enquanto reticências indicam pausa 

longa ou hesitação. O sublinhado indica o Constituinte Topicalizado, enquanto o itálico destaca o Sujeito 

Pronominal. 
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- Um contorno entonacional, i.e., ausência de pausa: 

(5) O Extermínio dois ele é MUIto interessante, ele é MUIto bem dirigido.  

 

A pergunta que motivou esta análise era: a presença de pausa é 

motivada por alguma função linguístico discursiva ou pragmática? Vejamos 

então nossos resultados brutos no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Presença de Pausa 

De acordo com a frequência, um dos critérios para a identificação da 

marcação, podemos afirmar que a construção com pausa é [-marcada], 

enquanto a construção sem pausa é [+marcada]. 

- Marcado  + Marcado 

Pausa  Ausência de Pausa 

Figura 3 – Distribuição dos Dados segundo o Critério de Marcação 

É necessário dizer que a presença de pausa constitui o valor não 

marcado para todos os grupos de fatores, o que indica de fato uma grande 

consistência nos dados. Mas isso por si só significa o que? O que a pausa nos 

Com Pausa; 85; 
72,03%

Sem Pausa; 33; 
27,97%
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indica? Para responder a esta pergunta, sempre que relevante, apresentaremos 

uma análise cruzada entre os demais grupos de fatores e a presença ou 

ausência de pausa. 

5.2 Localização do Acento 

Neste item, trataremos da distribuição do acento entre os constituintes 

frasais na construção aqui em análise. Este grupo compreende os seguintes 

fatores42: 

- Acento no Constituinte Topicalizado + Acento no Verbo (CT + PV), 

(6) Segundo: As peSSOas, elas não TEM poder de observação 

nenhuma. 

- Acento no Constituinte Topicalizado + Acento no Complemento 

(CT + C), 

(7) Não não! Porque o outro ZOD, ele simplesmente... queria governar o 

MUNdo. 

- Acento no Verbo (PV), 

(8) O elétron ele não TÁ de fato em nenhum lugar. 

- Acento no Verbo + Complemento (PV + C), 

(9) Então a mecânica quântica ela desCREve o universo que funciONA. 

- Acento no Complemento (C). 

(10) A ressonância magnética, ela é PUramente um efeito QUÂNtico.43 

 

                                                           

42 A ordem de apresentação dos fatores tenciona reproduzir a ordem sintática dos termos apresentados 

pela oração. 

43 É importante assinalar que, neste trabalho, não nos atemos a quantos acentos existem em cada oração, 

apenas em quantos constituintes oracionais recaem os picos acentuais. 
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Os resultados obtidos na análise deste grupo de fatores podem ser 

observados no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Distribuição do Acento 

Os resultados revelam uma polarização que pode ser representada no 

seguinte cline: 

- Marcado  + Marcado 

CT + PV/ CT + C PV C PV + C 

Figura 4 – Distribuição dos Dados por Critério de Marcação 

Os números estão em pleno acordo com as expectativas deste trabalho 

que parte da hipótese de que a relevância discursiva da estrutura se manifesta, 

também, através do padrão prosódico. 

Dada a igualdade estatística dos dois primeiros fatores, decidi por 

amalgamar os dados com acento no CT + PV e CT + C em um único grupo: CT 

+ PV/C. Reproduzo os resultados abaixo: 

CT + PV CT + C PV PV + C C

Acento 48 48 12 4 6
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Gráfico 3 – Distribuição do Acento 

Com estes novos resultados, é possível estabelecer uma classificação 

de marcação muito mais clara, reproduzida na figura abaixo: 

- Marcado  + Marcado 

Com Acento no CT44 Sem Acento no CT 

Figura 5 – Distribuição dos Dados por Critério de Marcação 

5.2.1 Com Acento no CT 

Com respeito às ocorrências de acento que recai sobre o CT, temos que, 

ao adicionar uma marcação prosódica à marcação sintática, o falante procura 

sinalizar a importância discursiva do núcleo do SNtópicoi. 

(11) - Certo? Então vai lá conhecer as novas camisas Jovem Nerd na 

NerdStore.com.br, ou vai no JovemNerd.com.br que tem as vitrines 

lá cheias de camisa, cheias de coisa bonita. Você clica, compra. É 

                                                           

44 “Acento no CT”, doravante, aponta para os dados com acento no CT + PV ou CT + C de forma geral. O 

leitor deve ter em mente que estes dados sempre apresentam acentuação dupla e que não existem dados 

com acentuação apenas no Constituinte Topicalizado. 

CT + PV/C PV PV + C C

Acento 96 12 4 6
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trinta e dois reais, todos os tamanhos. É... as lojas norMAIS elas 

vendem a P de um preço, a G de outro, a GG de outro. Não. A gente 

iguala. 

- É, eles vendem a P caríssima e a GG um absurdo. (risos) 

(12) É que o zumBI do vodu ele tem uma oRÍgem. Alguém que cria esse 

zumbi. 

Podemos notar no exemplo (8) que o falante quer enfatizar que as lojas 

normais vendem seus produtos com preços diferentes segundo o tamanho da 

roupa, mas que a loja dele (loja virtual NerdStore.com.br) não age da mesma 

forma. Há aqui uma contraposição do referente do SNtópicoi a um referente 

textual citado anteriormente: lojas normais x NerdStore. Já no exemplo (9) o 

referente de “zumbi do vodu” é contraposto ao referente temático da conversa, 

uma vez que “zumbi do vodu” é uma subespecificação de “zumbi”. 

Um segundo subconjunto de dados com o mesmo padrão acentual inclui 

construções cujo referente tópico é contraposto a referentes extratextuais, como 

aqueles encontrados no conjunto de conhecimentos compartilhados que 

caracterizam esta comunidade discursiva específica (vide capítulo sobre gênero 

textual – colocar a referência completa).  

(13) Cara, a invasão de zumBIS, ela é tratada como chaCOta por ai. 

(14) Os zumBIS, eles TÃO na humanidade... não tem uma origem. 

Em (13) e (14) é possível enxergar que o acento do SNproi marca uma 

contraposição entre este referente e uma outra entidade presente no discurso45, 

ainda que ausente no texto: 

(13a) A invasão de zumbís, e não a invasão alienígena. 

                                                           

45 É importante sinalizar que esta afirmativa não se sustenta por intuição do pesquisador. Na tentativa de 

evitar uma circularidade, devemos notar que no discurso dos participantes fixos do nerdcast, várias vezes 

é assinalado que é esperado dos ouvintes determinado conhecimento prévio que associa-se com os temas 

comuns do programa. Desta forma, a marcação prosódica funciona como um sinalizador desta inferência 

contrastiva entre os elementos do texto e do discurso. 
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(14a) Os zumbís, e não outros serem fantásticos da “mitologia nerd”, 

como os ciborgues. 

Este aspecto da construção em análise, no tocante aos exemplos aqui 

analisados, a aproxima bastante das estruturas de foco. Isto representa um 

problema teórico, uma vez que a literatura funcionalista atual considera que o 

tópico é constituído por informação dada, enquanto o foco por informação nova. 

Entretanto, há precedentes na literatura funcionalista que advogam em favor de 

uma análise tal como a que fazemos neste trabalho. É vital que entendamos que 

foco e tópico frasal são categorias linguísticas distintas. Tópico frasal tem a 

ver com as entidades de discurso sobre as quais falamos e foco indica o que é 

mais importante dentre aquilo que falamos. É por este motivo que, em alguns 

casos, o mesmo elemento da oração pode ser veículo tanto de informação focal 

quanto tópica. Vejamos o que diz Dik (1989): 

Assumiremos agora que diferenças relevantes podem 
ser capturadas por diferentes atribuições de funções pragmáticas 
dos constituintes das cláusulas estruturais subjacentes. Por 
funções pragmáticas (no que seja relevante às cláusulas 
estruturais) entendemos funções que especificam o status 
informacional do constituinte em relação ao cenário comunicativo 
mais amplo em que eles são usados. Os principais parâmetros 
(internos à clausula) pelos quais funções pragmáticas podem ser 
distinguidas são “topicalidade” (= caracterizando “as coisas sobre 
as quais falamos”) e “focalidade” (= caracterizando as partes mais 
importantes ou salientes do que dizemos sobre as coisas tópicas). 
(...) 

Parcialmente correspondendo à distinção entre “dado” / 
“novo”, podemos distinguir as dimensões de topicalidade e 
focalidade. Topicalidade caracteriza aquelas entidades “sobre” a 
qual a informação é provida ou requerida no discurso. Focalidade 
liga-se às peças de informação que são mais importantes ou 
salientes à respeito das modificações que S deseja causar em PA, 
e no que diz respeito ao desenvolvimento do discurso. 

Estas duas dimensões da organização discursiva 
possuem certas áreas de superposição em certos elementos 
tópicos que podem ser ao mesmo tempo focais para a 
comunicação. (DIK, 1989) 

Apoiando-nos na proposta de Dik, consideraremos que algumas destas 

estruturas que apresentam marca prosódica de acento no CT podem ser 

analisadas como estruturas de foco contrastivo. 



 

56 
 

5.2.2 Sem Acento no CT 

Como visto acima, os dados que não apresentam acento no CT são 

subdivididos em três grupos: aqueles com acento no PV, com acento duplo, no 

PV + C, e com acento no C. Dada sua natureza [+Marcada], analisarei cada um 

separadamente, no item 5.2.3. 

5.2.3 Acentuação e Pausa 

Ao relacionarmos o grupo de fatores Local do Acento com o grupo 

Pausa, obtivemos os seguintes resultados: 

 

Gráfico 4 – Distribuição do Acento em Relação à Pausa 

Novamente os resultados apresentam uma gradiência muito 

significativa. Podemos concluir que a pausa ocorre majoritariamente nos dados 

com acento no CT, muito menos no PV e quase nada no PV + C e no C. Alguns 

dados parecem ser discrepantes em relação a tendência geral, e por isso 

analiso-os separadamente. 

Em (15), vemos um exemplo de oração com acento no C e também 

presença de pausa pausa. 
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(15) Um colega meu, um um um amigo meu na mesa, ele era meu 

subalTERno. 

Observemos que o SNpleno-tópicoi apresenta características de 

hesitação: I, o referente é reiterado por dois SN’s, “Um colega meu” e “um um 

um amigo meu na mesa”; II, o segundo SN apresenta repetição do determinante. 

Isso nos leva a crer que o falante teve dificuldade em inferir qual era o estado de 

ativação deste referente na mente dos ouvintes. Este dado é único também em 

outro aspecto: é o único exemplo de referente indefinido em nosso corpus. 

Voltaremos a este tópico no item 5.6. 

Em (16) e (17), podemos observar todos os dados que apresentam 

acento no PV e também pausa. 

(16) Mas esse esses jogos eh.. de fantasia, como... repetindo, eh... eles 

siMUlam histórias de fantasias.  

(17) Mas o estudo da física n... ele ele ele não TÁ tentando entender 

como o universo funciona? 

Em (16), assim como em (15), existem claras marcas de hesitação, como 

o elemento “eh” e o seguimento “como... repetindo, eh...”. Da mesma forma, em 

(17), o falante parece estar tendo dificuldades para construir a pergunta e por 

isso hesita na passagem entre o SNpleno-tópicoi e o SNproi. Podemos 

vislumbrar o advérbio de negação que foi abortado em detrimento de um SNproi 

que é repetido três vezes, uma clara sugestão de hesitação. 

Posto isto, proponho a seguinte classificação: 

Orações com acento no CT + PV/C: 

- Marcado  + Marcado 

Com Pausa Sem Pausa 

Figura 6 – Distribuição dos Dados por Critério de Marcação – (CT + PV/C) 

Orações com acento no PV: 
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- Marcado  + Marcado 

Sem Pausa Com Pausa 

Figura 7 – Distribuição dos Dados por Critério de Marcação – (PV) 

Orações com acento no PV + C: 

- Marcado  + Marcado 

Sem Pausa Com Pausa 

Figura 9 – Distribuição dos Dados por Critério de Marcação – (PV + C) 

Orações com acento no C: 

- Marcado  + Marcado 

Sem Pausa Com Pausa 

Figura 9 – Distribuição dos Dados por Critério de Marcação – (C) 

Podemos então propor um quadro geral de marcação quanto à posição 

do acento na construção como o apresentado na Tabela 2. 

 - Marcado + Marcado 

Com Acento no CT Pausa Ausência de Pausa 

Sem Acento no CT Ausência de Pausa Pausa 

Tabela 2 – Distribuição dos Dados por Critério de Marcação 

Passada esta etapa, resta-nos propor uma motivação para a presença 

de pausa nas construções com acento no CT, visto que seu uso (da pausa) não 

é categórico, apesar de ser claramente não marcado. Parece-nos óbvio salientar 

que duas unidades entonacionais (naquelas orações com pausa) devem ter, 

cada uma, um acento, mas isso não exclui a possibilidade, já prevista em Chafe 

(1994), de que uma mesma unidade entonacional (naquelas orações sem pausa) 

possa apresentar dois picos entonacionais, um primário e outro secundário. Não 
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há, portanto, qualquer problema de ordem lógico-teórica para a existência de 

duas estruturas (aquelas com pausa e aquelas sem pausa) nos dados com 

acento no CT. Contudo, para que possamos propor uma motivação para a 

presença de pausa, necessitamos analisar outros elementos linguísticos, tais 

como Material Interveniente e Status Informacional. Retornaremos a esta 

discussão nos itens 5.9. 

5.3 Status Informacional do Referente do SNpleno-tópicoi 

Como antecipei no item 3, meus dados foram categorizados segundo a 

proposta de Chafe (1994), de acordo com a qual os referentes podem expressar 

informação dada, acessível e nova, como exemplificado em no texto abaixo. 

Brienne de Tarth escolta Jaime Lannister de Correrio 
em um barco quando ele é libertado por ordem de Catelyn Stark. 
Sua missão é trocar Jaime por Arya e Sansa Stark em Porto Real. 
Porém Edmure Tully acusa Jaime de ter escapado de seu 
cativerio e envia cavaleiros da casa Tully para perseguí-los. 
Jaime passa quase todo o tempo insultando Brienne por sua 
feiúra, tamanho, peso, força e perícia com a espada. Eles se veem 
forçados a abandonar o rio e em terra são capturados por uma 
companhia de mercenários ao serviço de Roose Bolton chamados 
os Saltimbamcos Sangrentos e são levados a Harrenhal, fortaleza 
que os Bolton haviam deixado sob seu comando. O líder do grupo, 
Vargo Hoat, corta a mão de espada de Jaime. Roose Bolton não 
se importa com o comportamento selvagem de seu vassalo e 
envia Jaime a Porto Real com saudações a Lord Tywin, coisa que 
os dois presos acham estranho. Infelizmente, Brienne fica a mercê 
de Vargo Hoat, que a atira a um poço para que lute com um urso. 
Em um momento de cavalheirismo de Jaime, ele volta e salva 
Brienne da morte certa nas garras do urso. Ambos escapam, 
Jaime Lannister diz aos Bolton que deem saudações a Robb Stark 
de sua parte. (http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Storm_of_Swords 
08/12/2013, 13:15h) 

No texto acima, destaco três referentes: Brienne, Jaime e garras. Os 

dois primeiros referentes do texto, Brienne e a primeira menção de Jaime, são 

considerados referentes novos (new), já que estão iniciando o texto e estão 

sendo introduzidos pela primeira vez (linha 1). A segunda menção de Jaime 

(linha 5), é categorizada como referente dado (given), porque já havia sido 

introduzido no texto e o autor pode, legitimamente, supor que ainda se encontra 

na memória focal do leitor. O terceiro dado, “garras” (linha 16), é considerado um 
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referente acessível (acessible), uma vez que o texto já havia mencionado 

recentemente que a personagem Brienne havia sido jogada “a um poço para que 

lute com um urso”, e é um conhecimento de mundo que ursos possuem garras. 

Desta forma, este referente acessível, é recuperável pelo frame discursivo 

associado a ursos (são animais grandes, peludos, possuem garras, são ferozes, 

etc.). 

Os resultados para esta variável são apresentados no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Status Informacional do núcleo do SNpleno-tópicoi 

 

Como já mencionado anteriormente neste trabalho, Braga & Mollica 

(1985) e Braga (1987) segerem que referentes novos pareciam suscitar o 

aparecimento da estrutura SNpleno-tópicoi + SNproi + Verbo, em comparação 

com referentes dados ou acessíveis. Este trabalho não analisa a variação entre 

as duas construções, a saber, a variante marcada SNpleno-tópicoi + (Material 

Interveniente) + SNproi + Verbo + (Complemento) e a variante não marcada 

SNpleno + (Material Interveniente) + Verbo + (Complemento), contudo, é de 

suma importância indicar que em nossos dados, encontramos uma porcentagem 

muito baixa de dados com referente novo. 

Certamente este trabalho está navegando em águas novas. Passaram-

se mais de três décadas desde Braga & Mollica (1985) e Braga (1987), contudo, 
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faz-se necessário pontuar que o paradigma de uso desta construção parece 

estar mudando ao longo deste tempo, e, além do mais, investiga-se, neste 

trabalho, um gênero muito específico e novo, o qual certamente impõe ao uso 

características próprias. Na contramão da pesquisa feita na década de 80, 

notamos, em nossos dados, uma imensa polarização dos resultados em relação 

a seu status informacional, o que nos leva a supor, com certo grau de certeza, 

que referentes novos não são mais aqueles que suscitam esta construção em 

oposição àqueles referentes dados ou acessíveis. Essa mudança caracteriza-

se, segundo o modelo de Traugott & Trousdale (2013), como mudança 

construcional. 

5.3.1 Status Informacional e Pausa 

Os resultados para a correlação entre status informacional e pausa são 

bastante significativos, como nos mostra o Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Status Informacional e Pausa 

Quanto aos dados com referentes novos, analisemos cada um deles: 

(18) - É... a gente não deve esquecer, a gente tá falando de influência, 

falou do Michael Jackson e tudo mais, que o também o zumbi 

também acabou influenciando vários programas de televisão. Se 

vocês pararem para pensar, a própria Buffy, né? The Vampire Slayer, 

quase todos os episódios apareciam uns zumbis lá nos episódios 
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dela. E, e, fora isso na televisão também a gente tem que lembrar 

uma outra coisinha, é, os desenhos, né? que fizeram brincadeiras 

com os zumbis, o próprio Os Símpsons, o South Park, né cara. A 

gente não pode esquecer todos os dois. 

- Mais do que isso, mais do que isso. 

- Até o próprio Solomon Grundy. Solomon Grundy é um grande zumbi 

dos quadrinhos. 

- É isso ai. 

- E, agora, agora recente na televisão Big Brother também... uma 

porrada de zumbis dentro de uma casa. (risos). 

- Exatamente. 

- Olha, eu, uma coisa agora pros nerds mais doentinhos que... tipo 

eu assim. Cê sabe que os BORgues né, eles são encarados como 

uma espécie de zumBIS né? 

- São os zumbis do syfy. Né, cara? 

- É. É... são os zumbis do syfy, são os borgues do Star Trek, Jornada 

nas Estrelas. (O programa faz uma pausa com fundo sonoro) 

- Tem os filmes galhofa, né? que sacaneiam, as paródias, né? tipo 

Shorn of the Dead. 

 

(19) - Eu só queria saber uma coisa. Personagem mulher fica 

menstruada? Eu quero saber. Tem TPM? 

- Assim como ne...assim como o personagem não vai no banheiro, 

não faz xixi... 

- Tem bônus de ataque quando tá de TPM, né? (ininteligível devido 

a risos) 

- Tá de berserker né cara? (risos) 

- Mais 30 se tiver na TPM. (risos) (pausa grande com fundo sonoro) 

- Essa gente que joga onLIne, ela não interPREta. 

- Essa gente... (risos) 

- São mercenários. (risos) 

- Essa gentinha. 

- Esses mercenários. Esses mercenários, não interpretam. 
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(20) Estávamos numa guerra... e ai caímos num planeta... Duas naves, 

inimigas, né? Éramos em três, jogando, fora o mestre, claro. Dois 

eram de uma facção, o outro, né? da outra facção. E esse cara jogou 

muito bem. Porque ele logo foi capturado pela gente. A gente 

começou a pensar? Porra, porque a gente vai ficar carregando esse 

idiota, nessa floresta aqui. A gente não sabe onde tá, a gente não 

sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui. Porque que a gente vai ficar 

carregando esse idiota? E Ele, o FabiAno, um amigo NOsso, ele agiu 

muito espertamente. Ele começou a dar a entender que ele tinha 

segredos da estratégia do militar do seu povo. A gente falava pra ele. 

Porque que eu não te mato agora mesmo? (risos) E ai ele dava uma 

olhada assim de lado... e dava uma piscadela pra gente. A rapaz, se 

não sabe com quem cê tá mexendo. Foi só pura atuação dele. 

 

(21) Os nossos computadores de hoje, eles já dependem de mecânica 

quântica pra funcionar. Quando um cara vai desenhar um transistor 

ali no, vai desenhar um chip de computador, ele tem que levar em 

conta efeitos quânticos ali. Mas o computador em si, a maneira como 

ele funciona, é clássica. 

- Tá falando que a comunicação binária lá de chave zero chave, um 

isso é clássico. 

- Isso é clássico. Quer dizer, eu transmito o um pra você e você 

recebe um um. Eu transmito um zero pra você e você recebe um 

zero. 

- Na verdade você não transmite nada, né? O zero não é nada. 

- É... (risos) 

- Ok. 

- O que eu quero dizer é o seguinte: Os registraDOres do meu chip 

aqui, eles só podem tá no ZEro ou UM. Eles não podem estar nos 

dois ao mesmo tempo. E a ideia que surgiu em uma certa... época, 

recente, foi a de porra... na verdade o Faiman o Faiman acho que foi 

o primeiro a falar nisso. Porra, e se eu pudesse fazer um registrador 

quântico? Ou seja, um registrador que ele não pode tá só no zero ou 

no um. Ele pode estar nas duas coisas ao mesmo tempo. 
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No exemplo (18), a construção em estudo é uma oração subordinada 

substantiva objetiva direta que funciona como argumento interno do verbo saber. 

O referente correspondente ao SN “Os Borgues” é mencionado uma só vez. 

Possivelmente apresentava dificuldade de processamento, como evidencia a 

dupla checagem pelo falante, ao utilizar o marcador discursivo “né”. A 

classificação do status informacional é delicada, uma vez que, ao menos na 

teoria, eu poderia considerar este referente como acessível, dada a natureza da 

conversa (um grupo de nerds falando sobre um assunto que faz parte do 

repertório típico desta comunidade). Optamos por uma análise diferente por 

entender que o referente era muito distante do frame discursivo posto em uso 

naquele momento particular. O falante parece corroborar esta análise ao fazer 

uma dupla checagem de conteúdo. Além disso, como evidência adicional à 

nossa opinião, podemos evocar um outro grupo de fator que foi introduzido na 

pesquisa com o intuito de auxiliar em casos ambíguos como este. Usando o 

conceito de referente primário, secundário e trivial, também apresentado por 

Chafe (1994), temos que o referente “borgues” é, além de novo, trivial. Chafe 

afirma que referentes triviais serão sempre novos porque não aparecerão mais 

no discurso, e isto corrobora nossa análise. Além disso, este exemplo é muito 

importante em nossa análise porque mostra que as construções em pauta 

podem ocorrer em orações encaixadas. 

O exemplo (19) apresenta uma oração relativa restritiva, que 

incontestavelmente diminui o custo de ativação deste referente, que apesar de 

ser amigo do falante e do ouvinte, é novo naquele discurso, uma vez que não 

havia sido mencionado anteriormente46 e também não estar diretamente ligado 

ao frame discursivo.  

O exemplo (10) é bastante interessante porque mostra com clareza a 

dificuldade do falante em caracterizar o referente para o ouvinte. Devemos 

                                                           

46 Note-se aqui que, uma vez que o referente não é de conhecimento dos demais participantes, o meio 

pelo qual poderia vir a ser um referente dado ou inferível é através de sua menção no texto ou 

proximidade com algum elemento deste. Esclareça-se que esta análise toma como evidência para a 

classificação cognitiva proposta por Chafe a menção do referente no texto. A proposta de Chafe 

diferencia-se das demais por pretender ser uma análise cognitiva e não textual, mas o texto é usado como 

indicador deste estado de ativação mental. 
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destacar aqui, mais uma vez, que a proposta de Chafe (1994) é cognitivo-

funcional. Novo é o referente que o falante assume estar introduzindo no foco de 

consciência do ouvinte no momento da enunciação. Da mesma forma, dado é o 

referente que o falante assume já estar no foco de consciência do ouvinte no 

momento da enunciação. Ao iniciar a oração, o falante apresenta um sujeito 

pronominal que não estava relacionado com nenhuma entidade anteriormente 

mencionada. Desta forma temos um pronome cujo referente pode acarretar 

dificuldade de identificação para o ouvinte. Ao dar-se conta disso, o falante 

introduz o referente como aposto. Após a introdução do referente, o falante 

emprega outro aposto, desta vez explicativo, de forma a auxiliar no 

processamento que o ouvinte é obrigado a fazer para entender o enunciado. 

Depois disso, faz-se uma pausa longa. Da mesma forma cabe ressaltar que, 

quanto a sua classificação, este referente é trivial. Embora Chafe assuma que 

referentes triviais normalmente não são instanciados por nome próprio, 

classifiquei o SN “Fabiano” como trivial porque o nome próprio só foi mencionado 

para auxiliar o processamento do referente, e não por conta de sua importância 

no discurso. 

Em (21), o falante introduz um referente novo como exemplo para uma 

asserção proposta por ele, assim como vimos em (18). Aqui é importante dizer 

que o chip, referente do SNpro, é uma peça essencial do computador, aparelho 

usado pelo falante durante a conversa (a conversa foi feita através do programa 

de computador Skype). O falante já havia mencionado o computador, mas não 

parece correto classificar o referente como acessível porque, ao olharmos para 

um computador, dificilmente nos damos conta de que ele possui chips, ao menos 

não da mesma forma como assumimos que ele possua um monitor e teclado. 

Optamos por classificar o referente como novo apoiados na proposta de que 

referentes acessíveis precisam ser de fácil reconhecimento. Como exemplo, cito 

a seguinte situação imaginária: “Dois amigos estão conversando dentro de um 

carro sobre a bolsa de valores. Um deles fala para o outro: – O radiador está 

esquentando. – ao que o outro responde. – O nível da água deve estar baixo.” 

Neste exemplo, ambos falantes introduziram na conversa um referente que não 

pode ser classificado como dado porque não havia sido mencionado até o 

momento, estando muito distante semanticamente do assunto da conversa 
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anterior. Porém, classificaríamos os dois referentes como acessíveis, uma vez 

que não é difícil relacionar a presença física do carro com o radiador. 

Vejamos agora este outro exemplo: “Dois amigos estão conversando 

dentro de um carro sobre a bolsa de valores. Um deles fala para o outro: – Acho 

que o pistão está querendo quebrar. – ao que o outro responde. – O que é 

pistão?” 

É fácil compreender a motivação para a pergunta do segundo amigo. 

Apesar de estarem dentro de um carro, não faz sentido pensar que algo tão 

remotamente reconhecível como um pistão de carro possa estar no mesmo nível 

de consciência que um radiador. Todas as pessoas que dirigem carro já 

colocaram água no radiador alguma vez na vida e, se não, ao menos, já 

solicitaram que alguém o fizesse. 

A pausa é quase categórica quando o constituinte topicalizado traz 

referentes novos. Isso está em pleno acordo com o que a expectativa linguística 

de que o referente novo não apareça à esquerda do verbo, local tipicamente 

associado à informação dada ou acessível. Neste caso o uso da pausa parece-

nos claro, ainda em referência à proposta de Braga & Mollica (1985) e Braga 

(1987), que o referente novo é mais difícil de ser processado. Identificamos a 

pausa como auxílio fornecido ao ouvinte, pelo falante, após este introduzir no 

foco de consciência daquele um referente novo. Chafe (1994) propõe que a 

pausa entre os contornos entonacionais é o momento de mudança no status 

informacional do referente. Analisemos o único exemplo que apresenta referente 

novo e ausência de pausa. 

(22) O nosso amigo do dodge da cabeeeeça ele É assim. 

 

Nesta oração, temos um referente trazido para o discurso apenas para 

comprovar o argumento que o falante está desenvolvendo. Este referente 

também é trivial e foi introduzido na conversa através de um SN modificado por 

um Sprep. Parece-nos claro que este SNprep visa a facilitar, para o ouvinte, o 

processamento do referente do SN. Quanto à pausa, apesar de não haver uma 

ruptura da curva entonacional, há um alongamento da vogal “e” na segunda 

sílaba da palavra “cabeça”. Proponho que este alongamento seja interpretado 

como o auxílio no processamento do referente novo. 
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5.4 Importância do Referente 

Trataremos então do grupo de fatores Importância do Referente, 

mencionado no item 5.3.1. Segundo a proposta de Chafe (1994), classificamos 

os referentes como: Primários, secundários e triviais. Vejamos novamente o 

texto seguinte: 

Brienne de Tarth escolta Jaime Lannister de Correrio em 
um barco quando ele é libertado por ordem de Catelyn Stark. Sua 
missão é trocar Jaime por Arya e Sansa Stark em Porto Real. 
Porém Edmure Tully acusa Jaime de ter escapado de seu 
cativerio e envia cavaleiros da casa Tully para perseguí-los. 
Jaime passa quase todo o tempo insultando Brienne por sua 
feiúra, tamanho, peso, força e perícia com a espada. Eles se veem 
forçados a abandonar o rio e em terra são capturados por uma 
companhia de mercenários ao serviço de Roose Bolton chamados 
os Saltimbamcos Sangrentos e são levados a Harrenhal, fortaleza 
que os Bolton haviam deixado sob seu comando. O líder do grupo, 
Vargo Hoat, corta a mão de espada de Jaime. Roose Bolton não 
se importa com o comportamento selvagem de seu vassalo e 
envia Jaime a Porto Real com saudações a Lord Tywin, coisa que 
os dois presos acham estranho. Infelizmente, Brienne fica a mercê 
de Vargo Hoat, que a atira a um poço para que lute com um urso. 
Em um momento de cavalheirismo de Jaime, ele volta e salva 
Brienne da morte certa nas garras do urso. Ambos escapam, 
Jaime Lannister diz aos Bolton que deem saudações a Robb Stark 
de sua parte. (http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Storm_of_Swords 
08/12/2013, 13:15h) 

 

No texto acima, destaco novamente três referentes: Brienne, Arya e 

cavaleiros da casa Tully. O primeiro, Brienne, é um referente primário, 

caracterizado assim por ser apresentado na história como uma das personagens 

principais, com nome próprio e várias menções no texto (linha 1). O segundo, 

Arya, é um referente secundário, sendo assim classificado por ter sido referido 

apenas uma vez, embora tenha sido expresso por nome próprio, e desempenha 

um papel secundário na história (linha 5). O terceiro, cavaleiros da casa Tully, é 

trivial, uma vez que aparece apenas uma vez no texto, sob referência coletiva, 

desempenhando um papel de pouca importância. 

Neste trabalho, todos os exemplos de referentes novos são triviais. Isso 

lança mais luz sobre o que apresentamos no início deste capítulo, qual seja, que 

os nossos resultados já não são os mesmos encontrados na década de 80. 

Pensemos por um instante. Se em nosso corpus não encontramos senão cinco 

exemplo da construção em análise cujo referente é novo, e se todos os cinco 
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casos são de referentes triviais, como podemos sustentar a ideia de que esta 

construção é motivada por referentes novos? Parece lógico supor que houve 

uma mudança construcional ao longo das últimas duas décadas. 

Notemos então algumas questões cruciais sobre a importância do 

referente. Chafe (1994) afirma que todos os referentes triviais são novos, mas 

isso não se mostrou verdadeiro em nosso pesquisa. Analisemos a Tabela 3 e o 

Gráfico 7 que dispõem os resultados para o cruzamento entre Status 

Informacional e Grau de Importância do Referente. 

 

 

 

 Dado Acessível Novo 

Primário 20 0 0 

Secundário 46 1 0 

Trivial 39 7 5 

Tabela 3 - Importância do Referente e seu Status Informacional 

 

Gráfico 7 – Importância do Referente e seu Status Informacional 
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Os resultados porcentuais nos indicam que a assumpção de que todos 

os referentes triviais são novos não é verdadeira. É importante indicar que a 

grande maioria dos dados desta classificação, que não são os cinco já 

analisados, são de referentes dados. 

5.4.1 Referentes Primários 

Todos os referentes primários de nosso corpus representam 

informação dada. Novamente, os resultados estão de acordo com o esperado 

porque é significativamente pouco provável que um referente primário seja 

introduzido em uma oração em posição mais à esquerda do verbo, local 

preferencialmente destinado a informações dadas ou acessíveis. Posto que a 

construção aqui em estudo apresenta um SNpleno-tópicoi, a probabilidade de 

que o referente deste SN veicule informação nova primária é muito baixa. I.e., 

na medida em que a posição mais à esquerda do verbo é prototipicamente 

destinada a referentes dados, é de se supor que o falante não a utilize para 

introduzir informação nova primária, correndo o risco de dificultar o 

processamento das informações que ele pretende importantes. Referentes 

primários devem ser introduzidos no texto com a máxima acuidade E fazê-lo em 

uma posição não prototípica seria, desnecessariamente, pôr em risco o 

entendimento do enunciado. 

5.4.2 Referentes Secundários 

Quanto aos referentes secundários, existe apenas um exemplo que 

apresenta informação acessível, sendo todos os outros informação dada. 

Analisemos então o exemplo (23): 

(23) – Entrou o Schrödinger na parada. O que que ele tem a ver com 

todo esse estudo quântico? 

- Cara, vocês tão fa... inventando palavra já. 

- O quê? (risos) 

- Xoriver! 

- Schrödinger?! Você não conhece? Famoso. O gato de Schrödinger. 

- Você já não ouviu falar do dilema do gato de Schrödinger? 
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- Não, não. 

- Porra! Então explica. 

- É uma metáfora visual para tudo o que é isso e aquilo ao mesmo 

tempo. 

- O que que é a ideia? O NEWton, LÁ ATRÁS, ele fez uma equaÇÃO 

que explicava como os corpos se movimentavam. É f=m.a Força é 

igual a massa vezes a aceleração. Tudo mundo aprendeu isso na 

escola. 

- Nem todo mundo... (risos) 

- O que ele tava dizendo lá? Se eu pegar as forças que se aplicam 

num corpo eu vou conseguir explicar como é que ele vai andar. É 

aquilo que ele tava dizendo. Então aquela equação explicava como 

a mecânica clássica funcionava. Tava dando uma série de interações 

que eram as forças, e isso me descrevia o caminho que o corpo ia 

fazer. O SCHRÖdinger, ele vem e faz a MESma coisa. Ele vai trazer 

uma nova equação que vai explicar a mesma ideia. Aplicadas certas 

forças numa partícula microscópica, comé que ela vai se comportar. 

Como é que ela vaaaiii.... agora se comportar nesse mundo diferente 

quântico.  

Em (23), temos dois dados. O primeiro (O NEWton, LÁ ATRÁS, ele fez 

uma equaÇÃO que explicava como os corpos se movimentavam.) exemplifica 

um referente acessível e secundário. É de conhecimento geral e notório que 

Newton foi um dos pais da Física moderna, e é disso que trata o episódio de 

Podcast em questão. Apesar de ser acessível e importantíssimo para a Física, 

Newton não desempenha nenhum papel principal no texto analisado, uma vez 

que os participantes estão discutindo sobre Física Quântica. Newton só é 

mencionado poucas vezes como referência a uma física mais antiga. No 

segundo dado (O SCHRÖdinger, ele vem e faz a MESma coisa.), vemos uma 

estrutura composta em paralelismo. Assim como Newton, lá atrás, FEZ uma 

equação, Schrödinger VEM e faz a mesma coisa. Esta mesma coisa é o 

movimento das partículas subatômicas. A diferença do primeiro dado em relação 

ao segundo, no que tange ao status informacional do referente, é que aquele 

apresenta um referente dado, mas mesmo assim secundário, como evidencia o 

fato de não ser mais retomado ao longo do texto. É necessário dizer que, ao 
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analisar apenas o trecho aqui apresentado, pode parecer ao leitor que 

Schrödinger é uma personagem muito importante na narrativa que está sendo 

desenvolvida ao longo do texto, mas isso não é verdade. Vejamos o início deste 

trecho: 

“– Entrou o Schrödinger na parada. O que que ele tem a ver com todo 

esse estudo quântico? 

- Cara, vocês tão fa... inventando palavra já. 

- O quê? (risos) 

- Xoriver! 

- Schrödinger?! Você não conhece? Famoso. O gato de Schrödinger. 

- Você já não ouviu falar do dilema do gato de Schrödinger? 

- Não, não. 

- Porra! Então explica. 

- É uma metáfora visual para tudo o que é isso e aquilo ao mesmo 

tempo.” 

Um participante (Jovem Nerd) introduz o referente “Schrödinger” no texto 

e pergunta qual o seu papel na discussão em andamento, ao que outro 

participante (Azaghal) protesta. A frase: “- Cara, vocês tão fa... inventando 

palavra já.” não deixa dúvidas de que o referente, neste momento, é novo, e a 

discussão já está em sua segunda metade. O referente permanece no texto 

apenas durante os instantes em que sua contribuição é explicada, sendo logo 

abandonado. 

5.4.3 Referentes Triviais 

Todos os cinco exemplos em nosso corpus que apresentam informação 

nova são triviais, e foram analisados no item 5.3.1. 

 

5.5 Tamanho do SNpleno-tópicoi 

Outro grupo de fatores cuidadosamente construído neste trabalho é 

aquele que trata do Tamanho do SNpleno-tópicoi, em clara articulação com os 

textos já citados, Braga & Mollica (1985) e Braga (1987), nos quais as autoras 

defendem que a construção em análise é motivada pela dimensão dos 

SNplenos:  SN’s maiores, i.e., aqueles com mais de sete sílabas, estimulam o 
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emprego da construção em pauta. Portanto, em nosso trabalho, todos os SN’s 

foram classificados como:  até sete sílabas e mais de sete sílabas, como nos 

exemplos abaixo: 

- SN menor do que 7 sílabas 

(24) Porque como o RPG ele TÁ livre das regras normais já começava 

com o nome do santo errado. 

- SN maior do que 7 sílabas 

(25) Essa ideia maluca de todos os caminhos ela me TRÁZ um 

resultado mensuRÁvel. 

Vejamos os resultados no Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 – Tamanho do SNpleno-tópicoi 

Mais uma vez nossa pesquisa indica que as características desta 

construção mudaram nas últimas décadas. Apesar de ainda encontrarmos SN’s 

com peso maior que sete sílabas, o número de construções com SN’s menores 

os superam em ¾. Retornaremos a este tópico mais à frente. 
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5.5.1 Tamanho do SNpleno-tópicoi e Pausa 

Ao cruzarmos os resultados do Tamanho do SN com os resultados da 

Pausa, temos: 

 

Gráfico 9 – Tamanho do SNpleno-tópicoi e Pausa 

Dada a proporção de dados cujo SNpleno-tópicoi apresenta até 7 sílabas 

em relação aqueles que apresentam mais de 7 sílabas, podemos notar que a 

presença de pausa permanece estável. Os dados parecem indicar que não há 

uma relação intrínseca entre o tamanho do SNpleno-tópicoi e a presença de 

pausa. Isso sustenta ainda mais nossa conclusão sobre o papel da pausa nas 

construções aqui analisadas, apresentada no item 5.9. 

5.6 Definitude do SNpleno-tópicoi 

Em relação à Definitudo do Núcleo do SNpleno-tópicoi, classificamos os 

dados em dois grupos, conforme os exemplos47 abaixo: 

- SN definido 

Exemplo: O papagaio enganou a todos. 

                                                           

47 Os exemplos foram criados pelo autor. 
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- SN indefinido 

Exemplo: Um papagaio enganou a todos. 

Quanto aos resultados, foram bastante interessantes. 

 

Gráfico 10 – Presença de Pausa e Definitude do Núcleo do SNpleno-tópicoi 

O único exemplo no qual o núcleo do SNpleno-tópicoi é indefinido é: 

(26) Um colega meu, um amigo meu na mesa, ele era meu subalTERno. 

 

Apoiando-me em du Bois (1980), classifico o referente “colega” como 

formalmente indefinido, devido a presença do artigo indefinido como 

determinante, porém destaco que o referente é específico. Indefinitude, na 

proposta de du Bois, é uma marca formal, uma indicação do falante para que o 

ouvinte abra um novo arquivo mental ao invés de procurar pelo referente em seu 

inventário. Por outro lado, o traço especificidade indica tratar-se de um referente 

particular. Este referente, segundo a proposta de Ellen Prince, não adotada neste 

trabalho, apesar de novo, tem uma ancoragem dêitica (através do possessivo 

“meu” e do Sprep locativo “na mesa”) que o liga ao falante. 
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5.7 Presença de Material Interveniente 

Apoiando-nos na análise feita em Braga & Mollica (1985), Braga (1987) 

e Belford (2006), nas quais a presença de material interveniente entre o 

SNpleno-tópicoi e o PV é indicada como fator motivador da realização do 

emprego da estrutura aqui em análise, decidimos por classificar nossos dados 

segundo os exemplos48 que seguem: 

- Com material interveniente 

Exemplo: O zumbi, [quando está com fome], ele procura cérebros. 

- Sem material interveniente 

Exemplo: O zumbi, ele é um ser comedor de cérebros. 

No tocante à Presença de Material Interveniente entre o SNpleno-tópicoi, 

e o SNproi, obtivemos o seguinte resultado: 

 

Gráfico 11 – Presença de Pausa e Material Interveniente (Quantitativo) 

A relação entre constructos com material interveniente e aqueles sem 

material interveniente é bastante desigual quantitativamente, mas observemos a 

presença de pausa naqueles dados onde há material interveniente. A pausa 

                                                           

48 Os exemplos foram criados pelo próprio autor. 
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constitui a variante não marcada na construção, mas devemos analisar os dois 

únicos dados sem pausa. 

(27) Na verdade o estudo mais recente q...que mostrou... que essa 

questão de mensagem subliminar é na verdade... fake, é porque eles 

mostraram exatamente isso. As mensagens subliminares 

[geralmente] elas só funciOnam, primeiro, quando você já tem uma 

pré-disposição a... comprar um certo produto, e se você tem essa 

necessidade de comprar o produto. 

(28) Mas experimentalmente é assim que a gente... consegue... 

manipular... essa situação. E as pessoas [geralmente] elas reportam 

EXpontaneamente que elas tem essa sensação de dejavu a partir do 

momento que a gente faz esse tipo de manipulação. 

 

Estes dois únicos casos em que o material interveniente não veio 

associado a uma pausa, de fato, reafirmam nossa análise de que o verbo é a 

fronteira sintática do acento. Repare que, no exemplo (27), o acento ocorre no 

verbo, enquanto, no exemplo (28), no complemento. 

5.8 Tipo de Verbo 

De acordo com a proposta de Halliday (2004), podemos classificar os 

verbos segundo seis tipos semânticos gerais, como exemplificado abaixo: 

Existencial 

(29) Os zumBIS, eles TÃO na humanidade não tem uma origem.49  

 

Relacional 

(30) É que a gente vê que [na verdade] o ZOD, ele não é MAU por 

essência. 

 

Verbal 

                                                           

49 Uma análise superficial indicaria que o verbo “tá” insere-se entre os verbos relacionais, porém, uma 

análise atenta ao sentido que a ele é dado especificamente nesta oração necessita mostrar que seu 

significado é ‘existe’. Parafraseando o exemplo, teríamos: O zumbi existe na humanidade desde sempre. 
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(31) A  FÍsica ela simplesmente chega e FAla: ó, tá acontecendo isso 

aqui, e agora... 

 

Mental 

(32) Não não! Porque o outro ZOD, ele simplesmente... queria governar 

o MUNdo.50 

 

 

Comportamental 

(33) ... tentar, cada vez mais, mostrar que o zumBI, ele tá evoluÍNdo.  

 

Material 

(34) Sim mas o o corpo em decomposição ele tem que se decomPOR, 

cara! 

 

No início deste trabalho, havia uma expectativa de que a construção se 

restringisse a algum ou alguns tipos semânticos específicos, o que se mostrou 

falso. A construção em análise não se circunscreve a nenhum tipo verbal em 

especial. A diferença quantitativa, apresentada no Gráfico 12, parece reproduzir 

a própria distribuição dos verbos na língua portuguesa. 

                                                           

50 O mesmo exemplo já foi apresentado em (4). 
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Gráfico 12 – Tipo Semântico do Verbo 

 

5.9 Conclusões sobre a Pausa 

Nos trabalhos das décadas de 80 e 90, três elementos foram propostos 

como motivadores do uso da construção SNpleno-tópicoi + (Material 

Interveniente) + SNproi + Verbo + (Complemento) ao invés da construção 

SNpleno + Verbo + (Complemento), a saber, presença de material interveniente, 

dimensão do SNpleno (SN com mais de sete sílabas) e status informacional do 

referente (referente novo). De acordo com nossa pesquisa, nenhuma destas três 

variáveis mostrou-se relevante para o uso da construção em estudo, o que 

concluímos ser uma indiciação de mudança construcional. 

Quanto à pausa, propomos que ela seja entendida como reiteração da 

marcação de foco quando este recai sobre o CT. Uma vez que a construção 

parece dispensar a pausa quando o foco incide apenas em um elemento fora do 

CT, interpretamô-la como tendo escopo apenas sobre os constituintes anteriores 

a ela. 

Desta forma, diferenciamos dois tipos de pausa:  

1 - aquela que propicia tempo para auxiliar o processamento do 

referente do SNpleno-tópicoi, casos em que há material interveniente ou nos 
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2 - e aquela que funciona como reforço de foco, facilmente 

identificável nos casos em que o SNpleno-tópicoi apresenta até sete sílabas e 

não é seguido de material interveniente. 

Exemplo 51  de pausa para processamento do referente do SNpleno-

tópicoi: 

(35) O cavalo que eu havia comprado ontem, [quando cheguei em casa 

hoje], ele havia moRRIdo. 

 

Exemplo de pausa para reiteração de foco: 

(36) AQUEle cavalo, ele moRREU. 

 

Dada a frequência dos dois exemplos acima em nosso corpus, 

concluímos que o tipo 1 (com pausa para processamento do referente do 

SNpleno-tópicoi) compõe a microconstrução [+ marcada], enquanto o tipo 2 (com 

pausa para reiteração de foco) compõe a microconstrução [- marcada]. 

 

6. DADOS DA ESCRITA 

Durante todo o processo de pesquisa, estive buscando dados escritos 

que nos indicassem se a construção estaria ou não penetrando na parte mais 

conservadora do continuum fala/escrita. O motivo da busca deve-se exatamente 

ao fato de a escrita ser mais conservadora. Quando determinada construção 

insinua-se na escrita formal, podemos afirmar que o grau de consciência dos 

falantes sobre a sua existência como item não marcado (na fala) é altíssima. Isso 

significa dizer que o grau de monitoramento da escrita formal é 

consideravelmente maior do que aquele encontrado na fala formal. Apesar disso, 

ainda podemos afirmar que existe certa consciência do uso da construção na 

fala. Vejamos o desabafo quase passional desta carta do leitor encontrada no O 

Globo e reproduzida abaixo: 

                                                           

51 Os exemplos foram criados pelo autor. 
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Figura 10 – Carta do Leitor 

A escritora está, sem dúvida alguma, desgostosa de ouvir, na fala formal, 

aquilo que chamou de “duplo sujeito”. Se é verdade que alguns indivíduos ainda 

percebem o uso do pronome cópia na fala, o que dizer de suas aparições na 

escrita formal? Talvez esse seja o maior motivador para que a frequência dos 

exemplos escritos seja baixíssima. Contudo, é necessário destacar que esta não 

foi sempre a realidade do Português.  

Tavares Silva (2013) cita Moraes de Castilho (2001, 2013) para 

evidenciar a antiguidade desta construção, afirmando que ela já existia de forma 

altamente produtiva no Português Medieval. Os exemplos apresentados por ela 

são aqui mostrados em (37), respeitando-se os destaques feitos pela autora. 

(37) a. “Sam Pedro e Santiago e Sam Joam, depois que Jesu Cristo 

sobio aos Ceos, pero que os el havia adeantados sobolos outros, 

nom quiserem eles filhar pêra si a honra do adiantamento [VPA 1]” 

(MORAES DE CASTILHO, 2001, p. 62 apud TAVARES SILVA, 2013, 

p. 168) 

b. [XIII CSM 1 144:15] Ca Deus em ssi meesmo, ele mingua non á, / 

nen fame nen sede nen frio nunca já, [...]” (MORAES DE CASTILHO, 

2013, p. 36 apud TAVARES SILVA, 2013, p. 168) 
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A autora destaca que “eram comuns sujeitos duplicados definidos com o 

traço [+] humano, garantindo-lhes assim o status de tópico”. 

Quanto aos dados obtidos por mim durante o período desta pesquisa, 

apresento-os em (38), (39), (40), (41), (42) e (43). 

(38) Moral da história: há quem usa a lei para botar a mão na grana, e 

há os que a usam para recusá-la. 

Quanto ao nobre colega miliciano, ele não está só. Faz parte de uma 

coleção de pelo menos quatro envolvidos até o pescoço com o 

crime... (Zuenir Ventura, O Globo – Quarta-feira 20.04.2011 – 

Caderno de Opinião, destaque nosso) 

Repare-se na oração destacada que há uma clara intenção de que o 

SNpleno-tópicoi seja apresentado como tópico. O escritor está querendo 

enfatizar para o leitor que o referente de “o nobre colega miliciano” é o assunto 

sobre o qual trata o restante da sentença. 

Ao lado do exemplo (38), quero destacar outro dado que é exemplar para 

o uso da construção. 

(39) Um escritor, [por mais que releia seu texto e procure as palavras 

exatas para ter segurança da viagem que está oferecendo], ele nunca 

sabe o aeroporto onde vai parar a imaginação do leitor. (Joaquim 

Ferreira dos Santos, O Globo – Domingo 08.10.2012 – Segundo 

Caderno)  

(38) e (39) representam os dois maiores motivadores para a emergência 

da construção na década de 80. Nas palavras de Braga & Mollica (2010), são 

eles: “dificuldades de processamento do referente do SNpleno topicalizado” e 

“intenção de se ressaltar discursivamente uma determinada entidade”. Repare-

se que, em (39), o tamanho do material interveniente entre o SNpleno-tópicoi e 

o SNproi é grande, o que poderia resultar em maior dificuldade de 

processamento para o leitor, caso não houvesse o SNproi.  

Outro exemplo muito importante é o apresentado em (40). 
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(40) Para enfrentar ondulações do tamanho de prédios de oito andares, 

Maya já se arriscou e se machucou inúmeras vezes. A coragem, esta 

precisa estar sempre lá, de mãos dadas com um preparo físico 

invejável. Junte a isso muita disposição e uma agenda relativamente 

livre para poder viajar a qualquer momento para onde as grandes 

ondas estão quebrando. Ser big rider (surfista de ondas grandes) não 

é nada fácil. (Renato de Alexandrino & Roberta Salomone, O Globo, 

3a Edição – Domingo 10.11.2013 – Caderno de Esportes, destaque 

nosso) 

É importante notar que este é o único exemplo em que o SNproi é 

preenchido por um pronome demonstrativo, ao invés de um pronome pessoal. 

Provavelmente a motivação para isto repousa no fato de que o referente do 

SNpleno-tópicoi é [- animado], o que poderia ressaltar de forma negativa o uso 

do pronome pessoal. 

Por fim, em (41), o escritor lança mão do SNproi para facilitar ao leitor o 

processamento da informação. 

(41) “- Em ‘As Canções’ a gente sabe por que as pessoas cantam. Em 

‘Edifício’, o sujeito que faz o cover de ‘My way’, por que ele faz? 

- Sei lá. Mas a questão é: por que tem que ter uma explicação? O 

senhor sem camisa cantando ‘My way’ é um dos vários recortes do 

filme mostrando como é a vida nesses prédios colossais de classe 

média baixa.” (Arnaldo Bloch, O Globo – Sábado 03.12.2011 – 

Segundo Caderno, destaque nosso) 

Dois fatos sobre este exemplo chamam a atenção. O primeiro é o 

tamanho do SNpleno-tópicoi, composto por doze sílabas, portanto, do ponto de 

vista estrutural, pesado e, possivelmente, do ponto de vista cognitivo, mais 

complexo. O segundo fato importante é a inversão dos itens oracionais. Em 

ordem canônica, esta oração seria: Por que o sujeito que faz o cover de “My way” 

o faz em “Edifício? 
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Trata-se de uma oração bastante complexa no que diz respeito a sua 

interpretação, e parece-nos certo supor que o escritor procurou um meio de 

facilitar seu entendimento. 

Outro dado com inversão da ordem dos constituintes frasais é: 

(42) “Gênios: ‘Gênio não é eterno. Depois que ele morre, jamais 

nascerá outra coisa igual. O medíocre a gente nem percebe que ele 

morreu. (...)’” (Paulo Cesar Pereio em entrevista concedida a 

Joaquim Ferreira dos Santos, O Globo – Sexta-feira 10.19.2010 – 

Segundo Caderno, destaque nosso) 

Em (42), vemos um caso muito singular da construção em análise. 

Primeiramente devemos levar em conta que este é, supostamente, uma 

transcrição do que nos é apresentado como uma entrevista falada. Isso significa 

que este dado retrataria o uso da língua falada. Contudo, devo acrescentar, nos 

é impossível ter certeza de que de fato este texto reflete o uso linguístico de um 

discurso oral, uma vez que sabemos ser uma prática corriqueira aos jornalistas 

criar pequenas alterações no texto, com os propósitos mais variados. Por tudo 

isso, optei por incluir este exemplo na categoria de dados escritos. Analisemos 

a sentença: em sua ordem canônica, as orações seriam – A gente nem percebe 

que o medíocre ele morreu. Creio não ser polêmico considerar que esta oração 

jamais apareceria em um texto jornalístico sem qualquer agenda escondida (por 

qualquer motivo que seja). Porém, é completamente credível que algum 

jornalista lançasse mão desta construção para acentuar a importância de “o 

medíocre”, claramente tópico sentencial e discursivo. Note-se que a oração 

principal foi colocada em posição de material interveniente, uma característica 

das construções que fomentava o uso do SNpro nas décadas passadas. 

Quando Helena Celestino, jornalista enviada especial de O GLOBO para 

Abidjan, Costa do Marfim, entrevistou o estilista sul-africano Pathé Ouedraogo, 

escreveu: 

(43) (...) Inspirada na tradição e nos valores culturais, a moda Pathé’O 

é feita do mais puro algodão – plantado e fabricado ali mesmo –, e 

tira proveito da exuberância de cores dos “pagnes”, os emblemáticos 
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tecidos africanos que enrolam corpos de mulheres e são matéria-

prima para camisas masculinas. 

– Estes presidentes que querem usar ternos ocidentais, eles tem 

vergonha de portar roupas africanas. Se chegam ao poder e pensam 

que tudo que vem de fora da África é bom, é sinal de que não são 

africanos – diz, no mais puro jargão militante. (Pathé Ouedraogo em 

entrevista concedida a Helena Celestino, O Globo – Sábado 

15.05.2010 – Caderno Ela, destaque nosso) 

Por motivo muito semelhante ao que me fez classificar o exemplo (42) 

como língua escrita, classifico desta forma o exemplo (43). Além do que já expus 

como motivo, devemos considerar que a entrevista foi dada em língua inglesa, e 

que, a despeito desta construção existir em Inglês (BELFORD, inédito), devemos 

considerar que foi uma escolha da jornalista traduzir o original em termos desta 

construção. Ao analisarmos os motivos que possivelmente a levaram a fazer esta 

escolha, notamos que o tamanho do SNpleno-tópicoi é muito maior do que a 

fronteira, anteriormente proposta, de 7 sílabas, sendo assim considerado um SN 

pesado. Como já mencionado diversas vezes neste trabalho, esta característica 

é semelhante àquelas encontradas como possíveis motivadores da construção 

nas décadas passadas. 

Se deixarmos de lado os usos mais formais da língua escrita e 

debruçarmo-nos sobre a escrita informal podemos encontrar exemplos como nas 

figuras abaixo: 

- retirada do site http://youtube.com.br em 25/03/2011: 
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Figura 11 

 - retirada do site http://proibidoler.com.br em 05/11/2013. 

 

Figura 12  

Nenhum dos dois dados nas figuras 11 e 12 apresenta material 

interveniente, porém são pesados do ponto de vista silábico. Na Figura 11 o 

SNpleno é constituído sete sílabas (o limite silábico para SNs pesados) enquanto 

na Figura 12, por quinze sílabas. 
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Todos os exemplos escritos apresentados até o momento (excetuando-

se os dados de Português Medieval) parecem aproximar-se da realidade da 

construção nas décadas de 80 e 90, o que facilmente se explica evocando-se 

novamente o conceito de que a escrita é mais conservadora. É necessário, 

contudo, informar que a amostra de escrita não foi controlada. Os dados foram 

coletados à medida em que apareceram diante de mim e de pessoas que me 

auxiliaram durante a pesquisa. 

Analisemos, então, dados da escrita com baixo grau de formalidade. 

Para tanto lançamos mão de redações de crianças do 6o ano do Ensino 

Fundamental, estudantes de uma escola da Prefeitura Municipal do Rio de 

Janeiro. A identidade da escola e das crianças será preservada a pedido da 

professora e colega de mestrado, Priscila Thaiss da Conceição, que, 

gentilmente, disponibilizou o material. Trata-se de seis redações feitas em 

resposta à proposta: “Baseado em um dos livros que você leu neste bimestre, 

destaque o personagem principal e escreva sobre ele: suas características e 

participação na história.” Os originais são reproduzidos digitalmente e anexados 

ao final do trabalho. 

Uma das características mais marcantes foi que todas as crianças 

usaram a construção aqui em análise. 

 

Redação 1 – Autor A52 

Na minha escola todos são iguals 

Meu livro chama-se “Na minha escola todo mundo é igual”, 

e a autora se chama Rossana Ramos. Esse livro fala que na 

ninguém é diferente, todos são iguais. 

                                                           

52 Todas as crianças serão referidas por uma letra do alfabeto, sendo: A, B, C, D, E e F. Cada uma das 

redações foi numerada, totalizando seis, de forma que A escreveu a redação número 1 e F escreveu a 

redação número 6. 
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O personagem principal só gosta de usar calça e, de vez 

emquando, usa bermuda para brincar com seus colegas. Pedro é 

baixinho, tem cabelos lisos e olhos castanhos. gosta de brincar de 

diversas coisas, o que ele gosta mais é de Futebol e Basquete. 

Gostei muito porque o Pedro ele tem muitos amigos sendo 

deficiente físico e mão tem preconceitos contra seus amigos. Ele 

diz que todos são iguais. Esse livro dá ensinamento que nunca 

podemos ter preconceitos. 

Na oração “... porque o Pedro ele tem muitos amigos...” temos um SN 

leve (menos que sete sílabas), cujo referente é dado. Estas duas características 

são marcantes do estado sincrônico da construção, refletem seu uso na 

modalidade falada da língua. Infelizmente não podemos, por questões óbvias no 

que se refere a estrutura do sistema escrito da língua, averiguar onde recai o 

“acento” nesta oração, mas podemos supor, com base contextual, que “A” 

pretende salientar que Pedro tem muitos amigos apesar de ser deficiente físico. 

Desta forma o verbo “tem” destaca-se como uma das informações focais mais 

importantes da oração, seguido de “muitos amigos”. 

 

 

Redação 2 – Autor B 

Tudo por um garoto 

Esse livro se chama “Tudo por um namorado”, o nome da 

autora é Talita Rebouças. Esse livro fala sobre três garotas e um 

garoto, eles se chamão: manu, Gabi, Ritinha e Diego. Gabi gosta 

muito do Diogo, mas ele nem se emporta com ela. A Manu ja esta 

na fase de beijinho pra la e pra ca, mas a Ritinha não gosta muito 

que a amiga fica beijando todos. A Ritinha é a mais esperta entre a 

Manu e a Gabi e ela não gosta de ninguém. isso que é esquisito 

pra idade dela. Diego é o garoto mais popular da escola, ele gosta 

da Manu ele só não adimite porque ela fica beijando todos. 
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Ritinha ela usa óculos, usa uma blusa verde, com calça 

comprida, tem olhos castanhos, cabelo marrom solto. Ela é 

enteligente, esperta e educada. 

Gabi ela usa cordão de bolinhas azuis, blusa amarela, saia 

preta, olhos azuis, cabelo louro e souto e curto, ela é obisecada 

pelo Diego, romantica, enteligente. 

Manu ela usa blusa azul, chorte preto, brinco, olhos pretos, 

cabelo longo e marrom, ela é descolada, beijoqueira e maluquinha. 

Diego ele é forte, auto, usa blusa amarela com um O bem 

grande azul claro, cabelo marrom, olhos castanhos, ele é 

descolado, simpatico, e maneiro. 

Minha opinião é que esse livro é muito bom. eu amo os 

livros da Talita Rebolças. E eu achei um macimo esse livro. 

Nesta redação, temos uma grande quantidade de orações instanciando 

a construção em análise, porém todas empregadas com o mesmo propósito, 

destacar as características das personagens. A construção aparece 

repetidamente na segunda metade da redação, depois de todas as personagens 

já haverem sido introduzidas no texto. 

É necessário ressaltar que “B” tem uma ideia bem estruturada de como 

usar este recurso (a construção) no texto. Na primeira parte, onde introduz as 

personagens, não há nenhum uso da construção, reservada para o momento do 

texto onde cada personagem será minuciosamente descrito. 

“Ritinha ela usa óculos, usa uma blusa verde, com calça comprida, tem 

olhos castanhos, cabelo marrom solto. Ela é enteligente, esperta e educada. 

Gabi ela usa cordão de bolinhas azuis, blusa amarela, saia preta, olhos 

azuis, cabelo louro e souto e curto, ela é obisecada pelo Diego, romantica, 

enteligente. 
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Manu ela usa blusa azul, chorte preto, brinco, olhos pretos, cabelo longo 

e marrom, ela é descolada, beijoqueira e maluquinha. 

Diego ele é forte, auto, usa blusa amarela com um O bem grande azul 

claro, cabelo marrom, olhos castanhos, ele é descolado, simpatico, e maneiro.” 

Não há dúvidas de que a intenção do autor é enfatizar, destacar, 

focalizar cada uma das personagens de forma individual. Se pudéssemos 

parafrasear o texto usaríamos algo como: Quanto a fulano(a), ele(a) é assim. 

Novamente, todos SNplenos-tópicosi são leves e instanciam informação 

dada. 

 

Redação 3 – Autor C 

O garoto travesso 

O livro que eu li foi o Menino maluquinho, o autor do livro é 

o Ziraldo. 

O Menino maluquinho ele é uma criança traginas, 

inteligente e comilão. 

Ele é branco, tem cabelos castanhos claro, cabelo 

cacheados. 

Ele usa uma panela na cabeça, uma blusa amarela, 

bermuda jeans e sandália Crocks. 

Ele tem uma paixão, pela Julieta. muitas meninas, ficam 

pedindo para namorar com ele, o menino maluquinho e muito 

admirado pelas professoras e nem prescisa pedir pra ele estudar 

porque antes de você falar ele já estava estudando. 

Ele tem muitos amigos e o melhor amigo dele é o Bocão. 

O livro e baseado no Menino maluquinho. 
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Em “O Menino maluquinho ele é uma criança traginas...”, temos o único 

exemplo da construção com SNpleno-tópicoi pesado em todas as redações 

analisadas. Contudo, é necessário dizer que não há evidência de que tenha sido 

este o principal fator motivador para o uso da construção em detrimento da 

construção sem SNproi. O referente de “O Menino maluquinho” corresponde, na 

oração em destaque, a uma informação dada. Parece-nos mais coerente pensar 

que a motivação para o uso da construção tenha sido o desejo do autor de 

destacar que as características que serão elencadas no decorrer do texto 

referem-se a um referente, que é apresentado como tópico sentencial e textual. 

Uma vez que o caráter tópico do referente de “Menino Maluquinho”, o uso da 

construção na sequencialidade textual seguinte torna-se dispensável.  

 

Redação 4 – Autor D 

A aventura 

O livro que eu lie zac power o autor e barra, o livro fala 

sobre um gurroto que queria ser agemte secreto da sai. 

O zac ele tem cabelo preto, pele clara, sombranselha 

marom, boca perfeita orelha grande e testa pequena. 

Ele tem blusa branca com listra preta bermuda marom clara 

e temes preto da adidas. 

Eu gostei quando ele sauva a mulher e o mundo. só não 

gostei quando ele é prezo sem mutivo. 

Mais uma vez encontramos uma oração, “O zac ele tem cabelo preto”, 

que apresenta um SNpleno-tópicoi leve e cujo referente expressa informação 

dada. Note-se que este dado apresenta a mesma estrutura daqueles 

encontrados nas redações 2 e 3, nas quais a construção inicia uma sequência 

de descrições físicas da personagem que corresponde ao referente do SNpleno-

tópicoi. 
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Redação 5 – Autor E 

A vida de um indio 

O livro que eu li se chama “A morte de Kretã” e o nome do 

autor e Olivio Jekupé. O livro fala sobre um indio Guarani ele 

morava nem São Paulo, certo dia ele foi até a aldeia para visitar os 

seus pais, e visitar aonde que ele viveu quando criança. E o indio 

foi ficar pois dias e o homem ficou passeando e vendo as coisas 

bonitas que tinha para ver. Nesse mesmo dia ele disse para uma 

índia que não conhecia muito o lugar e pedio para que ela o 

ajudasse a ver as coisas que tinham para ver na aldeia. E ele disse 

se podia ser no dia seguinte mais ele disse que não podia porque 

ela tinha que trabalhar mas no domingo eu posso, mas no domingo 

eu vou em bora. Então no domingo bem certo você vai até a 

rodoviaria para nos despedirmos chegando domingo ele se 

arrumou e foi para a rodoviaria e ela já estava lá o ônibus chegou 

eles se despediramsse e ele voltou para São Paulo. 

O indio ele na historia e inteligente e conta uma historia 

sobre uma índia que foi para a cidade grande para trabalhar para 

ajudar os pais. A participação dele na historia e contar uma historia 

sobre um indio que morreu. 

Na minha opinião este livro e muito bom e fala sobre um 

indio que morreu e gostaria que os meus colegas lesem o livro. 

Neste texto, o autor utiliza a construção aqui em análise para descrever 

uma característica da personagem principal da história, porém, tal qual o 

exemplo da redação 1, a característica não é física, como nos textos 2 e 3. 

Novamente encontramos um SNpleno-tópicoi leve, cujo referente expressa 

informação dada. Em “O indio ele [na historia] e (é) inteligente”, o autor coloca o 

material interveniente entre o SNproi e o verbo, o que se mostrou bastante 

incomum nesta pesquisa. 
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Redação 6 – Autor F 

A menina que adorava aventuras. 

O nome do autor e jonh Stanley e irving tripp. O livro fala 

sobre uma menina que adorava aventuras e se divertir. Qual é o 

nome do livro? 

A menina tinha cabelos enrolados e usava ventidos 

vermelhos. Os olhos dela e igual a um olho de chinês era 

puxadinho. ela era magra e pequena. Ela era a garota mais 

bagunçeira tudo o que ela fazia era errado e a mãe dela sempre 

brigava com ela. 

Esse livro ele e muito bom. eu adorei eu indicaria Ele pra 

todos os meus colegas. por q ele é muito engraçado. e a parti que 

eu mais gostei foi a parti quando ela cola pão com geleia na parede. 

O dado recolhido nesta redação é muito curioso porque foi o único que 

apresentou referente [- animado]. É interessante notar como o autor deixou de 

usar a construção em orações com referente [+ humano], em contextos 

correspondentes à descrição de propriedades materiais e não materiais de uma 

personagem, como a oração: “A menina tinha cabelos enrolados”. Apesar da 

diferença entre o dado “Esse livro ele e (é) muito bom” e os outros, devemos 

atentar para o fato de que o SNpleno-tópicoi é leve e instancia informação dada. 

A construção SNpleno-tópicoi + (Material Interveniente) + SNproi + Verbo 

+ (Complemento) está tão entrincheirada no Português Brasileiro que é possível 

encontrar casos como o descrito abaixo: 



 

93 
 

 

Figura 13 

Nesta figura, notamos uma breve troca de mensagens entre dois 

usuários do Yahoo!Respostas, um site do grupo Yahoo. Sem sombra de dúvidas 

não foi intenção do autor que a oração: “Mais meu filho, ele se foi.” fosse 

entendida como a construção aqui analisada. “Mais” corresponde na verdade à 

“mas”, e “meu filho” é apenas um vocativo carinhoso que pretendia demonstrar 

empatia pelo interlocutor, porém, dada a difusão da construção no uso diário do 

Português Brasileiro, a oração foi entendida de forma equivocada. Andy, que 

havia colocado o próprio hamster para dormir dentro de uma gaveta, responde: 

“q triste q seu filho se foi...” É bastante óbvio que a dificuldade de Andy em 

interpretar o que seu interlocutor escreveu não é o pior de seus problemas, e 

provavelmente seu estado emocional no momento da leitura influenciou na forma 

como o texto foi recebido, mas o que permitiu sua interpretação foi a naturalidade 

com que a construção é usada no Português do Brasil. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Nesta dissertação investiguei a construção SNpleno-tópicoi + (Material 

Interveniente) + SNproi + Verbo + (Complemento) no gênero textual Podcast de 

temática nerd. A análise foi baseada em um corpus constituído a partir de uma 

amostra oral controlada. Apresentei, e defendi como tal, o gênero textual Podcast 

de temática nerd. Trata-se de um gênero novo que se insere naqueles 

emergentes do ambiente de comunicação tecnológica, tais como o Blog, o Micro-

Blog e o Vlog. Demonstrei que se trata de um gênero bem estruturado, ainda 

que bastante novo, integrado por uma grande comunidade que é, ao mesmo 

tempo, origem e alvo de sua utilização. Esta análise do gênero é ainda única nos 

estudos acadêmicos e muito se beneficiaria de outros trabalhos que a 

contemplassem. 

Quanto às propriedades gramaticais da construção em tela, mostrei que 

ela se relaciona com as seguintes variáveis: 

• Presença de Pausa – a construção apresenta duas estruturas 

prosódicas básicas, uma com dois contornos entonacionais 

separados por pausa e uma com apenas um contorno 

entonacional e nenhuma pausa. Os resultados mostraram que a 

construção com pausa é [-marcada] com um total de 72,3% de 

ocorrência. 

• Local do Acento Primário – a construção instancia quatro 

combinações de acentuação: acentuação no CT e no PV/C; 

acentuação no PV; acentuação no PV e no C; acentuação no C. 

Dentre estas quatro, a [-marcada] é aquela com acentuação 

dupla, no CT e no PV/C com uma porcentagem de 81,3% de 

realizações. 

• Acentuação e Pausa – o valor [-marcado] na interação entre 

pausa e acentuação se dá quando a construção apresenta acento 

primário no CT, i.e., a acentuação no CT vem acompanhada de 

pausa. Nos casos em que o CT não é acentuado, o valor [-
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marcado] é aquele onde não há pausa, i.e., quando não há 

acentuação no CT também não há pausa.  

• Status Informacional do Referente do SNpleno-tópicoi – a 

presença de referente dado constitui o valor [-marcado] na 

construção, com um total de 89% de frequência contra 11% de 

referentes novos e acessíveis. 

• Status Informacional e Pausa – os dados não apresentaram 

nenhuma relevância da pausa em relação ao status informacional 

dos referentes, resultado que demonstra que o status 

informacional não está diretamente relacionado com a presença 

de pausa. 

• Importância do Referente do SNpleno-tópicoi e seu Status 

Informacional – todos os dados cujo referente do SNpleno-

tópicoi é composto por informação nova são triviais e isso 

demonstra, mais uma vez, que as características encontradas na 

construção em décadas passadas não apresentam mais a 

mesma força na sincronia atual. A importância do referente 

parece não desempenhar nenhuma função especial para a 

construção aqui em análise. 

• Tamanho do SNpleno-tópicoi – diferentemente das últimas 4 

décadas, na sincronia atual, a construção apresenta valor [-

marcado] para SN’s até 7 sílabas. Isso significa que SN’s com 8 

sílabas ou mais não são mais um dos principais motivadores da 

realização da construção, como o era nas décadas de 80, 90 e 

00. Esta afirmação pauta-se na assumpção de que, caso esta 

característica continuasse a ser relevante nesta sincronia, seria 

correto supor que hoje encontrássemos um alto percentual de 

tokens cujo SNpleno-tópicoi seria maior do que 8 sílabas. 

• Tamanho do SNpleno-tópicoi e pausa – os dados parecem 

indicar que não há uma relação intrínseca entre o tamanho do 

SNpleno-tópicoi e a presença de pausa, uma vez que os valores 

permanecem estáveis ao considerar-se a proporção entre os 

dados. 
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• Definitude do SNpleno-tópicoi – outro resultado bastante 

interessante foi descobrir que a construção tem como valor [-

marcado] SN’s definidos, com apenas um exemplo em que o SN 

é indefinido, e, mesmo assim, apresentando  uma ancoragem 

dêitica. 

• Presença de Material Interveniente – esta pesquisa demonstrou 

que a construção não está mais relacionada à presença de 

material interveniente entre o SNpleno-tópicoi e o SNproi, como o 

era nas décadas passadas. Nesta sincronia, o valor [-marcado] é 

a ausência de material interveniente. Ainda assim vale ressaltar 

que, nos casos onde há material interveniente, a presença de 

pausa é [-marcada], o que indica que ainda há um tipo de pausa 

que se associa com a possível dificuldade de processamento do 

SNpleno-tópicoi, conforme discutido no item 5.9. 

• Tipo Semântico do Verbo – a construção em análise não 

apresentou nenhuma associação especial com qualquer dos tipos 

semânticos elencados por Halliday (2009). 

Desta forma, este trabalho assume que os contextos de uso da 

construção se ampliaram. Não foi objetivo deste trabalho tratar da variação entre 

a construção sem SNproi e com SNproi, de forma que, em todos os casos em 

que concluímos haver uma diferença entre o uso contemporâneo da construção 

e aquele de quarenta anos atrás, analisamos as características que foram 

atribuídas à construção nos trabalhos anteriores e comparamos com aquelas 

apontadas por esta pesquisa.  

Valendo-me de um corpus não controlado, investiguei a utilização da 

construção em textos escritos. Dados retirados do uso sincrônico, da produção 

midiática hodierna, e redações de crianças do 6o ano do Ensino Fundamental de 

uma escola municipal no Rio de Janeiro. 

Os dados retirados da produção midiática apresentam características 

semelhantes àquelas encontradas pelos estudos das últimas quatro décadas, 

enquanto as redações associam-se aos resultados obtidos por esta pesquisa, 
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indicando que a escrita de crianças em idade escolar, na década de 2010, 

aproxima-se muito mais do uso da língua falada.  

Incorporei a análise de Tavares Silva (2013) a respeito do uso diacrônico 

desta construção, que demonstra claramente, a despeito do que já se escreveu 

sobre o assunto, que não estamos tratando de uma construção que teria 

emergido, no português, nas últimas décadas. Dessa forma, não podemos 

afirmar que a construção tenha surgido por demanda de um maior 

preenchimento da posição de sujeito no PB e do esvaziamento dos morfemas 

de número e pessoa. 

Minha grande contribuição foi mostrar que, no interstício temporal de 40 

anos, o uso da construção se disseminou, e que, hoje, os correlatos verificados 

em 80 (tamanho, material interveniente, status) perderam força. 

Outra contribuição tem a ver com a caracterização de um gênero textual 

que ainda não havia sido examinado pelos estudos linguísticos anteriores, 

conforme já mencionado. 

Caberá a estudos posteriores verificar se as propriedades identificadas 

neste trabalho também serão observadas em gêneros textuais diversos e 

diferentes do aqui considerado.  
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