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9  As construções de tópico

Edivalda Araújo*

Este capítulo tem por objetivo analisar os tipos de construções de tópico
encontrados na gramática das comunidades rurais afro-brasileiras isoladas,
comparando-os com as construções atestadas por Pontes (1986, 1987) e Galves
(1998, 2001) no português brasileiro urbano. O capítulo está estruturado como
segue: na seção 9.1, apresentamos uma interpretação teórica do tópico, sob a
perspectiva da gramática gerativa, na sintaxe, e da estrutura da informação, no
discurso;1 na seção 9.2, definimos a metodologia utilizada na realização dos
inquéritos selecionados para estudo e também os procedimentos para a análise
linguística; na seção 9.3, analisamos os tipos de tópico encontrados no corpus da
pesquisa; ao final, na seção 4, estabelecemos a relação entre os dados linguísticos
e os dados sociais, quais sejam: estada fora da comunidade por um período mínimo
de seis meses, nível de escolarização e idade; também discutimos a provável
influência do contato do português com as línguas africanas em relação às
construções de tópico.

9.1  Panorama teórico

(1) O carro num podia tirá. (CZ-6)2

À primeira vista, frases como esta provocam certo estranhamento, uma vez
que somos guiados pelo senso comum de que o verbo tirar exige um sujeito com o

* Agradecemos à profa. Dra. Ilza Ribeiro pela análise e indicações feitas ao corpo do trabalho. Os
problemas que persistirem são de nossa responsabilidade.

1 A palavra discurso ou discursivo/a está sendo usada neste texto na acepção da enunciação, não
estando direcionada à perspectiva da Análise de/o Discurso.

2 Exemplo retirado do corpus em análise. A sigla indica a comunidade de Cinzento, e o número
indica o informante. Para as demais comunidades analisadas neste capítulo, cf., a seguir, a seção
9.2. As comunidades rurais afro-brasileiras analisadas no Projeto Vertentes são descritas no capítulo
2 deste livro, e a metodologia empregada na constituição das amostras de fala vernácula é
apresentada no capítulo 5.
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traço [+agente], um objeto direto e também um locativo (alguém tirar alguma coisa
de algum lugar). Seguindo essa perspectiva, a análise sintática da frase acima
evidencia dois fatos: (i) a ausência de um sujeito com o traço [+agente] e do
locativo; e (ii) o sintagma nominal que inicia a frase — o carro — não pode ser o
sujeito, porque não porta o traço semântico [+agente]. Uma leitura desse tipo,
entretanto, se centra na estrutura sintática, levando em consideração apenas a
seleção de argumentos do verbo.

Um outro olhar para essa frase revela uma análise diferente, se levarmos em
consideração não só a estrutura sintática, mas também a estrutura da informação.
Em uma realização canônica dessa frase, teríamos a seguinte construção:
(2) X num podia tirá o carro.

Observamos em (2) que o sujeito do verbo está indeterminado (representado
por X), mas o objeto direto foi realizado — o carro. Nesse lugar canônico, à direita
do verbo, o carro atende aos requerimentos sintáticos; mas, para atender aos
requerimentos da estrutura da informação, esse sintagma nominal é deslocado
para a posição de tópico, no início da oração, resultando na frase realizada pelo
informante: O carro num podia tirá. Ou seja, o carro é um elemento proeminente,
faz parte de um conhecimento partilhado entre ouvinte e falante,3 funciona, então,
como o tópico da oração.

Sob a perspectiva sintática, o tópico é visto como um sintagma nominal,
lexical ou pronominal que se realiza numa posição geralmente deslocada à esquerda,
na camada externa da oração, o CP (RIZZI, 1997), em torno do qual é construído
um predicado ou comentário. Mas, precisamente, o fato de ele se realizar na camada
do CP implica que ele tem propriedades discursivas, porque é aí que ocorre a
interface sintaxe-discurso e, consequentemente, a verificação dos traços discursivos
(RIZZI, 1997, 2003; CHOMSKY, 2001a). No que se refere à localização sintática
do tópico, assumimos, juntamente com RIZZI (1997, 1999), que a oração dispõe
de três camadas: a lexical, onde os elementos sofrem a primeira inserção na
computação sintática, o vP; a flexional, para onde os elementos são movidos para
se verificarem os seus traços morfológicos, o IP (ou TP); e a discursiva, o CP, para
onde os elementos são movidos para se verificarem os traços discursivos, como o
de tópico, o de foco, o de escopo de interrogação, entre outros.

Dentro dessa perspectiva, a estrutura de análise que adotamos para os
elementos na posição de tópico, de forma resumida, é a seguinte:

3 Considerando-se que se trata de um corpus oral, faremos referência apenas ao par falante/ouvinte;
mas as construções de tópico não se restringem apenas à realização oral — podem também
aparecer em textos escritos.
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(3) CP → terceira camada: a discursiva ← recebe os elementos que precisam
verificar os traços discursivos

   /   \
C0 TopP*
          /     \

Topº IP → segunda camada: a flexional ← recebe os elementos que
precisam verificar os traços flexionais

       /     \
      Iº      vP → primeira camada: a lexical ← os elementos lexicais

entram inicialmente nesta camada, onde recebem a função
sintática, podendo, depois, mover-se para IP e/ou CP, a
depender do traço a ser verificado.

Desse modo, a menção à posição do tópico implica considerá-lo em TopP,
podendo ou não ser retomado por um elemento em posição mais baixa que a dele,
em IP ou vP, como veremos na análise dos tipos de tópico na seção 9.3.

Sob a perspectiva da estrutura da informação, o tópico é visto como um
direcionamento do discurso, sinalizando que o falante pressupõe ser esse
constituinte uma informação conhecida pelo ouvinte. Porque vem no início da
oração, o tópico tem a função de orientar o ouvinte para a construção do significado
ou para o estabelecimento de relações com outras informações na sentença, no
texto ou na situação. A identificação de um tópico, de acordo com essa perspectiva,
depende da sua localização em um determinado contexto, uma vez que a sua função
é indicar sobre o que se está falando. Portanto, a noção de tópico só pode ser
propriamente definida em termos das relações entre uma sentença e o contexto
em que ela ocorre. A abrangência do tópico, desse modo, envolve tanto a frase
quanto o discurso, uma vez que, embora seja deslocado à esquerda, o tópico mantém
com a oração seu papel ativo na estrutura sintático-semântica da mesma.

9.2  Metodologia

Para constituir o corpus aqui analisado, foram selecionados 26 inquéritos
com afro-brasileiros de quatro comunidades rurais isoladas do interior do Estado da
Bahia, com a seguinte distribuição: 07 inquéritos de Helvécia (HV); 07 de Cinzento
(CZ); 06 de Rio de Contas (RC); e 06 de Sapé (SP).4 As variáveis sociais controladas
na análise foram: idade, nível de escolaridade e estada fora da comunidade.

4 Uma descrição dessas comunidades é apresentada no capítulo 2 deste livro, e a metodologia
empregada na constituição das amostras de fala, no capítulo 5.
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A análise das construções de tópico no corpus em questão parte da
caracterização do tópico como um sintagma nominal definido, identificável, ativo
e referencial, realizado por um nome ou pronome,5 sendo uma informação partilhada
pelos participantes da conversa. Seguindo essa orientação, os tópicos detectados
se realizaram ou pela retomada da fala do documentador, como no exemplo em (4),
ou pela retomada de um elemento já citado anteriormente pelo informante, como
no exemplo em (5):
(4) Seu pa, sua mãe... também nasceram em Cinzento?

É... minha mãe eu num... num lembro bem de onde ela nasceu não.  (CZ-3)

(5) É... o bicho... hum... hum... É, sim... o caçadô ficava perdido, mas num era... num
era o ININT era uma... era uma folha... [...]  É. Aquela folha... os menino saía, ia
caçá, né, aí bateu aqui nos óio do cachorro... o cachorro ele é meio... (HV-7)

Em (4), vemos na fala do informante a retomada do elemento linguístico da fala
do documentador (minha mãe / sua mãe). Em (5), o informante cita folha e faz retomada
posterior. Em ambos os casos, os elementos retomados podem ser considerados tópicos,
porque já fazem parte do conhecimento partilhado entre os falantes.

A análise do tópico no corpus seguiu, então, esses procedimentos:
identificação do elemento como retomada do que foi dito antes, ou sinalização de
que o elemento inicial estava sendo usado como orientador discursivo, sobre o
qual seria feito um comentário, eliminando-se os casos em que pudesse haver
ambiguidade de análise com o foco, por exemplo.

9.3  Análise dos dados linguísticos

Em termos gerais, foram computadas 267 realizações de construções de
tópico, distribuídas em oito tipos diferenciados, como pode ser visto na Tabela 1.

Tabela 1 - Quantificação dos tipos de tópico

TIPOS DE TÓPICO QUANTIDADE %

Topicalização de objeto direto 61 23

Tópico pendente com retomada 52 19

Tópico cópia 50 19

Tópico sujeito 29 11

Tópico pendente 28 10

Duplo sujeito 23 9

Topicalização selvagem 19 7
Locativo 5 2

Total 267 100

5 Regido ou não por uma preposição.
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A realização diferenciada desses tipos de tópico será explicada a seguir, na
ordem dos percentuais de realização mostrados na Tabela 1.

9.3.1  Topicalização de Objeto Direto (TOD)

Um dos tipos de tópico mais realizados é a Topicalização de Objeto Direto,6

com 23% do total de ocorrências. Esse tipo de construção, como se pode ver na
amostra de casos de TOD presentes abaixo transcrita, apresenta as seguintes
características: (i) um objeto direto deslocado à esquerda sem retomada clítica
interna à oração (6-11); (ii) o sintagma nominal que compõe este objeto nor-
malmente é definido (quer dizer, acompanhado por um determinante definido, em
(6-7)); (iii) não sofre restrições de ilhas (8-9); e (iv) pode ocorrer em contextos de
encaixada (10-11):
(6) os pé de café trocô.7 (HV-20)

(7) A cachaça eu bebo todo dia, se eu todo dia eu fô lá na praça. (RC-8)

(8) ... esses criatório (porco, galinha) tamém eu tem muitos ano qu’eu num crio, né?
(HV-12)

(9) certas coisa tem hora que num pode vendê mais caro, o preço é aquele, né? (RC-26)

(10) É mais perigoso, porque uma… uma mulé… grávida, pá ganhá neném em casa, eu
acho muito perigo, porque lá no hospital… já é ôta coisa, né? (HV-4)

(11) Parece que o poquim que ocê aprende na escola que dorme, quande é no ôto dia
parece que já num sabe mais, puquê tanto pá fazê. (CZ-1)

No que se refere ao corpus do português rural afro-brasileiro, é importante
ressaltar que, no cômputo geral, essas construções sem retomada clítica são as
mais usadas (cf. Tabela 1). É preciso salientar que a TOD não é construção exclusiva
do português rural afro-brasileiro, mas está presente em todas as modalidades do
português brasileiro. Inclusive, podemos considerar, a partir do texto de Cyrino
(1993), que a TOD tem registro no português brasileiro escrito desde o século
XIX, conectada à mudança em direção à perda do clítico acusativo de terceira
pessoa, sendo a sua relação com a posição interna na oração licenciada no contexto
discursivo (cf. seção 9.4).

6 Alguns autores estabelecem relação entre esse tipo de construção e as de objeto nulo, uma vez que
a posição interna deixada por esse elemento deslocado para a posição de tópico é foneticamente
nula: não há um pronome visível para retomar o objeto topicalizado. Para mais informações sobre
o objeto nulo, ver o capítulo 17 deste livro.

7 É preciso ressaltar que no exemplo em (6) o informante não flexionou o verbo na primeira pessoa
do singular, prática comum nos falantes mais velhos dessa comunidade. Em outros informantes,
a forma realizada seria: troquei.
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9.3.2  Tópico Pendente com Retomada

Dentre as realizações das construções de tópico, o Tópico Pendente com
Retomada obteve um percentual de 19%. Este tipo de tópico mantém uma relação
semântica com a oração porque é retomado por um elemento interno à oração,
como um pronome forte ou clítico, uma expressão genérica, uma categoria vazia,
um pronome demonstrativo, um numeral, dentre outros.

Nos casos analisados, ocorreu a retomada por: pronome tônico, quantificador,
numeral, pronome demonstrativo e categoria vazia, como se pode ver na distribuição
da Tabela 2.

Tabela 2 - Tipos de retomada nas construções de Tópico Pendente com Retomada

CONSTRUÇÕES DE TÓPICO PENDENTE COM RETOMADA QUANTIDADE %

Relação continente / contido 10 19

Pronome correferencial 8 15

Retomada vazia na posição de sujeito 7 13

Pronome demonstrativo 6 12

Quantificador 6 12

Numeral 5 10

Pronome pessoal na posição de objeto 4 8

Retomada pronominal na posição de sujeito - oração subordinada 4 8

Pronome indefinido 2 4

Total 52 100

De acordo com os dados numéricos presentes na Tabela 2, observamos que o
tipo de retomada mais frequente é o da relação semântica continente/contido, com
19%. Nesse tipo de retomada, existe geralmente uma relação do mais amplo para o
mais específico, ou seja, o elemento citado no tópico é um termo semanticamente
mais amplo, contendo o termo que o retoma internamente à oração, como é
evidenciado a seguir:
(12) Mas, meus porco, você pricisa de vê, quand’eu crio um… um leitão (HV-20)

(13) Jogo, naquele tempo o futebol era mais efetivado ainda. (CZ-3)

À retomada continente/contido segue-se a retomada por pronome
correferencial, ou seja, pronomes que retomam pronomes com o mesmo índice
referencial. Esse tipo de retomada, exemplificada logo abaixo, representa 15% dos
casos (cf. Tabela 2).
(14) eu, dependeno de mim, e  dependeno dessa qu’eu tenho, ela disse que: “óia Vardo por

mim... tua  ex-mullhé pode chegá aqui pa conversá comigo...” (SP-12)

(15) Eu, meu nascimento é daqui mesmo, minha residênça é aqui. (CZ-9)
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A seguir, encontramos a retomada do tópico por um elemento foneticamente
nulo na posição de sujeito, representando 13% dos dados. Essa retomada se
caracteriza pelo deslocamento de um elemento da posição de sujeito tanto de
oração principal (em (16)) quanto de subordinada (em (17)), ficando em seu lugar
um elemento nulo. Os seguintes exemplos ilustram isso:
(16) Aquela folha... os menino saía, ia caçá, né, aí Ø bateu aqui nos óio do cachorro

(HV-7)

(17) A cabra diz que Ø é criada com cerca bem feitcha... (CZ-12)

Encontramos também a retomada por pronome demonstrativo, em 12% dos
dados, podendo haver repetição anafórica do elemento topicalizado seguindo o
pronome, como em (19):
(18) Mas esses tratô que a gente tem aqui… esses daqui… é… quato macha, cinco (HV-4)

(19) a oração que a gente orô pra ela, essa oração, eu... eu digo mermo que serviu
mermo ela. (SP-5)

Os outros tipos de retomada, como a de quantificador (20), numeral (21),
pronome pessoal na posição de objeto (22), retomada pronominal na posição de
sujeito de encaixada (23) e pronome indefinido (24), tiveram uma realização mais
baixa em comparação com as discutidas acima (cf. Tabela 2):
(20) Parto que tivé agora, todos vai... vai... tem que... atendeu a precisão já manda

atrás de um carro logo, ó. (CZ-9)

(21) Irmãos, ieu teve trêi. (HV-13)

(22) A cana...  cê prantô ela... ela brotô. (RC-8)

(23) Minha mãe… acho qu’ela tá com mais de trinta e tanto ano! (HV-13)

(24) Aí a gente... um vai e os outro fica isperando. (CZ-3)

O mais interessante na construção de Tópico Pendente com Retomada é que
a retomada do tópico pode ocorrer em qualquer posição interna à frase. Além disso,
existe uma relação semântica entre os elementos e também uma “fraca” relação
sintática, porque não há correspondência morfológica obrigatória entre o elemento
topicalizado e o termo que o retoma internamente à oração; isto é, é possível que o
elemento topicalizado esteja no plural, mas a sua retomada esteja no singular (exemplo
em 12), ou no singular e a sua retomada no plural, como em (20).

9.3.3  Tópico Cópia

As construções de Tópico Cópia, com 19% das realizações (cf. Tabela 1), recebem
essa denominação porque, diferentemente do tipo analisado acima, a retomada interna
à oração é feita pela cópia do termo topicalizado, como se pode ver em (25-26):
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(25) aí o tratô… a carreta empurrô o tratô, e aí desceu de ladêra abaxo lixado… (HV-4)

(26) agora, Teofil’Otone, num conheço Teofil’Otone direito... (HV-12)

Evidência de que esses elementos estão na posição de tópico é o fato de, em
alguns casos, a sua retomada ocorrer por um elemento focalizado8 (foco informa-
cional ou contrastivo), como ocorre em (26).

9.3.4  Tópico Sujeito

Essa construção, com realização de 11% (cf. Tabela 1), caracteriza-se por:
(i) apresentar um sintagma preposicional, locativo ou adjunto, deslocado à esquerda
sem a preposição, comportando-se como o sujeito da frase porque estabelece
concordância com o verbo; (ii) não haver um pronome lembrete retomando o
sintagma nominal anteposto; e (iii) não existir concordância verbal entre o verbo
e o seu argumento externo, que se realiza em posição pós-verbal, conforme
demonstram Pontes (1987) e Galves (1998, 2001).

Nessas construções, o sintagma nominal move-se de posições internas da
oração, mas parece não conseguir alcançar a posição de TopP, na camada do CP.9

Nesse caso, como em (27a), o sintagma nominal parece ficar interno ao IP, o que
é evidenciado pelo fato de ele poder desencadear concordância com o verbo,10 como
se fosse o sujeito da oração. Além disso, o argumento selecionado pelo verbo está
posposto (dentes), mas não concorda com o verbo porque a frase resultaria
agramatical, como se vê abaixo, em (27b):
(27) a. A Sarinha está nascendo dentes. (PONTES, 1987, p.35 (90)).

b. *A Sarinha estão nascendo os dentes.

A frase em (27a) pode ser ambígua em relação à concordância do verbo (cf.
nota 10), mas não a frase em (28), ouvida em um programa de rádio:
(28) a. Os jogadores estão crescendo o cabelo.

b. *Os jogadores está crescendo o cabelo.

As frases acima, em (27b) e (28b), como se pode ver, ficam agramaticais
com a concordância do verbo com o sujeito posposto, em função de os sintagmas

8 A respeito das construções de foco, veja-se o capítulo 8 deste livro.
9 Como foi representado na estrutura em (3).
10 É preciso considerar a ambiguidade da oração: pode ser que o falante não tenha realizado nenhum

tipo de concordância. Ou seja, em função do enfraquecimento da flexão verbal do português
brasileiro, é possível que o falante tenha realizado uma construção em que o sintagma nominal
esteja na posição de tópico, mas o verbo esteja sem concordância de pessoa (GALVES, 1998,
2001). Ex: [CP [TopPA Sarinha [IP 

∅ está nascendo dentes.]]]
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nominais iniciais, a Sarinha e os jogadores, ficarem “soltos”, como se não fizessem
parte da construção da frase. Essas construções são consideradas de Tópico Sujeito,
justamente porque é um tópico, e não o sujeito, que estabelece concordância com
o verbo. No português brasileiro urbano, como apontado por Pontes (1986), essas
construções estão presentes inclusive na fala culta. Contudo, registros desse tipo
não foram encontrados em outras línguas românicas (GALVES, 1998), o que torna
o português brasileiro sui generis em relação a essas construções de tópico.

No caso do português afro-brasileiro, também foram encontradas
construções do Tópico Sujeito, que distribuímos em três grupos:

Grupo I: o verbo é inacusativo,11 o que implica que ele seleciona um
argumento interno, mas esse argumento não desenvolve concordância com o verbo
(como foi visto nos exemplos em (27b) e (28b) acima). Em ambos os casos, a
primeira leitura da frase leva a analisar o sintagma nominal inicial como se fosse o
sujeito da oração. É o que encontramos nos exemplos a seguir, em que o sintagma
nominal inicial provém de outras posições internas à oração: adjunto adnominal
(29), complemento nominal (30), adjunto adverbial (31) e objeto direto do verbo
existencial (32):
(29) o carro afundô as roda... (CZ-6) [as rodas do carro afundaram]

(30) a desculpa do Nordeste tem muito interesse. (CZ-6) [há muito interesse na
desculpa do Nordeste]

(31) Ago’lacraia é trabáio perdido. (RC-8) [é trabalho perdido com lacraia]

(32) o cacau tinha mais que o guaraná, (SP-5) [tinha mais o cacau que o guaraná]

Admitimos que os exemplos acima são ambíguos em relação à concordância
do verbo com o tópico, em função de ambos estarem no singular, com exceção do
exemplo em (29). Neste, é possível identificar que o provável sujeito do verbo, as
roda, está no plural, mas o verbo manteve-se no singular, em concordância com o
tópico.

Grupo II: os verbos selecionam dois argumentos, um interno e um externo,
mas o interno é alçado para a posição de tópico e, provavelmente, desencadeia
concordância com o verbo, enquanto a posição do argumento externo está vazia,

11 Os verbos inacusativos são aqueles que selecionam apenas argumentos internos, podendo estes
serem alçados para a posição de sujeito, estabelecendo a concordância com o verbo. Geralmente,
esses verbos têm os chamados sujeitos pacientes, como o verbo nascer, morrer, crescer, os existenciais
e os de ligação, entre outros. Uma frase com verbo inacusativo seria assim gerada: nascer João,
porque este verbo seleciona um argumento interno, João. Esse sintagma nominal depois seria
movido para a posição de sujeito para estabelecer a concordância com o verbo, resultando em: João
nasceu. Com os verbos existenciais, em geral, não ocorre o alçamento do seu argumento interno
para a posição de sujeito, porque esta fica preenchida com um expletivo nulo.
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realizada por um sujeito nulo não referencial.12 É o que pode ser observado nos
exemplos abaixo, em que o objeto direto (33), o adjunto adverbial (34) e o sujeito
do infinitivo (35) ocupam a posição de Tópico Sujeito:
(33) essa casa foi ligêro... que o moço... sabia trabaiá um pôco... (CZ-12) [foi ligeiro

(fazer) essa casa]

(34) Quaqué terra faz adôbo adôbo. (CZ-11) [faz-se adobe com qualquer terra]

(35) ele já foi preciso ficá  ficá internado…(HV-1) [já foi preciso ele ficar internado]

Grupo III: não há nenhuma relação do tópico com a posição interna na
oração. Ou seja, o elemento que aparece como provável sujeito do verbo não faz
parte da sua grade temática e não tem relação semântica com ele. Consideramos,
nesses casos, que houve a inserção direta de um tópico na posição de Spec, SujP,13

em IP, sem que o sintagma tivesse sofrido algum tipo de deslocamento de algum
lugar interno da oração, daí analisá-lo diretamente como tópico. É o que pode ser
visto nas frases abaixo:
(36) a residência deles é nascido, criado tudo aqui mesmo. (CZ-9)

(37) o canivete é coisa que uma unha tava suja... [melada] aqui... eu fui rapá o canto da
unha! (CZ-11)

Algumas dessas construções que denominamos Tópico Sujeito são
apresentadas por Pontes (1987) em sua análise do português urbano, como as
identificadas no Grupo I. Os casos dos Grupos II e III, embora não sejam citados
pela autora, foram encontrados nas comunidades em estudo, mas acreditamos
estarem presentes no vernáculo brasileiro, em qualquer dialeto.

9.3.5  Tópico Pendente

Nas construções de Tópico Pendente, que obtiveram 10% das realizações
(cf. Tabela 1), o sintagma nominal que inicia a oração tem uma relação semântica
com a frase, mas não uma relação sintática. Ou seja, não há um lugar interno na
oração em que ele possa ser inserido. Em geral, essa construção pode ser introduzida
por algumas marcas formais, como quanto a..., no que se refere a..., ou por um
sintagma nominal sem determinante que o encabece. No corpus sob análise, só
foram encontradas construções de Tópico Pendente com sintagmas nominais

12 Isso está em consonância com os estudos realizados por Kato (2002b) e Galves (1998), para
quem, no português brasileiro, quanto menos referencial for o sujeito pronominal, menos provável
a sua realização.

13 Explicações sobre essa posição de sujeito estão em Araújo (2006).
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iniciais, acompanhados ou não de determinantes (cf. exemplos em (38-39) e em
(40-41), respectivamente):
(38) ...no caso, o rapaz aqui..., todo mundo que cria bicho aqui me pede uma força dia de

domingo, que nem hoje mesmo, de manhã cedo estava montano animal aí. (SP-6)

(39) A farinha... prantô a mandioca, [’maduceu]... leva um ano... um ano e pôco...
rancô, chegô na casa de farinha, raspô... relô... botô na prensa... arrochô e tirô a
água toda, (SP-12)

(40) médico sempre aí nas Serra, nesse Rapa mermo tem um posto... (SP-4)

(41) Batuque aí, botava era um... era um... era um cabuêro com tambô, subia em cima,
o ôto ia tocá e... as muieres fazia, sambano (HV-12)

9.3.6  Tópico com Cópia Pronominal ou Duplo Sujeito14

Essa construção se caracteriza pelo deslocamento de um sintagma nominal
para a posição de tópico e uma retomada pronominal deste sintagma na posição de
sujeito interna à oração, conforme exemplos abaixo:
(42) A sussuarana, ela pensa carnêro tá no mato, que...  que ’cê num tocô, elas vai no

rebanho e mata (CZ-12)

(43) E aqueles mele, eles é que  faz arco. (RC-26)

A presença obrigatória do pronome na posição do sujeito nessas construções,
de acordo com Galves (1998), justifica-se em função de o verbo ter perdido o traço
de [pessoa] no português brasileiro, daí a necessidade de marcação desse traço no
sujeito.15 Construções como essas, apesar de abundantes no português coloquial
urbano, foram encontradas no corpus do português rural afro-brasileiro com um
baixo percentual (9% do cômputo geral, de acordo com a Tabela 1).

9.3.7  Topicalização Selvagem

A Topicalização Selvagem, de acordo com Brito, Duarte e Matos (2003),16

ocorre quando há deslocamento de um PP, objeto indireto, desacompanhado de

14 Cf. designação de Duarte, 1993.
15 Não vou entrar na discussão da posição do sujeito, se interno ou externo à oração. Para discussões

a esse respeito, cf.: Costa (2000, 2001); Galves (2001); Costa e Galves (2000); Barbosa, Kato e
Duarte (2001).

16 O corpus de análise dessas autoras é o português europeu urbano.
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preposição.17 Diferentemente dessas das autoras, consideramos que outras funções
sintáticas (regidas por preposição, mas realizadas sem ela) possam aparecer nesse
tipo de construção. Nesse sentido, entram nessa classificação, além dos objetos
indiretos (44), os seguintes casos: complementos nominais (45), agente da passiva
(46), adjunto adverbial (47), conforme os exemplos encontrados no corpus:
(44) Futebol, a gente brincava, né... (HV-4)

(45) As região vizinha eu sô o presidente e tenho o direito de pedi, revindicá os pedido.
(CZ-6)

(46) Ah, lacraia já fui mordido muitas vez. (RC-8)

(47) São Paulo, eu trabaiei... eu... eu trabaiei numa usina... lá pra fora [do] interiô,
mas foi cá no estado de Som Paulo mesmo. (RC-26)

É possível verificar, nos exemplos acima, que os elementos topicalizados
são provenientes de lugares diferenciados internos à oração, mas sem a regência
da preposição. Essas construções tiveram um percentual de apenas 7% no cômputo
geral.

9.3.8  Tópico Locativo

O elemento aqui topicalizado é um locativo, que funciona como adjunto ou
de verbos existenciais (48) ou de verbos tradicionalmente considerados intransitivos
(49-50). Nessas construções, em geral, a preposição acompanha o sintagma nominal
deslocado:
(48) nesse sertão nosso aqui tem cascavel demais. (CZ-6)

(49) pra Conquista ela sempe vai, mais eu... mas só. (CZ-1)

(50) No eucalipto, eu trabalhei... no tempo da PLANIBA. (HV-12)

Essas construções, que obtiveram um percentual muito baixo de realização,
apenas 2% (cf. Tabela 1), diferenciam-se da Topicalização Selvagem por apresentarem
o sintagma nominal acompanhado de preposição. Supomos que a baixa realização
se deva justamente à presença da preposição, uma vez que, de acordo com os dados
citados acima em relação ao Tópico Sujeito e à Topicalização Selvagem, parece
haver uma tendência, na oralidade, para o apagamento da preposição.

17 Essa preposição deve ser funcional, sem conteúdo semântico. Podemos ver a diferença nas
preposições nos seguintes exemplos: Gosto de doce e Vou com você. A preposição de, no primeiro
exemplo, é considerada funcional, sem conteúdo semântico, porque está ligando o verbo ao seu
complemento; o que não acontece com a preposição com, no segundo exemplo. Esta preposição
tem conteúdo semântico, porque está inserindo um adjunto adverbial, e não um complemento ao
verbo.
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9.3.9  Conclusões parciais - dados linguísticos

A análise linguística das construções de tópico revelou mais pontos de
confluência com o português brasileiro urbano do que pontos de divergência,
sendo esta última relacionada a um tipo de tópico encontrado no corpus das
comunidades em estudo, o Tópico Cópia. A identificação desse tipo de tópico
nessas comunidades não implica ausência no português brasileiro urbano, mas
que, provavelmente, ainda não foi citado pela literatura que trata desse assunto. O
que queremos ressaltar é que, a partir das comparações realizadas, não há diferenças
consubstanciais entre as realizações de tópico do português rural afro-brasileiro e
as do português urbano.

Voltando aos dados da Tabela 1, vemos que as construções de tópico mais
realizadas no corpus foram a de Topicalização de Objeto Direto (23%), a de Tópico
Pendente com Retomada (19%) e a de Tópico Cópia (19%). O mais interessante é
que essas três realizações revelam movimentos contrários. Quer dizer, a primeira,
diferentemente das outras duas, é resultado de uma tendência do português brasileiro
em direção a uma retomada vazia de tópico na oração, em função da eliminação, na
fala, dos clíticos acusativos de terceira pessoa. As outras duas construções,
entretanto, evidenciam uma retomada interna na oração. No caso do Tópico
Pendente com Retomada, essa retomada pode ocorrer com qualquer elemento,
mas, no caso do Tópico Cópia, a retomada só ocorre com a cópia do elemento
topicalizado.

Em seguida, foram encontradas, em número menor, as realizações de Tópico
Sujeito e Tópico Pendente, cada uma representando 11% e 10%, respectivamente,
dos dados, e as realizações de Duplo Sujeito (ou Tópico com Cópia Pronominal) e
Topicalização Selvagem, com representação respectiva de 9% e 7% dos dados. Por
último, com pouquíssima realização, está o Tópico Locativo, representando apenas
2% dos dados.

Conforme dados apresentados por outras pesquisas (GALVES, 1998; KATO,
1989), as construções de Tópico Sujeito e de Topicalização Selvagem (esta última
nos moldes aqui definidos) caracterizam o português brasileiro, visto que ambas
não são encontradas em outras línguas românicas, o que parece indicar
interferências linguísticas de outros tipos que podem ter provocado a criação dessas
construções nessa variedade do português. A relação dos dados sociais com os
dados linguísticos pode revelar alguma indicação dessa interferência, nomeadamente,
do contato entre línguas, como será visto na próxima seção.
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9.4  Análise da relação dos dados linguísticos
com os dados sociais

Nesta seção, procuramos estabelecer uma relação entre os dados linguísticos
e os dados sociais, tomando para análise: a permanência ou não na comunidade; o
nível de escolaridade; e a faixa etária.

9.4.1  Estada fora da comunidade

Considerando a pesquisa realizada por Pontes (1987) sobre o português
urbano, seria de esperar que fosse encontrada uma relação entre estada fora da
comunidade e maior número de realização de construções com tópico. A correlação
numérica de realização de construções de tópico de pessoas que saíram da
comunidade, morando, às vezes, sete anos fora, em outros estados, como São
Paulo e Rio de Janeiro, com as de outras pessoas que permaneceram na comunidade,
indicou, entretanto, que não há diferença significativa entre a estada fora da
comunidade ou não. É o que revelam os dados da Tabela 3.

Tabela 3 - Realizações de tópico relacionadas com a permanência na comunidade
ou deslocamento da comunidade

REALIZAÇÕES DE TÓPICO PERMANÊNCIA NA DESLOCAMENTO DA
COMUNIDADE  COMUNIDADE

Quantidade %       Quantidade %

Topicalização de Objeto Direto 28 10 33 12

Tópico Pendente com Retomada 30 11 22 8

Tópico Cópia 26 10 24 9

Tópico Sujeito 14 5 15 6

Tópico Pendente 16 6 12 4

Duplo Sujeito 15 6 8 3

Topicalização Selvagem 10 4 9 3

Locativo 2 1 3 1

Total 141 53 126 47

De acordo com os dados da Tabela 3, os falantes que permaneceram na
comunidade produziram mais tópico do que os que saíram, com respectivos
percentuais de 53% e 47%. Mas, analisando separadamente, temos que as
construções de Topicalização de Objeto Direto parecem ter sofrido influência externa,
uma vez que há uma diferença percentual mínima de 2% entre a realização dos que
se deslocaram da comunidade (12%) e dos que nela permaneceram (10%).

Os tipos Tópico Pendente com Retomada, Tópico Cópia e Tópico Pendente
seguem a tendência geral de serem mais produzidos por quem permaneceu na
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comunidade. Os tipos Tópico Sujeito, Duplo Sujeito e Tópico Locativo não apresen-
tam diferenças significativas entre permanência e estada fora da comunidade.

Esses dados revelam que a realização das construções de tópico no português
afro-brasileiro não sofreu, supostamente, interferência urbana, visto que as pessoas
que permaneceram na comunidade foram as que mais produziram construções de
tópico. Esses dados, entretanto, não podem ser conclusivos, em função de outras
interferências externas, como rádio e televisão.

9.4.2  Nível de escolaridade

No que se refere à realização de tópico e à correlação com o nível de
escolaridade, foram encontrados os seguintes resultados presentes na Tabela 4.

Tabela 4 - Tipos de tópico e nível de escolaridade

TIPOS DE TÓPICO SEMIALFABETIZADO ANALFABETO

Quantidade % Quantidade %

Topicalização de Objeto Direto 29 11 32 12

Tópico Pendente com Retomada 21 8 31 12

Tópico Cópia 27 10 23 9

Tópico Sujeito 16 6 13 5

Tópico Pendente 15 6 13 5

Duplo Sujeito 12 4 11 4

Topicalização Selvagem 9 3 10 4

Locativo 3 1 2 1

Total 132 49 135 51

Os dados numéricos apresentados na Tabela 4 revelam que as pessoas
semialfabetizadas produzem menos tópico do que as analfabetas. Separadamente,
entretanto, vemos que há algumas construções de tópico que são mais produzidas
por pessoas semialfabetizadas, enquanto outras são mais produzidas por pessoas
analfabetas. Entre as realizadas em maior número por pessoas semialfabetizadas,
encontramos o Tópico Cópia, o Tópico Sujeito e o Tópico Pendente, ao passo que
as construções de Topicalização de Objeto Direto foram mais realizadas por pessoas
analfabetas. As construções de Duplo Sujeito, Topicalização Selvagem e Locativo
não apresentaram diferenças significativas.

O mais interessante é que, ao fazer o cruzamento de dados entre deslo-
camento ou não da comunidade e escolaridade, encontramos um movimento
contraditório, conforme Tabela 5.
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Tabela 5 - Relação entre permanência na comunidade ou deslocamento
e nível de escolaridade

As pessoas semialfabetizadas que saíram da comunidade, segundo os dados
da Tabela 5, produzem mais tópico do que as que permaneceram; enquanto, dentre
as pessoas analfabetas, há maior número de realização de tópicos por quem
permaneceu na comunidade do que por quem saiu. É um movimento contrário,
principalmente se observarmos as construções de Topicalização de Objeto Direto,
de Tópico Pendente com Retomada, de Tópico Cópia e de Tópico Pendente. Esses
dados, contraditórios, parecem indicar que não se pode atribuir as realizações de
tópico nem à interferência externa à comunidade nem à escolarização, inclusive
porque, como se pode observar na Tabela 5, os números de realizações entre os
semialfabetizados que se deslocaram da comunidade e os de analfabetos que
permaneceram são muito próximos, excetuando-se as realizações de Tópico
Pendente com Retomada, em que o número de realizações é maior para os analfabetos
que permaneceram na comunidade.

O fato de não haver interferência do fator nível de escolaridade nas construções
de tópico pode evidenciar que: a) não há muita diferença entre ser analfabeto e
semialfabetizado nas comunidades em estudo, o que implica que tanto o analfabeto
quanto o semialfabetizado vão apresentar as mesmas tendências para a realização
de construções de tópico; b) mesmo que o fator nível de escolaridade tenha alguma
influência na fala das pessoas das comunidades estudadas, as construções de tópico,
de modo geral, não são alvos de atenção nas aulas de língua (como a concordância,
por exemplo), daí não se poder avaliar com precisão se há ou não interferência da
escolaridade.

Diante desses resultados, foi necessário inserir mais um dado social, a faixa
etária, para se averiguar se realmente há alguma interferência dos dados sociais na
produção linguística dos tópicos.

SEMIALFABETIZADOS ANALFABETOS

TIPOS DE TÓPICO PERMANÊNCIA DESLOCAMENTO PERMANÊNCIA DESLOCAMENTO
Quantidade % Quantidade % Quantidade %

Topicalização de Objeto Direto 6 2 22 8 10 4

Tópico Pendente com Retomada 7 3 23 9 8 3

Tópico Cópia 8 3 18 7 5 2

Tópico Sujeito 6 2 8 3 5 2

Tópico Pendente 6 2 10 4 3 1

Duplo Sujeito 6 2 9 3 2 1

Topicalização Selvagem 2 1 8 3 2 1

2 1 0 0Locativo

Total

0

41

0

15 100 37 35 13

23 9

14 5

19 7

10 4

9 3

6 2

7 3

3 1

91 34

Quantidade %
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9.4.3  Faixa etária

Analisando a influência da faixa etária na realização dos tipos de tópico,
foram encontrados os resultados constantes na Tabela 6.

Tabela 6 - Realizações de tópico por faixa etária

Esses resultados evidenciam que, em termos gerais, a faixa 1 realiza menos
tópico do que as outras faixas. As faixas 2 e 3 apresentam diferenças de realização
de tópico: a faixa 2 realiza mais o Tópico Sujeito e o Tópico Pendente, enquanto a
faixa 3 realiza mais o Tópico Pendente com Retomada, o Tópico Cópia, o Duplo
Sujeito e a Topicalização Selvagem. Mas as faixas 1, 2 e 3 não apresentam diferenças
em relação à Topicalização do Objeto Direto e ao Tópico Locativo.

Excetuando-se as construções de Tópico Sujeito e de Tópico Pendente, que
apresentam número maior de construções de tópico na faixa 2, observa-se, em
geral, com as outras construções, uma tendência a aumentar o número em direção
à faixa 3. Ou seja: a faixa 3 parece realizar mais tópico do que a faixa 2, que, por
sua vez, também realiza mais tópico do que a faixa 1. A faixa etária, diferentemente
dos outros fatores analisados até então, parece ter influência nas realizações de
tópico.

9.4.4  Conclusões parciais - dados sociais

A partir da análise da relação dos dados sociais com os dados linguísticos,
pode-se dizer que: (i) não há influência externa para a realização dos tópicos; (ii)
as construções de tópico não são uma inovação dentro da comunidade,
principalmente as de Tópico Pendente com Retomada, Tópico Cópia, Tópico Sujeito,
Duplo Sujeito e Topicalização Selvagem, uma vez que o número de realizações

TIPOS DE TÓPICO FAIXA 1 FAIXA 2 FAIXA 3

% %

Topicalização de Objeto Direto 14 5 24 9 23 9

Tópico Pendente com Retomada 10 4 16 6 26 10

Tópico Cópia 15 6 15 6 20 7

Tópico Sujeito 5 2 14 5 10 4

Tópico Pendente 5 2 14 5 9 3

Duplo Sujeito 7 3 3 1 13 5

Topicalização Selvagem 4 1 5 2 10 4

Locativo

Total

1

61

0

23

2

93

1

35

2

113

1

42

%Quantidade Quantidade Quantidade
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desses tópicos nos informantes da faixa 3 que permaneceram na comunidade
aproxima-se do número de realizações dos da faixa 2 que saíram da comunidade (e,
às vezes, o ultrapassa); (iii) o nível de escolaridade não interfere na realização das
construções de tópico. Este último fato é confirmado ao se tomar como parâmetro
as construções atestadas por Pontes (1986, 1987) do português brasileiro urbano
na fala de pessoas escolarizadas, que também realizam os mesmos tipos de tópico
encontrados nas comunidades em estudo; (iv) a faixa etária parece ter interferência
nas realizações das construções de tópico.

Os dados encontrados em relação à faixa etária nessas comunidades trazem
uma importante contribuição a outras pesquisas que analisam o português formal
de peças de teatro ou de cartas pessoais, como as realizadas por Decat (1989) e por
Araújo (2006), dentre outras. Essa contribuição se refere ao fato de terem sido
encontradas construções de Tópico Sujeito, de Topicalização de Objeto Direto e de
Topicalização Selvagem na fala de pessoas com 103 anos ou 107 anos de idade,
como mostram os dados de Helvécia e de Cinzento, o que implica a realização
dessas construções ter começado ao menos no final do século XIX ou início do
século XX. Vejamos por quê. A coleta de dados nessas comunidades deve estar
completando mais ou menos 20 anos, o que implica que essas pessoas de 103 e de
107 anos, no início do século XX, deveriam estar com a aquisição da linguagem
consolidada. Essas construções de tópico deveriam estar sendo oralmente utilizadas
e talvez tenham sido aí adquiridas por elas. Os exemplos abaixo dão uma indicação:

Informante com 103 anos:
(51) Eu já morreu18 quatro fi’. (HV-19)

(52) Tudo me sentiu má como esse fio, eu senti má! (HV-19)

(53) Meus neto d’eu conversa quando vem de longe! (HV-19)

Informante com 107 anos:
(54) Reza véa, pode num sabê... (CZ-10)

Nessas realizações, é possível identificar construções com Tópico Sujeito
(51-52), Topicalização Selvagem (53) e Topicalização de Objeto Direto (54).

Considerando esses dados hipoteticamente, temos evidências de que essas
construções, atuais no português brasileiro, já estavam presentes na oralidade no
final do século XIX ou no início do século XX sendo também possível que tenham
surgido a partir da influência do contato do português com as línguas africanas. É
preciso esclarecer, para os propósitos do trabalho, que, sendo as comunidades
analisadas de afrodescendentes, principalmente a de Helvécia (a mais antiga na

18 É preciso ressaltar que pessoas mais velhas nessa comunidade não realizam a concordância verbal
na primeira pessoa do singular (cf. nota 7).
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coleta de dados), defendemos a possibilidade de haver interferência do contato
entre línguas na formação do português brasileiro. Concordamos com Lucchesi
(1999a) quando trata do processo de transmissão irregular do português aos
africanos que aqui chegaram sem o domínio dessa língua, o que pode ter
desencadeado uma crioulização leve. Tal forma de crioulização, para o autor, não
levaria a uma reestruturação gramatical completa da língua, mas poderia desencadear
(no nosso entendimento) a reanálise em algumas áreas sintáticas, como a do
sujeito, por exemplo. Desse modo, assumimos que, no processo de aprendizagem
irregular da língua portuguesa, os africanos podem ter recorrido ao conhecimento
de suas línguas de origem, o que pode ter implicado reanálise de algumas funções
sintáticas em seu processo de desempenho linguístico da língua de superestrato.
Temos evidência disso na fala das pessoas mais velhas da comunidade de Helvécia
e Cinzento, como demonstrado acima, e que parece ter originado as atuais
construções de tópico presentes no português brasileiro.

O cruzamento dos dados linguísticos com os dados sociais indica que as
construções de tópico nessas comunidades estão ligadas à faixa etária mais velha.
À primeira vista, esses dados poderiam fornecer evidências contrárias com relação
às análises do português urbano moderno; entretanto, do que sabemos, até agora
não se procedeu a um controle de cruzamentos de dados linguísticos e sociais no
que se refere às construções de tópico no português urbano moderno, o que implica
não haver informações suficientes que possam refutar ou endossar os resultados
encontrados no português rural afro-brasileiro.

9.5  Considerações finais

A partir da análise realizada das construções de tópico no corpus do português
rural afro-brasileiro, ressaltamos os seguintes pontos:

as construções de tópico presentes nessas comunidades também estão
presentes no português urbano (ou será o contrário?);

parece haver uma tendência para maior número de realizações de tópico por
pessoas mais velhas dentro das comunidades, o que reforça a hipótese da
influência do contato entre línguas na formação do português brasileiro;

os dados levam à evidência de que a realização oral de construções de Tópico
Sujeito, Topicalização do Objeto Direto e Topicalização Selvagem pode ter
começado já no início do século XX;

apesar do levantamento numérico realizado, cruzando os tipos de tópico e
os dados sociais, como permanência fora da comunidade, nível de escolari-
zação e idade, reconhecemos que, quando se trata de construções de tópico,
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a quantificação não fornece um quadro preciso, porque essas construções
estão na interface do discurso com a sintaxe e, portanto, subordinadas ao
contexto. Ou melhor, a análise das construções de tópico não se restringe
apenas à quantidade de vezes que o falante recorre a elas, mas à sua existência,
visto que a produção dessas construções revela os procedimentos sintáticos
empreendidos pelos falantes em seu desempenho linguístico para atender
aos requerimentos discursivos demandados pelo contexto.

Levando em consideração a semelhança entre as construções de tópico do
português urbano com o português rural afro-brasileiro, surge um inquietante
questionamento: afinal, o português brasileiro urbano influenciou ou sofreu
influência do português rural afro-brasileiro? Em princípio, acreditamos que o
segundo tenha influenciado o primeiro,19 como defende Tarallo (1993b), para quem,
o processo de migração do campo para a cidade favoreceu o intercâmbio linguístico
e, consequentemente, a interferência dos falares rurais nos falares urbanos.
Salientamos, entretanto, que pesquisas mais aprofundadas a esse respeito devem
ser realizadas para responder a essa questão.

19 Há toda uma discussão histórica a esse respeito, como o número de negros na população brasileira,
a extensão de sua interferência linguística, os movimentos migratórios no Brasil, entre outros
dados. Para mais informações a esse respeito, cf. Tarallo (1993b), Mattos e Silva (1998), Lucchesi
(1999a), dentre outros.
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