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Resumo:  

Inaugurado por Pontes (1987) e partindo-se, atualmente, de uma perspectiva gerativista, o 

estudo do tópico-sujeito tem despertado a atenção dos pesquisadores (cf. Galves 1998; Lobato 

2006; Lunguinho 2006; Munhoz 2011; Avelar e Galves 2011; Munhoz e Naves 2012; Andrade 

e Galves 2014; Torres Morais 2015; Kato 2015; Nunes 2016; Toledo 2018), que buscam 

explicações para algumas de suas propriedades. Neste trabalho, procuramos apresentar uma 

análise formal alternativa e unificada das construções de tópico-sujeito no PB, a qual abrangesse 

algumas propriedades fundamentais desse tipo de construção: ausência de 

agentividade/causatividade; restrição parte-todo no arranjo dos constituintes, originalmente 

formulada por Galves (1998); realização do constituinte na posição pré-verbal como DP, e não 

como PP; concordância entre o constituinte genitivo/locativo e a flexão verbal; relação com 

alternantes preposicionadas; e proeminência discursiva do constituinte topicalizado, que é 

interpretado como responsável pelo evento expresso pelo verbo. Para tanto, tomamos como 

base a abordagem construtivista da estrutura de argumento/estrutura do evento (Marantz 2007, 

2013) e a teoria dos núcleos aplicativos como introdutores de argumento (Pylkkänen 2008). 

Fundamental para a nossa abordagem, além disso, é a hipótese de um traço de pessoa 

interpretável no núcleo aplicativo (Pancheva e Zubizarreta 2018), o qual marca 

gramaticalmente o tópico-sujeito como centro da perspectiva. Propomos que a estrutura de 

argumento do tópico-sujeito é codificada numa estrutura de aplicativo alto. O núcleo aplicativo 

introduz o DP possuidor/locativo na posição de especificador e o relaciona à frase verbal: [vP v 

[ApplP DP [Appl [vP v [raiz  DP/SC]]]]]. A análise do aplicativo alto para a estrutura de argumento 

do tópico-sujeito não é suficiente, porém, para formalizar as intuições discursivas/pragmáticas 

veiculadas em Pontes (1987). Por isso, adaptando a proposta de Pancheva e Zubizarreta (2018), 

desenvolvida para dar conta dos efeitos de restrição de pessoa nas estruturas ditransitivas com 

dois complementos clíticos, nossa hipótese é a de que o tópico-sujeito é um fenômeno da 

interface sintaxe-semântica, uma vez que está envolvido com a codificação da perspectiva: um 

traço de pessoa interpretável e valorado no núcleo aplicativo marca gramaticalmente o tópico-

sujeito como centro do ponto de vista. Trata-se do traço [+aproximativo], o qual requer 

concordância com um DP-3ª pessoa [+ aproximativo], considerado pelo falante como mais 

proeminente no discurso, entre os dois constituintes da estrutura argumental. De acordo com 

nossa hipótese, o núcleo aplicativo concorda com o argumento que ele introduz em seu 

especificador, e checa seu próprio traço interpretável de pessoa contra o traço de pessoa 

interpretável do DP [+aproximativo]: [vP v [ApplP DP{[iP] [prox]} [Appl{[iP] [prox]} [vP v [raiz DP]]]]]. 

Consequências de nossa hipótese: a construção denominada tópico-sujeito expressa uma 

proeminência discursiva que se distingue de outros mecanismos utilizados para expressar as 

várias noções de proeminência do discurso, tais como tópico e foco; a intepretação do DP-

genitivo/locativo como participante “afetado” no evento expresso pelo verbo resulta do seu 

traço de 3a pessoa [+aproximativo]; a relação tópico-comentário é codificada na relação parte-

todo que se estabelece entre os dois argumentos; as estruturas preposicionadas e topicalizadas 

não são sinônimas; e, por fim, nossa análise coloca o PB ao lado de outras línguas que 

apresentam a possibilidade de acionar um mecanismo gramatical para marcar a perspectiva, ou 

seja, para designar gramaticalmente um argumento como ponto de vista, neste caso, dentro do 

domínio aplicativo.  
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Resumo:  
O comportamento de 72 crianças entre 3;0 e 6;11 (três grupos com médias de idade  3;7, 4;5 e 5;5) foi 

avaliado em experimento de compreensão de relativas, utilizando a metodologia experimental de 

Arnon (2011), com o objetivo de verificar em que medida a variação e o estágio de mudança do PB 

em relação às variantes de orações relativas do PB afetam o processamento desses estímulos na 

aquisição(Abreu, 2019). Orações relativas no PB constituem uma variável linguística, pois apresentam 

configurações sintáticas diferentes em alternância (Tarallo, 1983; Mollica, 1977, 2003). Relativas 

preposicionadas (piedpiping - Esse é o livro de que falei) são raras na fala, e foram substituídas pelas 

variantes cortadora, sem preposição (Esse é o livro que falei), e copiadora, sem preposição e com 

retomada do referente com a preposição in situ seguida de pronome (Esse é o livro que falei 

dele).Portanto, relativas preposicionadas padrão são formas obsoletas no PB. O conjunto de 

ocorrências dessas três variantes corresponde a 6,3% do total de relativas da Amostra de fala Censo 

2000 (119 em 1882), configurando baixa frequência de ocorrência desse tipo de relativas no input a 

que as crianças do estudo estão submetidas (Abreu, 2013). Abreu (2013) mostrou que crianças entre 

4;0 e 7;0 anos, em tarefa de produção elicitada de relativas, têm baixíssimo desempenho na repetição 

de relativas preposicionadas padrão. Já as relativas não preposicionadas alternam a forma básica (Esse 

é o livro que comprei), com a variante copiadora (Esse é o livro que comprei ele), sendo a variante 

básica mais frequente que a copiadora. O comportamento das crianças foi analisado a partir dos 

pressupostos do Modelo de Exemplares, segundo os quais o conhecimento linguístico contém 

representações detalhadas da experiência do falante com a língua, as abstrações emergem das 

representações detalhadas e mecanismos cognitivos gerais gerenciam e organizam os diferentes tipos 

de conhecimento linguístico, de maneira que o processamento de exemplares experenciados na fala 

ocorre através do mapeamento com exemplares previamente representados (Tomasello, 2003; Bybee, 

2010). Ainda, a aquisição de relativas se dá através de um processo gradual de expansão de cláusulas 

(Diessel; Tomasello, 2000, 2005; Diessel, 2009).O experimento consistiu em uma tarefa de seleção de 

figuras com 36 estímulos e 20 distratores. As crianças foram solicitadas a identificar a cor do acessório 

de uma entidade especificada por uma relativa. Cada estímulo apresenta figuras de dois eventos com 

as mesmas entidades usando o mesmo acessório (ex. um chapéu) com cores diferentes, mas com 

papéis reversos (ex. leão alimenta macaco, macaco alimenta leão) e um distrator (leão carregando 

câmera). O experimento utilizou um design 3 x 2 com o tipo de relativa (sujeito, objeto direto, objeto 

preposicionado), variante (cortadora e padrão para objeto preposicionado, básica e copiadora para não 

preposicionadas) como variáveis independentes, incluindo a idade das crianças. A compreensão foi 

acessada computando-se a resposta esperada (cor correta x incorreta). A análise de regressão logística 

mostrou efeitos de faixa etária (p=3.474e-08) e variante (6.535e-08) com erros decrescendo como 

aumento da faixa etária, exceto para o objeto direto e mais acentuadamente para a relativa básica de 

sujeito (Gráfico 1). Somente as mais velhas (5-6;11) apresentaram mais acerto nos estímulos com as 

duas variantes de objeto preposicionado. Apesar de ser forma obsoleta, o alto percentual de acerto em 

estímulos com a relativa preposicionada se deve à equivalência semântica entre esta variante e a 

cortadora, ao passo que o alto percentual de acerto em estímulos com a cortadora, pouco frequente no 

input, se deve à similaridade estrutural com outras já adquiridas, já que, conforme Tarallo (1993), 

cortadoras se assemelham estruturalmente a orações simples SV(O),ordem canônica do PB, servindo 

de modelo para o processamento dessa variante. 
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Resumo:  
Este trabalho busca apresentar diferentes contextos de ambiguidade estrutural que poderiam ter 
dado origem à reanálise que propiciou a formação da oração relativa cortadora do português 
brasileiro (PB) (Tarallo 1983), e da relativa resumptiva, conforme (1): 
(1) A moça que eu briguei (com ela) está aqui. 
Tomam-se como base os pressupostos da teoria gerativa, segundo os quais as línguas mudam 
dentro dos limites dos princípios e parâmetros da Gramática Universal (Chomsky 1986; 1995). 
Por reanálise, uma sentença estruturalmente ambígua pode ser interpretada por uma geração 
como resultado de uma estrutura diferente da interpretada pela geração anterior, gerando uma 
gramática inovadora (Lightfoot 1991, 1999; Roberts 2007). 
Adotando a análise de Kato (1993), Lessa-de-Oliveira (2009) propõe que a estrutura da oração 
relativa resumptiva do português brasileiro do século XX é realizada pelo movimento wh/qu de 
um pronome relativo gerado em uma posição de tópico interna à relativa, tendo em vista a 
mudança do PB para uma língua de proeminência de tópico e sujeito. Segundo a autora, ao 
longo do período pesquisado (Sec. XVIII a XX), o caso que mais favoreceu o uso da relativa 
não-padrão (resumptiva ou cortadora) foi o genitivo.  
Por hipótese, trazemos outros contextos de ambiguidade estrutural que possivelmente teriam 
dado origem à reanálise de relativas cortadoras no PB. Para tanto, partimos de Almeida (2011), 
em que são investigadas estruturas de relativização do PB. Nessa investigação, a autora deparou 
com orações relativas cortadoras que envolvem a posição de genitivo, que foram analisadas em 
termos da hipótese de relativização a partir da estrutura tópico-sujeito, ilustradas a seguir.  
(2) O governo abriu um hospital que não funciona a maternidade. 
(3) Esse hospital não funciona a maternidade. 
Seguindo a análise de Kato e Nunes (2009), a relativa em (2) admitiria as seguintes estruturas 
em relação à posição de extração do constituinte relativizado, respectivamente: a posição de 
tópico, com preposição opcional (cf. 4a), ou a posição dita de tópico-sujeito, em que o 
constituinte é realizado em specIP, recebendo caso estrutural, sem preposição (cf. 4b): 
(4) a. [um [CP [DP hospitali [DP que ti]]k [CP C [LD tk [IP não funciona [DP a maternidade tk]]]]] 
    b. [um [CP [DP hospitali [DP que ti]]k [CP C [IP tk não funciona [DP a maternidade tk]]]]]] 
Consideramos ainda os casos de relativas cortadoras de adjunto, já apontadas em Almeida 
(2011), em estruturas com os chamados advérbios nus (cf. Larson 1985). Na presente análise, 
propomos que tais adjuntos são modificadores do VP (Cinque 1999) e relativizados seja 
diretamente a partir da posição interna ao IP (5a), seja a partir da posição de tópico (5b): 
(5) a. [vários [CP [DP diasi [DP que ti]]k [CP C [IP tk eu vim aqui]]]]  
      b. [vários [CP [DP diasi [DP que ti]]k [CP C [LD tk [IP eu vim aqui]]]]] 
Nesse sentido, NPs locativos em estruturas de tópico-sujeito e de advérbio nus são analisados 
de forma unificada como contextos sintáticos em que o Caso é atribuído sem a necessidade de 
preposição regente, sendo ambos, por hipótese, contextos favorecedores da reanálise estrutural. 
Uma pesquisa diacrônica sobre a estruturas de tópico-sujeito, por um lado, e de relativização 
de genitivos e de advérbios nus, por outro, é um caminho aberto para a investigação dessa 
hipótese.   
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