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Resumo:  
Investiga-se nesta pesquisa o fenômeno de construções de tópico (CTs) presente nas 

falas denominadas culta e popular da região de Feira de Santana tanto da zona urbana quanto 
da zona rural. Dessa forma, objetivou-se com este trabalho analisar as construções de tópico 
realizadas nessa localidade e conhecer as diferenças sintáticas e discursivas dessa variedade 
do Português Brasileiro (PB) e, por fim, buscou-se relacionar as variações ocorridas aos 
fatores sociais, linguísticos e à formação sócio-histórica da comunidade de fala. Observando o 
tópico sintaticamente, Galves (1998) defende que o PB distingue-se das outras línguas 
românicas por apresentar construções nas quais um verbo transitivo vem acompanhado 
somente do seu argumento interno, em posição pré-verbal, sem que nenhuma marca flexional 
indique modificação na projeção da estrutura argumental do verbo. Além disso, ela também 
apresenta construções pseudo-transitivas em que um verbo ergativo vem precedido de um SN 
(Sintagma Nominal) que não é interpretado como agente ou causa do processo expresso pelo 
verbo, mas como locativo ou todo do qual o SN pós-verbal é uma parte, como em ‘Esta casa 
bate sol’ (Galves 1998, 19). Com isso, Pontes (1987) e Galves (1998, 2001) advogam que o 
PB é uma língua de proeminência de tópico e de sujeito, pois é possível encontrar construção 
de ordem não marcada, que é a estrutura canônica de Sujeito-Verbo-Objeto (SVO), e de 
ordem marcada, o tópico-comentário. As análises e discussões dos dados fundamentaram-se 
nos pressupostos teóricos e metodológicos da Sociolinguística Variacionista (Weinreich, 
Labov e Herzog 2006 [1968]). Os resultados revelaram que as construções de tópico fazem 
parte de um processo de variação em “expansão”, apontando para uma provável mudança em 
curso, no sentido de se tornarem de uso comum em diferentes variedades. Além disso, de 
acordo com as análises feitas, as estruturas de tópico estão imbricadas com outros fenômenos 
de mudança no PB, como a mudança na marcação de parâmetro pro-drop e a fixação do 
objeto nulo (Duarte 1995, Cyrino 1996 e Tarallo, 1996), revelando, assim, que o 
encaixamento linguístico em relação ao sujeito preenchido ficou mais evidente na fala culta, 
motivo de o Tópico Pendente com retomada pronominal nominativo ser mais produtivo nessa 
variedade; enquanto que o encaixamento em relação ao apagamento do objeto direto mostrou-
se favorável na fala popular. Em relação às variáveis sociais, a variável que mais influenciou 
na produção de tópicos foi o nível de escolaridade dos falantes. Assim, percebeu-se que a 
variação/mudança em relação à organização sintática do PB está partindo do português 
popular num processo de baixo para cima, pois 80% das ocorrências são do português 
popular. Os outros fatores (faixa etária e espaço geográfico) podem estar relacionados, mas 
não são determinantes para as CTs. Dessa forma, acredita-se que o fato de haver uso mais 
produtivo das CTs nas variedades populares do PB está relacionado ao prestígio social que se 
dá ao português padrão e, assim, as CTs ainda sofrem resistência nas camadas cultas da 
sociedade, confirmando a bipolarização sociolinguística discutida por Lucchesi (2001). Por 
fim, vale ressaltar que os resultados apresentados nesta pesquisa fizeram parte de uma 
investigação desenvolvida na dissertação de mestrado em estudos linguísticos na 
Universidade Estadual de Feira de Santana.  
 



Referências: 

Cyrino, Sonia Maria Lazzarini. 1996. Observações sobre a mudança diacrônica no português 
do Brasil: objeto nulo e clíticos. In: ROBERTS, Ian; KATO, Mary (Org.). Português 
brasileiro: uma viagem diacrônica. Campinas: Editora da UNICAMP, 163-184. 

Duarte, Maria Eugênia Lamoglia. 1995. A perda do princípio "evite pronome" no português 
brasileiro. Tese (Doutorado em Linguística). UNICAMP, São Paulo. 

Galves, Charlotte. 1998. Tópicos, sujeitos, pronomes e concordância no português brasileiro.    
Cadernos de Estudos Linguísticos, Campinas. Disponível em: 
<http://www.iel.unicamp.br/revista/index.php/cel/article/view/1730/1309>. Acessado em: 
03 abr. 2013 

Galves, Charlotte. 2001. Ensaios sobre as gramáticas do português. Campinas: Editora da 
UNICAMP. 

Lucchesi, Dante. 2001. As duas grandes vertentes da história sociolingüística do Brasil. 
D.E.L.T.A., São Paulo, n. 17, v. 1, 97-130,. 

Pontes, Eunice Souza Lima. 1987. O Tópico no português do Brasil. Campinas – São Paulo: 
Pontes. 

Tarallo, Fernando. 1996. Sobre a alegada origem crioula do português brasileiro: mudanças 
sintáticas aleatória. In: Roberts, Ian; Kato, Mary (Org.). Português brasileiro: uma 
viagem diacrônica, Campinas: Editora da Unicamp, 35-68. 

Weiinreich, Uriel, Labov, William e Herzog, Marvin I. 2006 [1968] Fundamentos empíricos 
para uma teoria de mudança linguística. São Paulo: Parábola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCADORES DISCURSIVOS: UM ESTUDO DIACRÔNICO EM PEÇAS E 
ROTEIROS DE CINEMA – SÉCULOS XX E XXI 

 
Caroline Lauriano Silva (UNESP, Faculdade de Ciências e Letras – Campus de Araraquara) 
 
Palavras-chave: Marcadores discursivos, Variação e mudança linguísticas, Análise da 
Conversação. 
 
Resumo:  
Marcadores discursivos (MDs) são elementos responsáveis pela organização textual-interativa 
dos textos falados, atuando na articulação textual (mas, então, e, aí) e na orientação da 
interação entre dois ou mais interlocutores (né?, uhn uhn, olha, certo). Neste estudo, sob uma 
perspectiva diacrônica, buscou-se identificar processos de variação e de mudança linguísticas 
entre os MDs, verificando a ocorrência desses elementos em textos escritos estruturados no 
diálogo, a saber, peças de teatro e roteiros de cinema, produzidos, respectivamente, entre as 
décadas de 1950 e 1960 (século XX) e entre os anos de 2001 e 2010 (século XXI). 
O objetivo geral deste trabalho foi investigar se houve variações ou mudanças linguísticas 
entre os marcadores nos recortes temporais propostos. Para alcançá-lo, estabelecemos como 
objetivos específicos: i) identificar os MDs usados nas peças e nos roteiros; ii) verificar se 
houve processos de variação ou mudança linguísticas entre os MDs; e iii) observar se havia 
diferentes conjuntos de MDs expressando os mesmos valores. Além disso, como hipótese de 
pesquisa, considerou-se que a escolha de determinados MDs poderia estar atrelada às 
características sociais dos personagens dos textos selecionados. 
Fundamentando-se nos pressupostos da Sociolinguística Variacionista (Weinreich, Labov e 
Herzog 2006 [1968]; Labov 2008 [1972]) e da Análise da Conversação (Marcuschi 1986; 
Preti 1999, 2000), tendo em vista também a Perspectiva Textual-Interativa (Jubran 2019), que 
se dedica à investigação dos MDs (Silva e Macedo 1996; Risso, Silva e Urbano 2019), 
seguiram-se as seguintes etapas: i) definição dos aparatos teóricos; ii) seleção de dez peças de 
teatro e de dez roteiros de cinema; iii) leitura dos textos e extração de dados; iv) criação de 
planilhas no Excel, destinadas à categorização das personagens – isto é, às características 
sociais desses sujeitos – e à caracterização dos MDs, destacando-se suas funções e posições; e 
v) processamento estatístico dos dados por meio da plataforma R (Core Team 2017).  
Foram analisados 2792 dados de MDs oriundos das peças e 2219 dados de MDs colhidos nos 
roteiros. Devido à grande quantidade de dados, para demonstrar que houve variação e 
mudança linguísticas entre os MDs, optou-se pelos marcadores denominados Requisito de 
Apoio Discursivo (RAD’s), apresentados no Quadro 1, os quais desempenham funções 
interacionais e, geralmente, ocorrem no final do enunciado; esses marcadores são utilizados 
como forma de obter a aquiescência do ouvinte ou de se certificar de sua atenção. 
Primeiramente, verificou-se que as variantes da forma verbal “compreender” começaram a ser 
substituídas pelas variantes da forma verbal “entender”. Nas peças, as duas formas estavam 
em competição, o que corresponde ao processo de variação, ao passo que, nos roteiros, uma 
forma prevalece sobre a outra, podendo indicar um processo de mudança. Ademais, 
identificou-se a ocorrência de novas formas, as quais aparecem apenas nos roteiros, atuando 
com as mesmas funções e posições das variantes dos verbos “compreender” e “entender”. 
Essas novas formas são indicadores da identidade dos personagens que as usam, pois 
aparecem nas falas de sujeitos com características comuns, como classe social e ocupação. 
Tendo em vista essas considerações, concluiu-se que os MDs passam por processos de 
variação e de mudança ao longo do tempo e podem estar relacionados à identidade e ao perfil 
social dos personagens, visto que a cada um é atribuído um determinado modo de “falar”, 
extremamente associado aos fatores externos à língua.



 
Quadro 1 – MDs atuando como RAD’s nas peças e nos roteiros. 

Grupos de RAD’s nas peças e nos roteiros 

Peças compreendes? - compreendeste? - compreendeu? - tá me 
entendendo? - entendeu? 

Roteiros está entendendo? - tá entendendo? - entende? - entendeu? - tá 
ligado? - morou? - sentiu? - sacou? 

 
Exemplos: 
(1) DEPUTADO JUBILEU ALMEIDA - Mas olha: essa coisa que eu falo é um simples ponto de 
Física, compreendeste? [...] (Perdoa-me por me traíres, 1957). 

(2) TUNINHO - E não saiu coisa nenhuma. Está em casa, compreendeu? Vai avisar a teu patrão 
que eu vou me plantar aqui e que não saio nem a tiro! (A Falecida, 1953). 

(3) BONITÃO - Bem, esta é uma maneira de olhar as coisas. E toda coisa tem pelo menos duas 
maneiras de ser olhada. Uma de lá pra cá, outra de cá pra lá. Entendeu? (O pagador de promessas, 
1960). 

(4) ZÉ PEQUENO - Tu vai ficar vivo. Mas tu vai ficar vivo aqui mermo. Tu vai trabalhar pra nóis. 
Se tu voltar pra boca do Cenoura, tu morre, tá ligado? (Cidade de Deus, 2001). 

(5) CABELEIRA - Não quero ficar duro, não, porque dá azar de sujar e a gente não tem nem um 
qualquer pra dar um calaboca pros homi, morou? (Cidade de Deus, 2001). 

(6) BERENICE – Você deve ser um cara muito escolhedor. Gente assim não se dá bem na vida, não, 
sentiu? (Cidade de Deus, 2001). 

(7) VANILDA - O negócio agora é desmatamento da Amazônia, sacou? Vamos fazer Brazilian? (É 
proibido fumar, 2010). 
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Resumo: 
É consensual, nas teorias linguísticas, a noção de que as línguas naturais estão em contínuo 
processo de variação e mudança. Diante disso, esta pesquisa é conduzida pela concepção de 
que a língua é dinâmica e a gramática da língua é modelada a partir das necessidades de 
comunicação e passível de contínuas mudanças decorrentes das pressões de uso. Conscientes 
de que esse processo de variação/mudança no sistema linguístico não é estático, mas tem 
ligação com as estratégias comunicativas buscadas pelos falantes nos diversos contextos de 
uso, neste trabalho, investigamos a variação do modo subjuntivo no português popular da 
cidade de Vitória da Conquista-BA. Ancoramo-nos nos pressupostos teóricos da 
Sociolinguística, tomando como referência, sobretudo, Camacho (2001); Tarallo (2004); 
Weinreich, Labov, Herzog (2006); Votre (2007); Labov (2008).  O nosso objetivo está 
centrado em investigar a competição entre as formas do modo subjuntivo e do modo 
indicativo em orações parentéticas iniciadas pelo que e em orações completivas introduzidas 
pelo complementizador que, levando em conta as forças linguísticas e extralinguísticas. 
Nossos dados foram extraídos do Corpus do Português Popular de Vitória da Conquista 
(Corpus PPVC) constituído e organizado pelo Grupo de Pesquisa em Linguística Histórica e 
pelo Grupo de Pesquisa em Sociofuncionalismo - CNPq, sendo formado por 24 (vinte e 
quatro) informantes, estratificados da seguinte forma: sexo (masculino/feminino), faixa etária 
(Faixa I: de 15 a 35 anos; Faixa II: de 36 a 70 anos; Faixa III com mais de 70 anos de idade) e 
grau de escolaridade (sem escolaridade ou até 5 anos de escolarização). Os dados foram 
submetidos ao sistema analítico GoldVarb. No estudo quantitativo, do ponto de vista dos 
fatores linguísticos, na rodada reunindo as orações completivas e parentéticas, o grupo de 
fator tipo de oração indicou um grande índice frequencial de uso do modo subjuntivo em 
orações completivas. Dentre os demais resultados, tanto na análise conjunta dos dados como 
em contexto sintático de oração subordinada substantiva, o modo subjuntivo foi influenciado 
pela presença das orações afirmativas e através do traço semântico do verbo da oração matriz. 
Concernente aos fatores extralinguísticos, tanto na rodada geral como em contexto de orações 
completivas, nossa pesquisa demonstra que há uma leve tendência dos falantes que foram 
inseridos no universo escolar apresentarem uma maior recorrência de uso da forma 
prestigiada. Em contexto de oração parentética, os nossos dados revelam que, nesse contexto, 
é propício o uso da forma inovadora (indicativo). Observamos, ainda, que o operador de 
negação não exerce influência na aquisição da forma do subjuntivo. O uso do presente 
(indicativo/subjuntivo), o uso da primeira pessoa do singular e o uso do verbo lembrar são 
características que se apresentaram peculiares às orações parentéticas na nossa amostra 
analisada. O que podemos perceber na concomitância entre as formas indicativas e 
subjuntivas em contexto de oração parentética é que, no processo do exercício da linguagem, 
os parênteses são usados como uma forma de transmitir sentidos e intenções por parte dos 
falantes.  Tratando-se desse mecanismo, a parentetização é acionada, no processamento da 
linguagem, como um recurso para a interrupção no discurso com a intenção de mostrar por 
parte do falante que não se tem tanta convicção do que foi proferido. Em termos gerais, o 
resultado desta pesquisa sinaliza uma variação estável do fenômeno linguístico em estudo.  
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