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As construções de Tópico-Sujeito são aquelas em que a posição de sujeito de um verbo inacusativo é preenchida por DPs com o papel temático 
[+possuidor], [+todo] ou [+locativo], como pode ser visto, respectivamente, nos exemplos abaixo: 

Essas construções têm sido descritas como genuínas do Português Brasileiro (cf. Pontes, 1987; Melo, 2015; Abranches e MELO, 2020; Gonçalves e 
Miguel, 2019).    

Objetivos, Hipóteses e Metodologia

Objetivos Hipóteses Metodologia

Estudar as origens do Tópico-sujeito: sua 
emergência a partir do contato linguístico  entre 
o português e as línguas africanas da família 
banto, por meio do levantamento de informações 
sócio-históricas e de dados empíricos.

Se o Tópico-sujeito emergiu do contato 
linguístico entre o português e as línguas banto, 
ele será mais produtivo em áreas para onde 
foram levados homens escravizados do grupo 
banto.

● Levantamento de informações 
sócio-históricas sobre a demografia do tráfico 
negreiro; 

● Levantamento de dados empíricos de 
anúncios da BA e de PE;

● Controle estatístico e qualitativo dos dados 
empíricos (Sankoff, Smith e Tagliamonte, 
2001)

Resultados demográficos

(1) O João[+possuidor] quebrou o braço [+possuído] (2) O carro[+todo] furou o pneu [+parte] (3) A Bahia[+locativo/continente] tem igrejas[+conteúdo]

Gráfico 1: Procedência de escravizados enviados para Pernambuco

Gráfico 2: Procedência de escravizados enviados para Bahia

1800-1850 1851-1900 1901-1950 1951-2000

Ter Haver Ter Haver Ter Haver Ter Haver

BA 0% 100% 8% 92% 12% 88% 100% 0%

PE 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0%

Resultados empíricos

Haver Ter Tópico-Sujeito

N % N % N %

BA 33 90% 2 5% 2 5%

PE 4 80% 1 20% 0 0%

Tabela 1: Frequência de Ter e Haver ao longo do tempo – BA x PE

Tabela 2: Frequência de Haver, Ter existencial e Tópico sujeito – BA x PE
Dados de Tópico-Sujeito

(5) a. communicamos que o BAZAR tem grande stock de| mobilias para 
todo preço, a dinheiro ou a pagamentos| de toda conveniencia-assim como 
artigos para pre-|sentes e saldos de fazendas e ferragens, barato. [Anúncios, 
Folha do Norte – BA, 28 de dezembro de 1935]

    b. Jads| foto| JADS TEM TUDO QUE OS OUTROS| NÃO TEM|| 
Tudo é festa no mês de outubro, JADS| completa um ano de bom serviço à 
nossa ci-|dade. [Anúncios, Folha do Norte – BA, 24 de setembro de 1984 
(Ano 75, N° 4995 p.5]

Dados de Haver e Ter existencial

(4) a. Não ha nada que as cre-|anças tomem com tanta avidez e com| 
tão grande proveito a qualquer tempo. [Anúncios, Folha do Norte – BA, 
5 de janeiro de 1929]

    b. Contra fatos não tem | argumento. Malhe o ferro quan- | do é 
enquanto rubro. Inscreva-se | imediatamente. [Anúncio, Jornal Diario de 
Pernambuco – PE, 17 de maio de 1960]

Considerações finais

Resultados

Como comprovam dados percentuais baseados nas quantidades de viagens realizadas extraídos do Banco de Dados do Tráfico de Escravos Transatlântico 
(Elty, D.; Rychardson, D.; Behrendt; Stephen; Florentino, M), a maioria dos escravizados trazidos para BA são oriundos, principalmente, de regiões 
não-banto; por outro lado, o PE se caracteriza pelo oposto. Na BA, há mais construções com Ter Existencial e consequentemente já são encontrados dados 
de Tópico-Sujeito existencial; por outro lado, no PE, a alta frequência de haver existencial, em detrimento do Ter existencial, possivelmente, não favoreceu 
a entrada das construções de Tópico-Sujeito em textos escritos do domínio jornalístico. Nos próximos passos deste trabalho, trabalhar-se-á com dados de 
cartas de leitores e redatores produzidas em jornais dos dois estados já analisados
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