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1. Introdução

Tradicionalmente, o português é considerado uma língua que se organiza por meio de
uma estrutura do tipo sujeito/predicado, no entanto, descrições recentes têm mostrado um novo
comportamento sintático dessa língua, o qual rompe a estrutura SVO e, em seu lugar, há um uso
alternativo, cuja estrutura do tipo tópico/comentário parece ganhar espaço. O presente trabalho
objetiva fazer uma revisão de literatura em gramáticas do português brasileiro acerca do
tratamento dado às construções de tópico marcado no nível sentencial. Para tanto, selecionamos
materiais publicados a partir da década de 90, todos baseados em estudos descritivos do PB,
portanto, excluem-se desse estudo os manuais de gramática normativa. Constituem objeto de
análise de nossa revisão as seguintes obras: Perini (1996), (2006), (2008) e (2010); Neves (2000);
Berlink, Duarte e Oliveira (2009); Castilho (2010) e (2012); Bagno (2011) e Jubran (2006); além
da obra Gramática do Português Falado, sob a organização de Castilho (2002), Ilari (2002),
Castilho (2002), Kato (2002), Koch (2002), Neves (2002) e Abaurre e Rodrigues (2002).

2. Construções de tópico marcado

De acordo com Silva (2006a, p. 01), “o termo tópico é bastante veiculado no âmbito da
literatura linguística, seja ela de base formal ou funcional”. Para Tarallo et al. (2002a, p. 27), “o
SN que aparece iniciando uma emissão, como parte de uma sentença esboçada mas não
completada, será identificado como sujeito, embora nem sempre possa ser identificado pela grade
temática do verbo, constituindo aquilo que se tem convencionado chamar de tópico”.

Conforme Kato apud Tarallo et al. (Op. cit., p. 30), há determinados elementos que
ocupam funções não argumentais, periféricas à sentença, também denominados de “margens”,
dentre as quais está o tópico. Ainda para esses autores, a tomada dos corpora que constituem os
dados da Gramática do Português Falado (GPF) de forma canônica levaria ao abandono de
estruturas “incompletas, parcialmente esboçadas e interrompidas por um segmento que não
parece fazer parte do núcleo sintático e acrescidas de elementos periféricos antes do sujeito e
depois do predicado”. (TARALLO, et al., 2002a, p. 25).

1 Este trabalho é parte do Projeto de pesquisa UFAL/CNPq/IC Construções de tópico em português: comparações
entre usos cultos e populares, sob a orientação do Prof. Dr. Jair Barbosa da Silva, da bolsista Nadir Douglas
Maurício e do colaborador Aguimario Silva Pimentel.
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Neste sentido, faz-se pertinente entender que o tópico apresenta algumas das
características acima descritas, mas dispõe de uma posição fixa: antes do sujeito, o que, sob o
aspecto posicional, muitas vezes pode distingui-lo do foco ou do subtópico, cujas posições em
geral não coincidem com a de tópico. A ideia de ruptura em Tarallo et al. (Op. Cit.) é fundante,
uma vez que os ‘ruptores’, “estejam eles no espaço que viola a adjacência (ruptores stricto
sensu), estejam nas posições marginais da sentença ou ainda na posição entre a cópula e o
predicativo (posições não argumentais que não violam a adjacência de caso)”, constituem rico
material de interesse desses autores, os quais quase sempre são desprezados por descrições
tradicionais da língua.

Para Tarallo et al. (2002a), os elementos ruptores não podem ter nenhuma função
gramatical (sujeito, predicado, complemento direto ou indireto e assim por diante), mas podem
ter função sintático-semântica.

Em Tarallo et al. (2002b) mais uma vez os autores trazem à tona a questão dos ‘ruptores’.
De modo geral, esses linguistas tomam os ruptores agora como adjuntos, portanto, não
argumentais. E é exatamente assim que o tópico é tratado:

(...) considerou-se o tópico e o antitópico como um tipo de adjunção, por não
participarem necessariamente da estrutura temática do verbo, sendo, portanto, analisados
como ruptores nas margens da sentença. (...) Todavia, considerando-se o português uma
língua de tópico (...) passamos a interpretar a relação entre o sintagma tópico e a
sentença como uma relação sintática de predicação (...) e esse SN como tipo de sujeito
não temático. (TARALLO, 2002b, p. 306).

Além disso, assumem que quando essa posição, a de tópico, não é preenchida, tal vazio é
um pronome nulo a exemplo do que ocorre com o sujeito referencial nulo. Há, portanto,
assumidamente, uma reconsideração por parte desses linguistas acerca das propriedades do
tópico, ou seja, elementos que antes eram tidos como marginais “passam a integrar base sintática
da análise”, (TARALLO, op. cit., p. 307), mas agora como sendo um sujeito não argumental.

Callou et al. (2002), citam a clássica distinção feita por Ross (1967) entre topicalização e
deslocamento à esquerda: a diferença básica reside no fato de o SN externo estabelecer vínculo
com uma categoria vazia ou pronome da sentença seguinte. Quando a relação dá-se com uma
categoria vazia, há topicalização; quando a relação é estabelecida com o pronome, há o
deslocamento à esquerda, assim se convencionou.

Para Pontes (1987), no português falado no Brasil é bastante comum um e outro tipo de
construção, ao contrário do que ocorre em outras línguas. Assim, tanto é possível se dizer:

(1) Aqueles livros da coleção SS, eu comprei um deles por US$ 40. (PONTES,
1987)

(2) Aqueles livros da coleção SS, eu comprei um Ø por US$ 40. (PONTES,
1987)

Trata-se, portanto, não de uma distribuição complementar, mas de uma variação livre, a
qual Kato apud Callou et al. (2002, p. 316) atribuem “ao desaparecimento do sistema de clíticos
no português coloquial, fazendo com que as construções de DE assumam muitas vezes a feição
superficial da construção de TOP”.

Para Galves apud Callou (op. cit., p. 318), trata-se de “um tipo de sujeito permitido por
certas línguas: o sujeito com predicado oracional, ao lado de sujeito com predicado verbal,
apresentando o fenômeno do duplo sujeito”, versão contestada por Pezatti (1998), uma vez que,
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segundo esta linguista, o tópico exerce função pragmática e o sujeito, função sintática, o que
bloqueia a ideia do “duplo sujeito”.

Kato (1989) também considera o chamado ‘tópico’ o sujeito da sentença e mostra que as
línguas diferem em relação a: a) poderem ou não ter sujeito não argumental e b) o sujeito
não argumental poder ser apenas um sujeito expletivo (não referencial) ou um sujeito
referencial, porém não argumental. (CALLOU, et al., 2002, p. 318).

Segundo Berlink, Duarte e Oliveira (2009) à construção que se organiza com um
constituinte externo à sentença seguido de uma sentença-comentário dá-se o nome de tópico
marcado e há línguas que privilegiam este tipo de construção – as chamadas línguas com
proeminência de tópico, as quais são orientadas para o discurso, conforme proposta de Li e
Thompson (1976). Já outras línguas, em lugar de privilegiar a relação tópico-comentário,
privilegiam sujeito-predicado e estas são orientadas para a sentença. Para as autoras, o português
do Brasil apresenta as duas estruturações predicativas, posição contestada por Pontes (1987), para
quem o português do Brasil é uma língua com proeminência de tópico, portanto, orientada para o
discurso.

As construções de tópico marcado também são conhecidas como ‘duplo sujeito’, “sendo o
‘sujeito externo’ o tópico (ou sujeito do discurso) e o interno, o sujeito sintático, um argumento
selecionado pelo predicador (externo e, às vezes, interno) que entra em relação de concordância
com o verbo”, (BERLINK, DUARTE e OLIVEIRA, 2009, p. 152). Para as autoras, a relação
estabelecida entre o tópico e a sentença-comentário não constitui um bloco unânime. Desse
modo, a depender do tipo de conectividade sintática entre o tópico e a sentença-comentário,
classificam-se tais relações em: anacoluto ou tópico pendente, deslocamento à esquerda,
topicalização, tópico-sujeito e antitópico.

2.1 Anacoluto ou tópico pendente

Este tipo de construção acontece quando a conectividade entre o tópico e a sentença-
comentário é meramente semântica. Vejamos:

(3) ...os museus, os prédios tudo entregues às baratas não têm um cuidado né?
(SILVA, 2006, p. 53)

(4) Filme, eu gosto mais de comédia. (BERLINK, DUARTE e OLIVEIRA, Op. cit.,
p. 152)

Como se observa, a relação ou conectividade existente entre os museus e filme com as
respectivas sentenças-comentário subsequentes não é sintática, ou seja, os tópicos referidos não
são argumentos dos verbos, nem interno nem externo, tampouco exercem qualquer função
sintática na sentença-comentário.

A tradição gramatical denomina esse tipo de construção de anacoluto, “período iniciado
por uma palavra ou locução, seguida de pausa, que tem como continuação uma oração em que
essa palavra ou locução não se integra sintaticamente, embora esteja integrada pelo sentido”,
(HOUAISS, 2009, versão eletrônica) e pertence às figuras de linguagem, é visto como desviante
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das construções ditas canônicas; modernamente, os estudos linguísticos têm rotulado tais
construções de tópico pendente.

2.2 Deslocamento à esquerda

Quando um constituinte na posição de tópico tem um correferente expresso na sentença-
comentário, diz-se que há deslocamento à esquerda (DE), embora não haja movimento de
constituinte para a posição de tópico, já que o correferente ocupa a posição sintática na sentença-
comentário, como ocorre em (5) e (6), abaixo.

(5) A leucemia, ela é uma doença terrível, pois afeta o sangue sem a pessoa perceber.
(Coleta Informal)

(6) ... as pessoas, elas por exemplo não têm acesso não à prevenção que seria ideal
num é? (SILVA, 2006, p. 44)

Frequentemente, em português brasileiro, a correferência sintática do tópico com algum
constituinte (argumento externo ou interno) da sentença-comentário se dá por meio de um
pronome pessoal (ele/ela), mas não exclusivamente.

2.3 Topicalização

A topicalização (Top) diz respeito ao fato de haver uma posição vazia à qual o tópico está
vinculado dentro da sentença-comentário, diferentemente dos casos de DE, e é exatamente aí que
reside a diferença entre Top e DE. Vejamos (9) e (10) abaixo.

(7) Jogo de futebol, eu detesto [-]. (Coleta Informal)
(8) Da Holanda, duvido o Brasil ganhar [-].(Coleta Informal)

Os tópicos em (7) e (8) estão vinculados, respectivamente, ao argumento interno dos
verbos detestar e ganhar. A Top, conforme Berlink, Duarte e Oliveira, (2009, p. 157) é “uma
operação sintática que envolveria o movimento de um constituinte para a posição de tópico,
deixando um vestígio, aqui representado por um traço [-] na sua posição de origem”. É bom
salientar, no entanto, que há estudiosos que não concordam com a ideia de “deslocamento”, por
crerem que um dado constituinte, no caso específico, os complementos verbais, é “gerado” na
própria posição de tópico a fim de cumprir determinadas funções comunicativas. Assim sendo,
não haveria movimento.

Nos casos de Top, muitas vezes ocorre de um constituinte em posição oblíqua aparecer na
posição de tópico sem a preposição, caso que seria restrito se o constituinte estivesse na sua
posição de origem. (BERLINK, DUARTE e OLIVEIRA, Op. cit., p. 157).

(9) Recife tá uma violência terrível. (Coleta Informal)
(10) Próximo ano eu só vô tirá dez em Matemática. (Coleta Informal)
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Caso os constituintes em posição de tópico estivessem no seu “lugar de origem”, de
posição não marcada, seria pouco provável que aparecessem sem serem encabeçados por
preposição, mesmo num registro mais frouxo de uso da língua. Dessa forma, consoante Berlink,
Duarte e Oliveira (2009, p. 158), “a ausência de preposição parece afrouxar, de certa forma, o
vínculo sintático entre tópico e comentário, aproximando essas construções dos anacolutos,
apesar de as duas serem distintas pelas razões já apresentadas”. Para as linguistas,

parece haver uma distribuição ‘complementar’ entre deslocamento à esquerda do sujeito
e topicalização do objeto. Essa complementaridade está relacionada à preferência pelos
sujeitos pronominais expressos (...) e pelo objeto nulo (...). Se levarmos em conta o fato
de que as línguas de sujeito nulo, como o italiano, o espanhol e o português europeu,
não apresentam estruturas de sujeito deslocado à esquerda, ou seja, retomados por um
pronome, e de que essas estruturas são comuns em línguas de sujeito obrigatoriamente
preenchido, como o francês e o inglês, podemos relacionar a frequência de tal
construção no português brasileiro a um efeito, ou consequência, da tendência a realizar
foneticamente o sujeito pronominal. (BERLINK, DUARTE E OLIVEIRA, 2009, p.
158).

2.4 Tópico-sujeito

Por fim, conforme a proposta de Berlink, Duarte e Oliveira (2009), existem construções
em que o tópico se encontra numa sentença com um sujeito nulo não argumental.

(11) O Amazonas, [Øexpl] é impressionante o número de frutas... (BERLINK,
DUARTE E OLIVEIRA, 2009, p. 159)

(12) A televisão, [Øexpl] é horroroso quando eles estão fazendo programa. (Id.)

Parece haver aí o que as autoras chamam de reanálise do tópico como sujeito, ocasionada
pela proximidade do tópico com o comentário, mais a necessidade de preenchimento do sujeito,
hoje fato no PB. Para Berlink, Duarte e Oliveira (Op. cit., p. 160), “a orientação para o discurso e
a preferência pelos sujeitos pronominais preenchidos são certamente os fatores que têm levado ao
preenchimento da posição à esquerda do verbo que não seleciona um argumento externo”.

Dentre os linguistas brasileiros que têm produzido obras descritivas, Perini se destaca por
inserir em seus escritos algum tipo de consideração acerca das construções de tópico. Assim o fez
em Perini (1996), em que apresenta uma brevíssima consideração sobre a topicalização,
mostrando que quando há constituintes topicalizados numa sentença não há sinonímia, uma vez
que as sentenças descrevem a mesma situação, mas tomam elementos distintos como ponto de
partida.

Em Perini (2006), os capítulos 23 e 24 do livro são dedicados, respectivamente, às
construções de tópico e ao tópico discursivo. No capítulo 23, o autor começa por fazer uma
reflexão acerca do que se tem feito em termos de análise sintática na nossa vida estudantil, a
abordagem tradicional: “as exceções [daquilo que não se consegue analisar sintaticamente] são
chamadas de ‘anacolutos’ e relegadas ao gueto das estruturas malformadas”. (PERINI, 2006, p.
189). O linguista aponta um importante fato: grande parte da atividade linguística é oral e não
escrita e isso imprime limitações às análises tradicionais. Um dos problemas apontados é o caso
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das construções de tópico, que desencadeiam dois problemas, já que estas podem apresentar dois
tipos: o tópico sentencial e o tópico discursivo. (PERINI, 2006).

Segundo Perini (Op. cit., p.193), o “tópico sentencial é o termo da frase do qual se afirma
(ou pergunta) alguma coisa”2.

(13) Café eu só tomo pela manhã cedo. (PERINI, 2006, p. 189)

O que está dito é acerca da bebida café, a qual é tomada num período específico do dia.
Perini aponta pelo menos três razões para analisar o constituinte café como objeto direto do verbo
tomar: (i) o verbo tomar exige a presença de OD; (ii) não é possível acrescer um OD à frase
(Café eu só tomo leite de manhã cedo); e (iii) café tem o mesmo papel temático (paciente) que
tem o OD de tomar em construções como Eu só tomo café de manhã cedo. Portanto, conclui
Perini, café em (35)

é objeto direto, mas é qualquer coisa mais; a essa coisa a mais chamamos tópico
sentencial (e o restante do enunciado vai se chamar comentário). O tópico sentencial
não é uma função sintática como objeto direto, e portanto não precisamos dizer que café
[em (35)] tem dupla função sintática. Trata-se, antes, de uma função comunicativa (...),
(PERINI, 2006, p. 190).

Levando-se em consideração o que Lambrecht (1994) propõe, pode-se dizer que o que
Perini chama de função comunicativa é, na verdade, uma função pragmática, ligada, portanto, ao
discurso, àquilo que o falante quer colocar em destaque para, então, acrescentar uma informação
nova.

Quanto ao tópico discursivo, Perini (Op. cit., p. 195) diz que “há uma outra maneira de
marcar o tópico, e essa simplesmente não cabe na análise sintática, porque o termo em questão
não encontra lugar na estrutura da sentença”. Vejamos alguns exemplos:

(14) Esse carro o motor tá precisando trocar. (PERINI, 2006, p.195)

(15) Fotografia, o papel ficou impossível. (Id., p. 199)

Pelos exemplos dados e pela definição apresentada, verifica-se que as estruturas
denominadas por Perini (2006) de tópico discursivo são, no geral, as que Berlink, Duarte e
Oliveira (2006) classificam como tópico pendente ou anacoluto, DE ou tópico-sujeito. A
denominação feita por Perini é um tanto complicada, porque pode levar os desavisados ou pouco
familiarizados com a linguística textual a crer que o tópico discursivo por este autor proposto é o
mesmo da linguística textual quando trata de estruturação tópica da organização textual-
interativa. A este respeito, Jubran (2006, p. 91) diz: “o tópico discursivo não se confunde com o
da estrutura sentencial tópico/comentário, tema/rema”, como já explicitado anteriormente.

Na verdade, as construções que Perini denomina de tópico discursivo são todas aquelas
em que o elemento topicalizado não exerce função sintática no comentário. Já os demais casos
seriam denominados de tópico sentencial. Embora concordemos que todas as manifestações de
tópico sejam da ordem do discurso, ou seja, a sua razão de ser é exatamente pôr em relevo uma

2 Como se pode observar, esta definição coincide com a que as gramáticas normativas dão para sujeito sintático.
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dada parte da sentença para que o ouvinte a perceba de modo distinto, não concordamos com a
denominação feita por Perini (tópico discursivo), uma vez que esta pode levar a equívoco
conceitual, como defende Jubran (Op.cit.).

Em Perini (2008), há mais um capítulo dedicado às construções de tópico: A valência na
interface entre semântica e estrutura informacional.  O autor defende que o “brasileiro falado”
apresenta estruturas sintáticas diferentes das tradicionalmente estudadas quanto à atribuição de
papéis temáticos. A questão é que nas construções de tópico as relações entre tópico e sentença-
comentário nem sempre coincidem com relações sintáticas, exatamente porque na grande maioria
dos casos o tópico não é selecionado pelo verbo.

Uma interessante colocação feita por Perini (2008), com a qual concordamos é a de que
muitos estudos sobre o assunto defendem que o tópico não tem uma função sintática. Quem
assim pensa, o faz considerando funções sintáticas tradicionais (sujeito, objeto, adjunto etc.). Na
verdade, à semelhança das funções tradicionais, a de tópico é muito bem definida quanto ao seu
lugar estrutural, pode manter ou não relação sintático-semântica com o verbo; de qualquer forma,
trata-se, também, de uma função sintática.

Na segunda dezena de ano do século XXI, duas importantes gramáticas foram lançadas no
Brasil e ambas dedicam algum tempo/espaço às construções de tópico marcado em português:
Gramática do português brasileiro, de Ataliba de Castilho (2010) e Gramática pedagógica do
português brasileiro, de Marcos Bagno (2012).

Para Castilho (2010), as construções de tópico marcado, basicamente, aparecem no
discurso para satisfazerem a três necessidades: as sintáticas, as discursivas e as semânticas. Isso
implica dizer que, do ponto de vista gramatical, tais construções podem, portanto, aparecer a)
como sintagmas nominais conexos à sentença; b) como sintagmas nominais anacolúticos, sem
conectividade alguma com o resto da sentença - , c) como sintagmas nominais que funcionam
como constituintes sentenciais deslocados para a direita ou para a esquerda, (CASTILHO, 2010,
p.279).  O autor pouco diz acerca das propriedades discursivas e semânticas das construções de
tópico: do ponto de vista discursivo, as construções de tópico direcionam o ouvinte/leitor para o
tema de que trata um dado discurso, daí ter também a função de tópico discursivo; já no que
concerne às propriedades semânticas.

Castilho, citando Chafe (1994), diz “que o referente das construções de tópico está
ausente na memória de curto prazo. Ele se integrará no fluxo da consciência à medida que o texto
avançar”, (CASTILHO, 2010, 285). Dito isto, o autor discorrerá sobre a definição, ou seja, por
que, em geral, as construções de tópico se apresentam com o traço semântico [+definição]?

(16) A comida da pensão tá muito fraca, a comida da pensão. (CASTILHO,
2010, 285).

Segundo Castilho, a razão se ser da definitude da primeira ocorrência do tópico – a
comida da pensão – é a má configuração do enunciado em termos de definitude discursiva, a qual
é diferente de definitude gramatical. Só à medida que o texto progride é que a configuração se
ajusta, de modo que o termo tópico pode ser pronominalizado e mesmo elidido. No mais, o autor
apenas sinaliza para a necessidade de estudos na área, sobretudo, em relação aos marcadores
textuais que encabeçam construções de tópico típicas como: quanto a, a respeito de, no que toca
a, em termos de etc.

Para Bagno (2012), a chamada ordem direta é considerada neutra, não marcada – quando
a utilizamos, não damos ênfase a nenhum constituinte da língua –, ao passo que quando optamos
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por inverter a ordem (pelo mecanismo da topicalização), sempre estamos colocando em evidência
uma dada informação. Desse modo, em (17) temos uma sentença neutra e em (18), uma marcada.

(17) O Alfredo adora o Recife. (BAGNO, 2010, 472)
(18) O Recife o Alfredo adora. (Id. Ib.)

Segundo o autor, as construções marcadas são extremamente comuns em português do
Brasil e quando têm um objeto deslocado como em (18), ao contrário do que ocorre com outras
línguas, não necessita de preenchimento com pronome correferente. Além do objeto direto,
diversos outros constituintes sintáticos, aponta Bagno (2012), podem ser deslocados: adjunto
adverbial, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, agente da passiva, adjunto
adnominal e sujeito (no caso deste, é frequente em português do Brasil a réplica por uso do
pronome cópia na sentença-comentário). Por fim, Bagno relata uma informação já descrita aqui
em outros trabalhos: o constante apagamento de preposição nas construções de tópico marcado
em português do Brasil, quando se quer deslocar um constituinte encabeçado por preposição para
a esquerda.

Quando se fala em estudos de tópico, há de se considerar os primeiros estudiosos a falar
disso: Li e Thompson. O trabalho de Li e Thompson (1976) é pioneiro na importante discussão
sobre inserção das construções de tópico nas agendas dos estudos linguísticos. Hoje, qualquer
descrição linguística que fale do assunto, inevitavelmente, refere aos autores, não
necessariamente em concordância com eles. Ainda assim, podemos dizer que o artigo “Subject
and topic: a new typology of language” constitui, 38 anos depois, conteúdo atual para a
linguística contemporânea.

Para esses autores,

The notion of subject has long been considered a basic grammatical relation in the
sentential structure of a language. However, the evidence we have gathered from certain
languages suggests that in these languages the basic constructions manifest a topic-
comment relation rather than a subject-predicate relation. This evidence shows not only
that the notion of topic may be as basic as that of subject in grammatical descriptions,
but also that languages may differ in their strategies in construction sentences according
to the prominence of the notions of topic and subject. (LI e THOMPSON, 1976, p. 460).

O que os linguistas defendem, portanto, é que as construções com tópico-comentário
podem ser uma estratégia de estruturação da língua tanto quanto a de sujeito-predicado. A fim de
sustentar essa teoria, os estudiosos, então, propõem a seguinte classificação tipológica das
línguas:

a) languages that are subject-prominent;
b) languages that are topic-prominent;
c) languages that are both subject-prominent and topic-prominent;
d) languages that are neither subject-prominent nor topic-prominent. (Id. Ibid.).

Diante de tais afirmações, sempre se quer saber em que categoria tipológica enquadra-se o
português. Para fins operacionais deste projeto, assumimos que o português do Brasil parece ser
mais bem descrito como uma língua do tipo (c), uma vez que no uso efetivo dessa língua não
encontramos estruturas exclusivas do tipo (a) ou do tipo (b), mas de ambos.
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Por considerar que a função precípua de uma língua é a interação entre os sujeitos numa
dada sociedade, adotamos, para os fins de nossa pesquisa, da qual este artigo constitui a revisão
de literatura, o funcionalismo linguístico – conjunto de estudos que analisam e descrevem as
línguas em uso –, para a descrição dos dados a serem levantados. Diferentemente do que muitos
autores fazem, operaremos na execução em nossa pesquisa com um conceito de tópico marcado
mais amplo, o qual contempla a imensa variedade de estruturas da língua, sem necessariamente
temos de enquadrá-las nesse ou naquele rótulo/classificação. Tópico marcado, pois, nos termos
aqui adotados, é todo constituinte que esteja mais à esquerda de uma sentença da língua, logo não
trabalharemos com aquelas estruturas que alguns autores chamam na literatura de antitópico ou
simplesmente de tópico à direita, estabelecendo com a predicação uma relação de concernência,
nos termos de Lambrecht (1994).

3. Considerações finais

Em geral, os resultados a que chegamos apontam não só para um novo olhar acerca da
estrutura do PB, mas também para uma nova estruturação sintática (tópico-comentário), para a
qual a linguística tem dedicado estudos ainda limitados, por um lado; por outro, há o
reconhecimento de que as construções de tópico em português do Brasil, ao contrário do que
rezam os gramáticos, que as concebe como criação para efeitos estéticos, precisam ser mais bem
descritas e devem ser inseridas nas agendas de estudos linguísticos, conforme sugere Castilho
(2012).

Certamente há muito o que ser dito sobre as construções de tópico marcado em português
do Brasil. Em nosso projeto de pesquisa, estamos comparando usos cultos e populares dessas
construções, levando em conta aspectos sintáticos, discursivos, semânticos e prosódicos. Mas o
tempo de que dispomos numa pesquisa de iniciação científica é pouco, quase nada, diante da
gama de informações gramaticais, discursivas e de outras naturezas para darmos conta desse
fenômeno linguístico. Assim, como diz Castilho, de fato, trata-se de uma tema que deve aparecer
nas pautas das pesquisas linguísticas sobre o português do Brasil por algum tempo ainda.
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