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RESUMO 
 
A presente tese tem por objetivo investigar o status das construções de tópico na Língua de 
Sinais Brasileira (Libras). Visa-se, assim, oferecer discussão a respeito do papel assumido 
pelo tópico nessa língua semelhante à que tem sido feita em torno de línguas orais, tal como o 
Português Brasileiro (PB) (cf., dentre outros, GALVES, 2001; NEGRÃO, 1990; NEGRÃO & 
VIOTTI, 2000; ORSINI, 2003; PONTES, 1987; VASCO, 1999, 2006). Pretende-se, com isso, 
contribuir para a caracterização mais aprofundada dessas estruturas, propondo, por fim, uma 
representação formal para as mesmas, considerando-se as abordagens sobre a periferia 
esquerda (cf. RIZZI, 1997, 1999) e sobre o custo da computação (cf. CORRÊA & 
AUGUSTO, 2007, 2012). A hipótese é de que a Libras seja uma língua orientada para a 
sentença, cuja estrutura básica é a do tipo “sujeito > predicado”, a estrutura “tópico > 
comentário”, por sua vez, corresponderia àquela marcada nesta língua (cf., dentre outros, 

FERREIRA BRITO, 1995; QUADROS & KARNOPP, 2004). É possível assumir, dessa 
forma, que, em se tratando de uma estrutura marcada, possui realidade psicológica diferente e 
mais custosa do que aquela que representa a ordenação canônica na língua, isto é, “sujeito > 

predicado”, podendo ser essa diferença investigada em experimentos psicolinguísticos. Desse 

modo, tem-se, ainda, como objetivo desenvolver a implementação da metodologia 
experimental de investigação do fenômeno na Libras. Nesse sentido, foram adaptados/criados 
os seguintes tipos de experimento: (i) teste de julgamento de aceitabilidade; (ii) testes de 
produção induzida; (iii) teste com rastreamento ocular. Os resultados desses experimentos 
corroboram a hipótese de que a Libras seja língua de orientação para a sentença, isto é, sua 
ordenação básica seria “sujeito > predicado”. Entretanto, testada a condição de saliência para 

que um constituinte seja tomado como tópico, uma vez que a demanda discursiva evidencie 
um argumento interno como candidato, observa-se ser esse recurso uma estratégia 
significativa de representação da informação discursiva na sentença da Libras, competindo, 
em igualdade, com o sujeito. Tal estratégia foi muito pouco empregada quando da ausência 
desse contexto discursivo apropriado, isto é, sem saliência de um candidato a tópico de 
argumento interno. Para além desse aspecto, observou-se que a marca não manual associada à 
construção, levantamento de sobrancelhas, não parece ser indispensável para que usuários da 
Libras produzam e compreendam sentenças do tipo “tópico > comentário”, assim como o tipo 

de verbo, com concordância ou sem concordância, não parece ser restrição para que haja 
topicalização numa sentença da Libras. As análises dos experimentos indicam, ainda, que o 
tópico nessa língua possa estar deixando de corresponder a uma estratégia marcada, numa 
espécie de mudança em curso.  
 
Palavras-chave: Construções de tópico. Língua de Sinais Brasileira. Periferia Esquerda. 
Psicolinguística. Teoria Linguística. 



ABSTRACT 
 
This doctoral dissertation investigates the status of the topic constructions in the Brazilian 
Sign Language (Libras). The objective is offer a discussion about the topic‟s role in that 
language similar to what has been built around oral languages, as in Brazilian Portuguese 
(PB) (cf., dentre outros, GALVES, 2001; NEGRÃO, 1990; NEGRÃO & VIOTTI, 2000; 
ORSINI, 2003; PONTES, 1987; VASCO, 1999, 2006). The objective is also to contribute to 
the further characterization of these structures and eventually proposing a formal 
representation for them, considering the approaches to the left periphery (cf. RIZZI, 1997, 
1999) and the cost of computing (cf. CORRÊA & AUGUSTO, 2007, 2012). The hypothesis is 
that Libras is a sentence – oriented language, whose basic structure is "subject > predicate," 
the "topic > comment", on the other hand, corresponds to the marked structure (cf., among 
others, FERREIRA BRITO, 1995; QUADROS & KARNOPP, 2004). Therefore, it is possible 
to assume that this marked structure is different and has a more costly psychological reality 
than the one representing the canonical ordering in that language, i.e., "subject> predicate". 
Being so, this difference can be investigated in psycholinguistic experiments. Thus, another 
aim is to develop the experimental methodology implementation for the Libras‟ phenomenon 

investigation. Then, the following types of experiment have been adapted/created: (i) 
acceptability judgment task; (ii) language production induced; (iii) tracking of eye 
movements. The results of these experiments confirm the hypothesis that Libras is a sentence 
– oriented language, that is, its basic order is "subject> predicate." However, once the most 
likely condition for a constituent to be taken as a topic is tested, since the discursive demand 
highlights an internal argument as a candidate, this feature is assumed to be a significant 
strategy for the representation of discursive information on Libras‟s sentence, competing 
equally with the subject. Such strategy has been very little used when this appropriate 
discursive context is absent, i.e., without a highlighted topic candidate for an internal 
argument. Furthermore, it was observed that the nonmanual topic marker, raised eyebrows, 
does not appear to be indispensable for Libras users to produce and understand sentences like 
"topic> comment", as well as the kind of verb – agreement verbs or plain verbs – does not 
seem to offer restriction for the topicalization in Libras. Thus, the analyses of the experiments 
also show that the topic in that language may be less marked, a kind of ongoing change in the 
language. 
 
Keywords: Topic Construction. Brazilian Sign Language. Left Periphery. Psycholinguistics. 
Linguistic Theory. 



LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

ABREVIATURAS PORTUGUÊS INGLÊS 
AP Sintagma Adjetival Adjective Phrase 
AdvP Sintagma Adverbial Adverbial Phrase 
ASL Língua de Sinais Americana American Sign Language 
BSL Língua de Sinais Britânica British Sign Language 
CP Sintagma Complementizador Complementizer Phrase 
CV ou Ø Categoria Vazia Empty Category 
DP Sintagma Determinante Determiner Phrase 
DTC Teoria da Complexidade Derivacional Derivational Theory of 

Complexity 
EPP 
 

Princípio da Projeção Estendido Extended Projection 
Principle 

FinP Sintagma de Finitude Finite Phrase 
FinSL Língua de Sinais Finlandesa Finnish Sign Language 
FocP Sintagma Focal Focus Phrase 
ForceP Sintagma de Força Force Phrase 
FL Faculdade da Linguagem Human Language Faculty 
HKSL Língua de Sinais de Honconguesa Hong Kong Sign Language 
IP Sintagma Flexional Inflectional Phrase 
ISL Língua de Sinais Israelense Israeli Sign Language 
LF Forma Lógica Logical Form 
Libras Língua de Sinais Brasileira Brazilian Sign Language 
MINC Modelo Integrado de Computação on-

line 
 Integrated Model of on-
line Computation 

NP Sintagma Nominal Nominal Phrase 
PB Português Brasileiro Brazilian Portuguese 
PE Português Europeu European Portuguese 
PIP Princípio de Interpretabilidade Plena Full Interpretation 
PF Forma Fonética Phonetic Form 
PM Programa Minimalista Minimalist Program 
PP Sintagma Preposicional Prepositional Phrase 
Spec Especificador Specifier 
(t) Vestígio Trace 
TP Sintagma Temporal Tense Phrase 
TopP Sintagma de Tópico Topic Phrase 
UG Gramática Universal Universal Grammar 
VP Sintagma Verbal Verbal Phrase 
wh- Elemento qu- wh- 
 
 

TERMOS TÉCNICOS 
 

INGLÊS PORTUGUÊS 
Agree Concordar 
Merge Concatenar 
Move Mover 
Select Selecionar 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Fig. 1  Curva melódica e sequência tonal da sentença com sujeito “todos os sapatos da 

casa eram guardados ali” de Orsini (2005, p. 3), f. 44 

Fig. 2  Curva melódica e sequência tonal da sentença com deslocamento à esquerda 

“aquelas casas antigasi elasi viram tudo” de Orsini (2005, p. 5), f. 44 

Fig. 3 Curva melódica e sequência tonal da sentença de estrutura contrastiva “óculos 

escurosi eu uso __i” de Orsini (2005, p.6), f. 45 

Fig. 4 Escala na codificação da acessibilidade do tópico proposta por Givón (1983, p. 

17), f. 51 

Fig. 5 Hierarquia Referencial de Cyrino, Duarte e Kato (2000, p. 59), f. 76 

Fig. 6 Arquitetura da Faculdade da Linguagem no Programa Minimalista (KENEDY 

& ABRAÇADO, 2011: 23), f. 88 

Fig. 7 Tabela de configurações de mãos INES/ MEC, f. 97 

Fig. 8 Pares mínimos (FERREIRA BRITO, 1995, p.39), f. 98 

Fig. 9  Verbo COMER (FERREIRA BRITO, 1995, p. 53), f. 101 

Fig. 10  Verbo COMER-MAÇÃ (FERREIRA BRITO, 1995, p. 53), f. 101 

Fig. 11 Verbo FALAR pontual (FERREIRA BRITO, 1995, p. 50), f. 102 

Fig. 12 Verbo FALAR continuativo (FERREIRA BRITO, 1995, p. 50), f. 102 

Fig. 13 Verbo TER (FERREIRA BRITO, 1995, p. 78), f. 102 

Fig. 14 Verbo NÃO-TER (FERREIRA BRITO, 1995, p. 78), f. 103 

Fig. 15 Verbo CONVIDAR I (FERREIRA BRITO, 1995, p. 56), f. 103 

Fig. 16 Verbo CONVIDAR II (FERREIRA BRITO, 1995: 56), f. 104 

Fig. 17 Verbo EMPRESTAR I (FERREIRA BRITO, 1995, p. 55), f. 104 

Fig. 18 Verbo EMPRESTAR II (FERREIRA BRITO, 1995, p. 55), f. 105 

Fig. 19 Sentença SVO na Libras, f. 110 

Fig. 20 Sentença OSV na Libras, f. 111 

Fig. 21 Recortes do vídeo de uma sentença na Libras do experimento piloto, f. 154 

Fig. 22 Recortes de cenas do filme “A cigarra e as formigas” para o experimento piloto, 

f. 155 

Fig. 23 Sequência da 1ª frase “FORMIGA TER CASA” da condição (ii) da variável 

independente tipo de sentença do experimento piloto, f. 160 

Fig. 24 Formulário para julgamento, f. 160 



Fig. 25 Sequência de imagens na condição mais saliente do experimento I, f. 177 

Fig. 26 Sequência de imagens na condição menos saliente do experimento I, f. 177 

Fig. 27 Dupla durante a apresentação dos slides de 1 a 4 de uma prancha do 

experimento I, f. 179 

Fig. 28 Apenas um participante da dupla assiste ao último slide de uma prancha do 

experimento I, f. 180 

Fig. 29 Dupla durante o relato sobre o que aconteceu no último slide de uma prancha do  

experimento I, f. 180 

Fig. 30 Imagem do SORRISO no experimento II, f. 187 

Fig. 31 Participante durante descrição de cena do experimento II, f. 188 

Fig. 32 SORRISO fazendo sinal de positivo no experimento II, f. 188 

Fig. 33 Imagem experimental da condição (i) do experimento II, f. 189 

Fig. 34 Imagem experimental da condição (ii) do experimento II, f. 190 

Fig. 35 Condição (i) do experimento III: verbo sem concordância + contexto menos 

saliente, f. 199 

Fig. 36 Condição (ii) do experimento III: verbo com concordância + contexto menos 

saliente, f. 199 

Fig. 37 Condição (iii) do experimento III: verbo sem concordância + contexto mais 

saliente, f. 200 

Fig. 38 Condição (iv) do experimento III: verbo com concordância + contexto mais 

saliente, f. 200 

Fig. 39 Dupla durante a apresentação dos slides de 1 a 3 de uma prancha do 

experimento III, f. 202 

Fig. 40 Um participante da dupla assiste ao último slide de uma prancha do experimento 

III, f. 202 

Fig. 41 Dupla durante o relato sobre o que aconteceu no último slide de uma prancha do 

experimento III, f. 202 

Fig. 42 Ilustração do funcionamento de um rastreador ocular, f. 218  

Fig. 43 Anatomia do olho humano, f. 219 

Fig. 44  Sequência de sacadas e fixações no escaneamento visual da imagem 

(GILCHRIST, 2004, p. 91), f. 220 

Fig. 45 Ilustração do rastreamento de uma frase (MAIA, 2010, P.32), f. 222 

 
 



Fig. 46 Áreas de fixação durante rastreamento de imagem estática em grupo de surdos 

(deaf), ouvintes (hearing), mulheres (female) e homens (male) (WATANABE, 

2009, p. 4) , f. 224 

Fig. 47 Recortes de cenas do filme “João e Maria” para o experimento IV, f. 228 

Fig. 48 Equipamento Tobii modelo T120Hz, f. 232 

Fig. 49 Ilustração da demarcação de áreas de interesse para análise dos vídeos do 

experimento IV, f. 233 

Fig. 50 Imagem do intérprete na tela do rastreador durante apresentação do experimento 

IV, f. 233 

Fig. 51 Sequência de sinais da frase com tópico não marcado “PEDRA, JOÃO JOGAR 

NO CAMINHO” do experimento IV, f. 234 

Fig. 52 Participante durante o teste com o eye-tracker, f. 236 

Fig. 53 Mapa de calor da sequência de sinais da sentença com tópico marcado 

“PEDRA, JOÃO GUARDAR” do experimento IV, f. 243  

Fig. 54 Esquema de estágios das línguas proposto por Li & Thompson (1976: 485), f. 

262 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1 – Julgamento das sentenças gramaticais e agramaticais do experimento 

piloto de acordo com a escolaridade, f. 162 

GRÁFICO 2 – Aceitabilidade das estruturas de tópico corrigidas do experimento piloto, f. 

164 

GRÁFICO 3 – Aceitabilidade das três condições da variável independente tipo de 

estrutura pelo grupo do ensino superior no experimento piloto, f. 165 

GRÁFICO 4 – Índices de respostas em contextos mais salientes do experimento I, f. 181 

GRÁFICO 5 – Índices de respostas em contextos menos salientes do experimento I, f. 

182 

GRÁFICO 6 – Comparação dos tipos de produção nas duas condições do experimento I, 

f. 182 

GRÁFICO 7 – Índice de construções com sujeito na condição (i) do experimento II, f. 

190 

GRÁFICO 8 – Índice de construções com tópico na condição (ii) do experimento II, f. 

192 

GRÁFICO 9 – Índice de respostas com tópico em ambas as condições do experimento II, 

f. 193 

GRÁFICO 10 – Índices de tópicos de acordo com a variável independente concordância 

verbal do experimento III, f. 204 

GRÁFICO 11 – Índices de tópicos de acordo com a variável independente saliência para o 

tópico do experimento III, f. 205 

GRÁFICO 12 – Índices de tópicos por condição X escolaridade do experimento III, f. 205 

GRÁFICO 13 – Índices de tópicos e sujeitos ao longo das quatro condições experimentais 

do experimento III, f. 206 

GRÁFICO 14 – Índices de tópicos e sujeitos nas condições contexto mais e menos 

salientes do experimento III, f. 206 

GRÁFICO 15 – Comparação entre os resultados nas condições (i) e (ii) do experimento III, 

f. 208 

GRÁFICO 16 – Pontuação média conferida pelo grupo 1 às sentenças do experimento IV, 

f. 239 

GRÁFICO 17 – Média da duração total de fixações de todos os participantes na área 



inferior rosto nas condições estruturas de tópico marcadas e estruturas de 

tópico não marcadas, f. 243 

GRÁFICO 18 – Média da duração total de fixações do grupo 1 e do grupo 2 na área 

inferior rosto nas condições estruturas de tópico marcadas e estruturas de 

tópico não marcadas, f. 243 

GRÁFICO 19 –  Média da duração total de fixações de todos os participantes na área 

superior rosto nas condições estruturas de tópico marcadas e estruturas de 

tópico não marcadas, f. 246  

GRÁFICO 20 – Média da duração total de fixações do grupo 1 e do grupo 2 na área 

superior rosto nas condições estruturas de tópico marcadas e estruturas de 

tópico não marcadas, f. 246 

GRÁFICO 21 – Média da duração total de fixações do grupo 1 e do grupo 2 no segmento 

alçamento nas condições estruturas de tópico marcadas e estruturas de 

tópico não marcadas, f. 249 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 – A variável independente tipo de sentença e suas condições no experimento 

piloto, f. 157 

TABELA 2 – Desenho experimental do experimento piloto, f. 158 

TABELA 3 – Condições experimentais do experimento III, f. 198 

TABELA 4 Informações dos participantes do experimento IV, f. 230 

TABELA 5 – A variável independente tipo de sentença e suas condições experimentais 

no experimento IV, f. 231 

TABELA 6 – Média por item e média geral de notas conferidas às sentenças gramaticais e 

agramaticais do experimento IV, f. 236 

TABELA 7 – Média por item e média geral de notas conferidas às sentenças 

experimentais do experimento IV, f. 237 

TABELA 8 – Média por item e média geral de notas conferidas às sentenças gramaticais e 

agramaticais por grupo do experimento IV, f. 237 

TABELA 9 – Média por item e média geral de notas conferidas às sentenças 

experimentais por grupo do experimento IV, f. 238 

TABELA 10 – Cruzamento entre as notas médias dos tipos de estrutura no grupo 1 do 

experimento IV, f. 239 

TABELA 11 – Cruzamento entre as notas médias dos tipos de estrutura no grupo 2 do 

experimento IV, f. 240 

TABELA 12 – Sumário das médias da duração total de fixações ao longo das áreas de 

interesse e do total de sentenças do experimento IV, f. 241 

TABELA 13 – Sumário das médias da duração total de fixações ao longo das áreas de 

interesse e das condições da variável independente tipo de sentença do 

experimento IV, f. 241 

TABELA 14 – Média do tempo para primeira fixação na área inferior rosto nas condições 

experimentais do experimento IV, f. 244 

TABELA 15 – Média da duração da primeira fixação na área inferior rosto nas condições 

experimentais do experimento IV, f. 245 

TABELA 16 – Média do tempo para primeira fixação na área superior rosto nas condições 

experimentais do experimento IV, f. 247 

 



TABELA 17 – Média da duração da primeira fixação na área superior rosto nas condições 

experimentais do experimento IV, 248 

TABELA 18 – Sumário das médias de duração total de fixações ao longo do segmento 

alçamento e das estruturas de tópico marcadas e não marcadas do 

experimento IV, f. 249 

TABELA 19 – Sumário das médias do tempo para a primeira fixação ao longo do 

segmento alçamento e das estruturas de tópico marcadas e não marcadas do 

experimento IV, f. 250 

TABELA 20 – Sumário das médias da duração da primeira fixação ao longo do segmento 

alçamento e das estruturas de tópico marcadas e não marcadas do 

experimento IV, f. 250 

 



SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 24 

CAPÍTULO I – A CONSTRUÇÃO DE TÓPICO NAS LÍNGUAS NATURAIS ............. 34 

Introdução ............................................................................................................................................................ 34 

1 - O tópico ........................................................................................................................................................... 35 
1.1 – Terminologias .......................................................................................................................................... 35 
1.2 – Aspectos gerais ........................................................................................................................................ 38 

2 – A relação entre o tópico e a prosódia ........................................................................................................... 43 

3 – A continuidade discursiva do tópico ............................................................................................................ 48 

4 - Uma tipologia para as línguas a partir do conceito de tópico e sujeito...................................................... 55 
4.1 – Codificação superficial ............................................................................................................................ 61 
4.2 – Construção Passiva .................................................................................................................................. 62 
4.3 – Falsos sujeitos .......................................................................................................................................... 63 
4.4 – Duplo Sujeito ........................................................................................................................................... 64 
4.5 – Controle de correferêcia........................................................................................................................... 64 
4.6 – Línguas com verbo no final ..................................................................................................................... 65 
4.7 – Restrições ao constituinte tópico ............................................................................................................. 66 
4.8 – Construções de tópico como sentença básica .......................................................................................... 67 

5 – A construção de tópico no PB ....................................................................................................................... 68 

6 – Qual é o status do tópico na Libras? ............................................................................................................ 82 

CAPÍTULO II – O TÓPICO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS .......................... 83 

Introdução ............................................................................................................................................................ 83 

1 – Libras: a língua oficial da comunidade surda brasileira ........................................................................... 84 
1.1 – Aquisição ................................................................................................................................................. 84 
1.2 – A mesma Faculdade da Linguagem para ouvintes e surdos .................................................................... 87 
1.3 – Breve histórico da oficialização da Libras ............................................................................................... 89 

2 – Aspectos linguísticos da Libras .................................................................................................................... 93 
2.1 – Aspectos fonológicos da Libras ............................................................................................................... 95 
2.2 – Aspectos léxico-morfológicos da Libras ............................................................................................... 100 
2.3 – Aspectos sintáticos da Libras ................................................................................................................. 105 
2.4 – Aspectos semânticos da Libras .............................................................................................................. 108 

3 – As construções de tópico na Libras ............................................................................................................ 110 

4 – As construções de tópico em outras línguas de sinais ............................................................................... 115 

5 – As propriedades apresentadas pelas línguas prototípicas de tópico e a Libras ..................................... 122 

CAPÍTULO III – PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS ........................ 125 

Introdução .......................................................................................................................................................... 125 



1 – A psicolinguística ......................................................................................................................................... 126 
1.1 – Metodologia experimental ..................................................................................................................... 129 

2 - O modelo de língua adotado pelo PM e a reaproximação das evidências fornecidas pela psicolinguística 
experimental....................................................................................................................................................... 130 

3 – Caracterização formal do tópico de argumento interno na Libras ......................................................... 137 
3.1 – A periferia esquerda da sentença ........................................................................................................... 137 
3.2 – Proposta para representação do tópico de argumento interno na Libras ................................................ 142 

CAPÍTULO IV – A ACEITABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES COM TÓPICO ...... 149 

Introdução .......................................................................................................................................................... 149 

1 – Julgamento de aceitabilidade ..................................................................................................................... 150 

2 – Experimento-piloto: julgamento de aceitabilidade ................................................................................... 153 
2.1 – Método ................................................................................................................................................... 153 
2.2 – Participantes ........................................................................................................................................... 156 
2.3 – Materiais ................................................................................................................................................ 157 
2.4 – Procedimentos ....................................................................................................................................... 159 
2.5 – Resultados .............................................................................................................................................. 161 
2.6 – Discussão ............................................................................................................................................... 165 

2.6.1 – Estruturas gramaticais e agramaticais e níveis de escolarização ................................................ 165 
2.6.2 – Estruturas com “tópico > comentário” ....................................................................................... 167 

2.7 - Considerações gerais .............................................................................................................................. 168 

CAPÍTULO V – A PRODUÇÃO DE SENTENÇAS COM TÓPICO ............................. 170 

Introdução .......................................................................................................................................................... 170 

1 – O método de pesquisa sobre a produção linguística ................................................................................. 171 

2 – Experimento I: produção de tópicos .......................................................................................................... 174 
2.1 – Método ................................................................................................................................................... 175 
2.2 – Participantes ........................................................................................................................................... 176 
2.3 – Materiais ................................................................................................................................................ 176 
2.4 – Procedimentos ....................................................................................................................................... 179 
2.5 – Resultados .............................................................................................................................................. 180 
2.6 – Discussão ............................................................................................................................................... 183 

3 – Experimento II: a produção de tópico em crianças .................................................................................. 186 
3.1 – Método ................................................................................................................................................... 187 
3.2 – Participantes ........................................................................................................................................... 189 
3.3 – Materiais ................................................................................................................................................ 189 
3.4 – Procedimentos ....................................................................................................................................... 190 
3.5 – Resultados .............................................................................................................................................. 191 
3.6 - Discussão ................................................................................................................................................ 193 

4 – Experimento III: produção de tópicos em contextos discursivos específicos ......................................... 196 
4.1 – Método ................................................................................................................................................... 197 
4.2 – Participantes ........................................................................................................................................... 197 
4.3 – Materiais ................................................................................................................................................ 198 
4.4 – Procedimentos ....................................................................................................................................... 201 
4.5 – Resultados .............................................................................................................................................. 203 
4.6 – Discussão ............................................................................................................................................... 207 



CAPÍTULO VI – COMPORTAMENTO VISUAL NA COMPREENSÃO DE 
SENTENÇAS COM TÓPICO EM LIBRAS ..................................................................... 214 

Introdução .......................................................................................................................................................... 214 

1- A técnica de rastreamento ocular ................................................................................................................ 216 
1.1 - Rastreamento ocular no estudo com surdos............................................................................................ 223 

2 – Experimento IV: rastreamento ocular na compreensão de frases em Libras ........................................ 226 
2.1 – Método ................................................................................................................................................... 228 
2.2 – Participantes ........................................................................................................................................... 229 
2.3 – Materiais ................................................................................................................................................ 231 

2.3.1 - Áreas de interesse ........................................................................................................................ 233 
2.4 – Procedimentos ....................................................................................................................................... 234 
2.5 – Resultados .............................................................................................................................................. 236 

2.5.1 – Julgamento de aceitabilidade ...................................................................................................... 236 
2.5.2 – Padrão do escaneamento ocular no processamento de sentenças em Libras .............................. 240 

2.5.2.1 – Área inferior rosto ............................................................................................................... 242 
2.5.2.2 – Área superior rosto .............................................................................................................. 245 

2.5.3 – Padrão de escaneamento ocular no processamento das sentenças com tópico ........................... 248 
2.6 – Discussão ............................................................................................................................................... 250 

CAPÍTULO VII – REVISITANDO A PROPOSTA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL 
DAS ESTRUTURAS DE TÓPICO E CLASSIFICAÇÃO TIPOLÓGICA DA LIBRAS
 ................................................................................................................................................ 256 

Introdução .......................................................................................................................................................... 256 

1 – Representação formal das estruturas de tópico em Libras ...................................................................... 256 

2 – Classificação tipológica ............................................................................................................................... 261 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 265 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 271 

APÊNDICES ......................................................................................................................... 284 

APÊNDICE I – SENTENÇAS DO EXPERIMENTO PILOTO DE JULGAMENTO DE 
ACEITABILIDADE .......................................................................................................................................... 284 

Pré-teste: ......................................................................................................................................................... 284 
Condição (i): estruturas de tópico ................................................................................................................... 284 
Condição (ii): estruturas agramaticais ............................................................................................................ 284 
Condição (iii): estruturas gramaticais ............................................................................................................. 285 

APÊNDICE II: PRANCHAS DO EXPERIMENTO I DE PRODUÇÃO INDUZIDA ................................ 286 
Pré-teste .......................................................................................................................................................... 286 
Slides da condição contexto mais saliente para o tópico ................................................................................ 286 
Slides da condição contexto menos saliente para o tópico .............................................................................. 288 

APÊNDICE III: PRANCHAS DO EXPERIMENTO II DE PRODUÇÃO INDUZIDA ............................. 290 
Pré-teste: ......................................................................................................................................................... 290 
Pranchas da condição apontação no objeto: .................................................................................................... 290 
Pranchas da condição apontação no sujeito: ................................................................................................... 290 
Pranchas distratoras: ....................................................................................................................................... 290 



APÊNDICE IV: PRANCHAS DO EXPERIMENTO III DE PRODUÇÃO INDUZIDA ........................... 291 
Pré-teste .......................................................................................................................................................... 291 
Slides da condição (i) – verbo sem concordância + contexto menos saliente ................................................. 291 
Slides da condição (ii) – verbo com concordância + contexto menos saliente ............................................... 292 
Slides da condição (iii) – verbo sem concordância + contexto menos saliente ............................................... 293 
Slides da condição (iv) – verbo com concordância + contexto menos saliente .............................................. 294 

APÊNDICE V – SENTENÇAS DO EXPERIMENTO IV COM RASTREAMENTO OCULAR ............. 296 
Pré-teste: ......................................................................................................................................................... 296 
Sentenças experimentais: ................................................................................................................................ 296 
Sentenças distratoras:...................................................................................................................................... 296 

APÊNDICE VI – MODELO DE FICHA DE INFORMAÇÕES DO PARTICIPANTE ............................ 298 

APÊNDICE VII – MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO .......... 299 

APÊNDICE VIII – MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
MENORES DE IDADE .................................................................................................................................... 300 

APÊNDICE IX - MODELO DE FICHA DE INFORMAÇÕES DO PARTICIPANTE DO 
EXPERIMENTO IV ......................................................................................................................................... 301 

APÊNDICE X – MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
UTILIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ ...................................................................... 303 



24 
 

 

Introdução 
 

 O estudo da estrutura das línguas remonta a diversos momentos das discussões sobre a 

linguagem humana. Presente em debates clássicos de Platão, tal questão pode ser observada, 

em períodos mais recentes, por exemplo, no interesse pelo estudo da sentença na Grammaire 

de Port-Royal1, do século XVII, e na Linguística Moderna, nos apontamentos sausssurianos, 

com a dicotomia de eixo sintagmático versus eixo paradigmático. 

 Embora as diferentes obras a que temos acesso sobre esse ponto possam diferenciar-se 

em alguns aspectos, a busca por detalhar os procedimentos estruturais de uma língua 

demonstra o interesse pelos mecanismos que permitem que humanos produzam e 

compreendam signos linguísticos. Pode-se dizer, assim, que esses estudos fornecem-nos 

pistas para a compreensão do funcionamento das operações mentais que estão envolvidas 

nesses processos. 

 Com efeito, entender tais mecanismos e suas significações nas mensagens entre 

ouvinte e falante pode colaborar, de alguma maneira, para a descrição e o entendimento do 

modus operandi de nossa capacidade humana para a linguagem. Nesse sentido, a investigação 

da relação entre a maneira como codificamos as informações linguísticas dentro de uma 

determinada estrutura discursiva, a fim de que nosso interlocutor as interprete como 

esperamos que o faça, é um ponto de interesse para os mais diversos estudos linguísticos, 

assim como o é o mesmo mecanismo em sentido reverso, isto é, a maneira como 

decodificamos o sinal linguístico. 

 A exemplo de como a linguagem humana é de fato um sistema estruturado, sabe-se 

que a disposição dos constituintes2 nas sentenças das línguas naturais não ocorre de maneira 

aleatória, pelo contrário, cada língua possui regras que orientam a sua configuração 

sentencial. Assim, se partirmos do verbo para uma exemplificação, podemos dizer existirem 

línguas que, preferencialmente, o acomodam na primeira posição – línguas V1 –, algumas, na 

segunda – línguas V2 – e outras, na última – línguas V-final. Há, dessa maneira, a 

necessidade de se compreender essa dinâmica das línguas, a fim de determinar as possíveis 

regras que subjazem a elas. 

                                                 
1 Esta obra do ano de 1660 tem tradução de BASSETTO & MURACHCO (2001). 
2 “Um constituinte é uma unidade sintática construída hierarquicamente, embora se apresente aos olhos como 
uma sequência de letras ou aos ouvidos como uma sequência de sons.” (MIOTO, FIGUEIREDO SILVA & 
LOPES, 2005, p. 41) 
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 Se, de um lado, existem ordenações sentenciais canônicas nas línguas naturais, de 

outro, observa-se existir a possibilidade de mudança nessa ordem, por meio de processos 

gramaticais – como, por exemplo, focalização e clivagem – que, normalmente, estão 

associados a um tipo de significado específico que se deseja transmitir. Nesse sentido, as 

construções de tópico têm sido apontadas como um importante mecanismo responsável pela 

mudança na ordem dos constituintes das sentenças de muitas línguas, o qual cumpre função 

informativa específica, chamando a atenção para o constituinte topicalizado, que seria a 

informação conhecida entre os interlocutores (cf., dentre outros, CHAFE, 1976; PERINI, 

2010; PONTES, 1987; ZUBIZARRETA, 1999).   

 A exemplo, o português brasileiro (PB), que tem sido, tradicionalmente, descrito como 

língua do tipo sujeito – verbo – objeto (SVO), emprega amplamente estruturas que 

apresentam constituintes topicalizados (cf., dentre outros, PONTES, 1987). Esse tipo de 

composição, em que se tem um constituinte posicionado à esquerda da sentença seguido de 

uma sentença-comentário, configura as construções de tópico, tal como ilustra o exemplo (1) 

abaixo, em que o argumento interno do verbo “confiar” ocupa a posição destinada ao tópico 

no PB:  

  

(1)  [A Joana]i Tópico não se deve confiar Øi. (PONTES, 1987, p. 18) 

 

 De fato, o tópico é considerado um fenômeno linguístico observado nas línguas 

naturais em geral (LI & THOMPSON, 1976). Contudo, o papel assumido por esse mecanismo 

parece diferenciar-se de língua para língua. Nesse sentido, haveria línguas em que a estratégia 

básica de ordenação dos constituintes numa frase seria o sujeito seguido de seu respectivo 

predicado. Nessas línguas, o emprego do tópico corresponderia a uma estrutura marcada, tal 

como ocorre no inglês. 

 

(2) [The books]i Tópico, I found themi on the table. (ROSS, 1967 apud CALLOU et al., 1993) 
Os livros, eu os achei em cima da mesa.  

 

Por outro lado, haveria línguas em que o tópico seguido de comentário seria a 

estrutura canônica, portanto, a estrutura não marcada, básica, tal como ocorre no mandarim: 

 

(3) Neì-xie shùmu  shù-shēn        dà. (LI & THOMPSON, 1976, p. 462) 
Essas   árvore  árvore-tronco grande. 
„Essas árvores, os troncos são grandes‟. 
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 A partir do trabalho pioneiro de Li e Thompson (1976), aprofundaram-se mais as 

investigações sobre a natureza da topicalização nas diferentes línguas humanas, conferindo 

maior conhecimento científico sobre o fenômeno, em termos de adequação observacional e 

descritiva (no sentido de Chomsky (1965)). A partir da constatação de que estruturas de 

tópico podem corresponder a contextos marcados ou não marcados, os autores propuseram 

existir línguas cujas descrições em termos de sujeito e predicado não abarcariam toda a 

complexidade de seus fenômenos morfossintáticos e discursivos, sendo essas línguas mais 

precisamente descritas em termos de tópico e comentário.  

 Portanto, continuar analisando as línguas de acordo, tão somente, com as análises 

clássicas das estruturas sentenciais que se restringem ao conceito de sujeito e predicado seria 

não abranger a complexidade estrutural de línguas que funcionam na lógica discursiva de 

tópico e comentário. Desse modo, os autores propuseram uma classificação possível para uma 

dada língua conforme sua orientação para o sujeito e/ou para o tópico. Dessa proposta – 

baseada na análise de algumas línguas –, resultou uma tipologia das línguas naturais, que 

dividiria as línguas do mundo em quatro tipos: 

 

(a) Línguas com proeminência de sujeito; 

(b) Línguas com proeminência de tópico; 

(c) Línguas em que as duas estratégias são produtivas (línguas mistas); 

(d) Línguas em que há uma fusão entre os conceitos de tópico e sujeito. 

 

 De acordo com essa classificação, o indonésio estaria no grupo das línguas do tipo (a), 

com proeminência de sujeito. 

 

(4)  Ibu anak itu membeli sepatu. (LI & THOMPSON, 1976, p. 470) 
 Mãe criança que compra sapato. 
 „A mãe dessa criança comprou sapatos‟. 

 

O lahu, idioma usado em território viatnamês, seria um exemplo de língua do tipo (b), 

com proeminência de tópico: 

 

(5) Ho ō                      na-qhô  yi         vê                       yò. (LI & THOMPSON, 1976, p. 462) 
Elefante – tópico  nariz      longo   tempo presente   declarativa. 
„Elefantes, os narizes são longos‟. 
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 Dentre as línguas do tipo (c), em que tanto o tópico quanto o sujeito são estratégias 

amplamente produtivas, estaria o japonês: 

 

(6) Gakkoo-wa       buku-ka      isogasi –   kat-ta. (LI & THOMPSON, 1976, p. 462) 
Escola – tópico eu – sujeito ocupado – tempo passado. 
„Escola, eu estava ocupado‟. 

 

 E, por fim, línguas do tipo (d), em que os conceitos de sujeito e de tópico equivalem-

se, seriam o tagalog e Illocano, línguas faladas nas Filipinas. 

  

(7) Lutuin                                             ang sampalok      sa  tubig  hanggang lumambot.  
Olhar – tópico(in)                           tamarindo fruta   em água   até            macio. 
„Cozinhe a fruta tamarindo em água até ficar macia‟. (MILAMBILING, 2011, p. 2). 
 

 Em razão desse quadro diversificado de ordem básica dos constituintes na sentença 

das línguas, para Li e Thompson (1976), analisar as línguas que são proeminentemente 

orientadas para a sentença a partir do conceito de sujeito seria adequado. No entanto, para 

aquelas em que o tópico é o mecanismo padrão, uma abordagem em termos discursivos 

alcançaria uma descrição mais precisa. 

 Com a proposta defendida pelos autores, foram ainda descritas as principais 

características compartilhadas pelas línguas de tópico, isto é, propriedades que parecem estar 

associadas à classificação dessas línguas. Ainda com base nesses levantamentos, também 

passaram a ser investigadas as especificidades gramaticais que estão envolvidas nas 

construções de tópico. 

 Pode-se dizer, assim, que muitos estudos, desde então, têm visado à descrição e à 

compreensão da ordenação sentencial nas línguas orais, observando-se as considerações de Li 

e Thompson. No que concerne àqueles realizados em torno da sintaxe do PB, por exemplo, 

tem-se um longo repertório de investigações que buscam evidências na análise dos dados da 

língua, a fim de traçar uma classificação adequada à orientação que a caracteriza, para o 

sujeito ou para o tópico, (cf., dentre outros, DUARTE, 1996; GALVES, 2001; NEGRÃO, 

1990; KENEDY, 2011, 2014; PONTES, 1987).  

 Essa busca pela classificação tipológica das línguas naturais, entretanto, não tem 

reverberado na literatura sobre a gramática das línguas de sinais. Assim como nas línguas 

orais, na Língua de Sinais Brasileira (Libras) e na Língua de Sinais Americana (ASL), 

verificam-se construções que empregam o mecanismo do tópico (cf., dentre outros, 

QUADROS E KARNOPP, 2004). 
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 De acordo com os levantamentos realizados sobre a ordenação dos constituintes na 

Libras, a estrutura SVO é apontada como sendo a mais básica (cf. FELIPE, 1989; FERREIRA 

BRITO, 1995, 1997; QUADROS, 1999, 2000; QUADROS & KARNOPP, 2004). Contudo, 

apresenta-se o tópico como importante mecanismo de que dispõem os usuários da língua, o 

qual permite a mudança na ordem considerada canônica. 

 

(8) MARIA NÃO-GOSTAR MAÇÃ3. 

(9) [MAÇÃ] i Tópico MARIA NÃO-GOSTAR Øi.  

  

 Nos exemplos acima, temos em (8) a ordem SVO, considerada a mais frequente, não 

marcada, na Libras, e, em (9), temos a mudança dessa ordem por meio do emprego de uma 

construção de tópico.  Para a ordem apontada como canônica, não são traçadas restrições 

quanto a marcas e a contextos especiais, sendo sempre considerada gramatical. As 

construções de tópico, entretanto, não ocorreriam livremente, estariam associadas a marcações 

especiais, a contextos específicos e a alguns tipos de verbos, fato que embasa a afirmação de 

Quadros e Karnopp (2004) de que não se trata da estratégia mais básica na língua. 

 Contudo, por corresponder a um processo gramatical amplamente empregado na 

Libras, sua produtividade conduz à apreciação de Ferreira Brito (1997), que sugere que possa  

tratar-se de uma regra geral, visto que, quando não se emprega o tópico,  normalmente, 

empregam-se verbos que incorporam a noção de sujeito e de objeto, sem realizá-las em 

constituintes separados.  

 Dadas essas considerações teóricas e dada a carência de um número mais robusto de 

estudos que visem à descrição desse aspecto gramatical na  Libras, acreditamos ser relevante 

estender a esta língua discussão semelhante à que vem sendo realizada em relação ao status 

do tópico nas línguas orais. Observando-se os levantamentos de Li e Thompson (1976) e as 

discussões que têm sido feitas sobre o status do tópico em diversas línguas orais, poderíamos 

elencar as seguintes questões: 

 

(i) Qual é o status do tópico na Libras?  

(ii) Quais são suas propriedades? 

                                                 
3 As letras maiúsculas são utilizadas para que se representem os itens lexicais da Libras, nomeados sinais. Cada 
sinal é representado por uma palavra do português, quando, no entanto, um único item lexical da Libras é 
traduzido com duas palavras em português, usa-se o hífen. Ademais, os verbos são sempre representados na 
forma infinitiva do português, visto que em Libras não há marcas flexionais de tempo, assim como é empregado 
o símbolo “@” em lugar das marcas desinenciais de gênero do português. 
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(iii) A Libras seria uma língua com proeminência de sujeitos ou uma língua com 

proeminência de tópicos?  

  

 Com base nesses questionamentos, formulamos a presente tese de doutoramento, que 

pretende explorar, como veremos, o status do tópico na Libras de um ponto de vista teórico e 

experimental. Os objetivos gerais deste trabalho são: 

 
 Investigar o status do tópico de argumento interno na Libras; 

 Avaliar a base teórica apresentada pela literatura sobre a Libras no que tange à 

caracterização dessa construção; 

 Contribuir para a caracterização mais aprofundada dessas estruturas na Libras, bem 

como nas línguas de sinais; 

 Levantar dados relativos ao processamento cognitivo dessas estruturas com base no 

uso de uma metodologia experimental. 

 

Os Objetivos específicos, por sua vez, são os seguintes: 

  

 Adaptar e/ou desenvolver técnicas experimentais empregadas originalmente no estudo 

de línguas orais, contribuindo para sua implementação na pesquisa de línguas de 

sinais; 

 Avaliar a aceitabilidade de estruturas de tópico de argumento interno em usuários de 

Libras; 

 Avaliar a produção de estruturas de tópico de argumento interno por usuários de 

Libras em contextos pragmáticos mais e menos salientes para o seu emprego; 

 Avaliar o padrão de movimentação ocular durante o processamento de estruturas de 

tópico de argumento interno na Libras, com e sem a marcação especial – levantamento 

das sobrancelhas – a elas relacionada; 

 Com base nos resultados obtidos, apresentar uma proposta de representação formal das 

sentenças com tópico de argumento interno na Libras; 

 De acordo com a tipologia das línguas humanas apresentada por Li e Thompson 

(1976), indicar uma possível classificação da Libras, segundo a avaliação dos 

resultados obtidos neste estudo. 
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 Nesse sentido, a hipótese de trabalho que orienta a presente tese é a de que a Libras 

possui essa estrutura – “tópico > comentário” – como parte de sua gramática, conforme vem 

sendo descrito na literatura da área (cf. FERREIRA BRITO, 1995, 1997; QUADROS, 1999, 

2000; QUADROS & KARNOPP, 2004). Portanto, é possível, procedendo-se a investigações 

que nos forneçam maiores detalhes sobre este ponto, compreender melhor o seu papel na 

língua, apresentar uma caracterização formal do fenômeno e, assim, aventar sua classificação, 

no quadro proposto por Li e Thompson (1976), tal como vem sendo feito no estudo das 

estruturas sentenciais de línguas orais, como o PB (cf., dentre outros, LI & THOMPSON, 

1976; PONTES, 1987; PAREDES SILVA, 1993, VASCO, 2006).  

 A escolha pela estrutura de tópico de argumento interno, especificamente, deve-se à 

necessidade, diante da complexidade do fenômeno, de recorrer a um recorte, para que haja 

condições, em virtude da exiguidade de tempo de que dispõe esta pesquisa, de analisar mais 

detidamente este aspecto. Não obstante esse caminho adotado, acreditamos que os resultados 

alcançados trarão evidências sobre o fenômeno que permitirão aludir suas características mais 

gerais.  

 Para o seu tratamento, adotamos a concepção de língua sustentada pela teoria 

linguística de cunho gerativista, segundo a qual a habilidade linguística de um indivíduo é o 

reflexo de uma capacidade humana para o desenvolvimento da linguagem. Nesse sentido, os 

recentes desdobramentos dos estudos gerativistas, que embasam o Programa Minimalista 

(PM), têm apontado para o caráter articulado da língua aos demais domínios cognitivos, 

determinando que as expressões linguísticas devem atender ao Princípio da Interpretabilidade 

Plena (PIP), a fim de que se tornem legíveis nas interfaces com os sistemas articulatório-

perceptual e conceitual-intencional (CHOMSKY, 1995, 1998, 2005, 2007, dentre outros). A 

proposta de que haja um sistema articulatório-perceptual que confira forma a essas expressões 

abrange as línguas de sinais, visto que este apresentaria subsistemas que contemplariam as 

línguas orais, subsistema fonador-auditivo, e também as línguas de sinais, subsistema visual-

cinestésico (cf. CHOMSKY, 2011).  

 Justificamos ainda o emprego da teoria gerativista na análise de nossos dados, 

destacando a possibilidade de, a partir de abordagens sobre a periferia esquerda, 

especificamente aquelas sugeridas por Rizzi (1997, 1999), apresentar uma representação 

formal das sentenças com tópico na Libras. Pretendemos, assim, propor a representação 

sintática das sentenças com tópico de argumento interno, analisando se estas correspondem à 

ordem básica na língua ou se correspondem à ordem marcada.  



31 
 

 

 No que concerne a essa questão – ordem básica ou ordem marcada –, será possível 

indicar se o tópico representa um custo computacional maior ou menor, conciliando, portanto, 

nossos resultados com modelos de processamento. Os dados de pesquisas experimentais 

colaboram para a hipótese de que haja restrições de ordem cognitiva às línguas (cf. CORRÊA, 

2006, 2014; AUGUSTO, 2005), tal como, contemporaneamente, tem sido abordado pelo 

gerativismo, o qual prevê ser a forma das línguas humanas uma solução ótima para as 

pressões impostas pelas interfaces com os sistemas de desempenho cognitivo (CHOMSKY, 

1995, 1998, 2005, 2007, dentre outros). Portanto, diante dessa convergência de ideias, 

acreditamos ser possível extrair uma contribuição tanto da teoria gerativista quanto da 

psicolinguística no tratamento do fenômeno que estamos propondo pesquisar.  

 Nesse sentido, empregamos na investigação desse processo gramatical na Libras a 

técnica experimental de análise, adotada pela psicolinguística experimental. Assumimos a 

hipótese de que, pertencendo à gramática dessa língua, as construções de tópico 

correspondam a uma realidade psicológica passível, portanto, de ser investigada em 

experimentos psicolinguísticos. A utilização desse procedimento justifica-se, sobretudo, por 

possibilitar que se controlem os fatores associados ao fenômeno em estudo e por permitir, 

assim, que sejam isoladas as variáveis que desejamos pesquisar, possibilitando-nos, na 

sequência, aventarmos uma caracterização formal dessas construções sintáticas.  

 Assumindo-se essa perspectiva, acreditamos poder extrair dados da Libras mais 

consistentes, já que, para além da manipulação dos possíveis fatores relacionados ao processo, 

contamos ainda com a participação direta dos próprios usuários da língua nos testes, o que 

nem sempre é observado nos estudos descritivos, com base em intuições ou em corpora, das 

línguas de sinais. Para isso, estamos assumindo uma metodologia de trabalho originalmente 

empregada, de maneira extensiva, pela teoria linguística e pela psicolinguística no estudo de 

línguas orais (cf. dentre outros, COWART, 1997). Portanto, dentre os desafios maiores de 

nossa pesquisa estão a adaptação e/ou a criação de paradigmas experimentais que sejam 

compatíveis com a realidade visual e gestual da língua com que trabalhamos, sem que 

tenhamos disponíveis um repertório igualmente vasto de estudos nessa abordagem para as 

línguas de sinais. 

 Esse fato evidencia, por outro lado, a originalidade de nossa pesquisa, que se justifica, 

para além da contribuição para a descrição e entendimento do específico fenômeno na Libras, 

por  colaborar metodologicamente com a criação de modelos de testes na investigação dessa 

língua, que podem ser estendidos a outras línguas de sinais. Desse modo, a presente tese 

proporciona uma contribuição para que demais pesquisadores que se dedicam ao estudo sobre 
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a gramática da Libras possam também fazer uso dessa abordagem, aperfeiçoando-a e 

disseminando-a no estudo de outras línguas de sinais. Destacamos que, no Brasil, trata-se de 

uma pesquisa inédita sobre essas construções, numa perspectiva experimental de investigação.  

 O tratamento dispensado ao tema em questão oferece ainda uma contribuição teórica. 

Como se trata de um fenômeno sintático-discursivo, pretendemos compreender qual o papel 

de determinados contextos no emprego do tópico por usuários da Libras. A depender dos 

resultados, será possível apresentar algumas considerações acerca da importância das 

demandas pragmáticas para este mecanismo na Libras e, talvez, aventar algumas 

considerações acerca do papel dessas demandas nas línguas de sinais. Ainda nesse sentido, o 

trabalho fornece dados para que se faça uma reflexão sobre a adequação teórica daquilo que 

tem sido proposto em termos de descrição do fenômeno em línguas orais para a modalidade 

das línguas de sinais. 

 Em virtude de esta pesquisa tratar de uma língua gestual, cujas abordagens 

psicolinguísticas no Brasil ainda são muito incipientes, consideramos que o público a que se 

destina deva ter acesso a informações básicas sobre a Libras. De forma semelhante, 

acreditamos que aquele público interessado no estudo da Libras, mas que não esteja 

familiarizado com a pesquisa experimental, deva ter acesso a informações mais elementares 

sobre a metodologia que empregamos em nossa pesquisa. Por essa razão, certamente, será 

percebida nossa preocupação em explicar com detalhes tanto aspectos mais gerais da Libras 

quanto aspectos mais gerais sobre a metodologia adotada.  

 Dessa forma, esta tese encontra-se organizada em sete capítulos. No capítulo I, 

caracterizamos as construções de tópico. Abordamos as diferentes terminologias adotadas 

para o fenômeno, bem como propriedades sintáticas, prosódicas e discursivas relacionadas a 

ele. Discorremos ainda sobre as propostas de Li e Thompson para a classificação das línguas 

humanas, no que tange aos conceitos de tópico e sujeito e, por fim, apresentamos a querela 

sobre a caracterização do tópico no PB (cf.. dentre outros, DUARTE, 1996; KENEDY, 2011, 

2014; PAREDES SILVA; PONTES, 1987; ORSINI, 2003; VASCO, 2006).  

 O capítulo II destina-se à apresentação da ordem sentencial na Libras e da construção 

de tópico, segundo as observações que têm sido expostas na literatura referente à gramática da 

língua (FELIPE, 1989; FERREIRA BRITO, 1995; QUADROS & KARNOPP, 2004). Para 

isso, no entanto, julgamos necessário que, primeiramente, fosse feita uma breve exposição 

sobre o processo de aquisição de uma língua de sinais e sobre a história da Libras e sua 

oficialização no Brasil. Em seguida, para que se entendam os aspectos linguísticos de uma 

língua de sinais, apresentamos, de maneira geral, as características da Libras nos diferentes 



33 
 

 

níveis linguísticos – fonológico, morfológico, sintático e semântico-pragmático. 

Apresentamos, na sequência, as considerações sobre o tópico na língua e em outras línguas de 

sinais. Finalmente, abordamos, na última seção desse capítulo, algumas das propriedades das 

línguas de tópico elencadas por Li e Thompson, sinalizando quais dentre essas são passíveis, 

pelo que tem sido descrito nos estudos sobre a Libras, de se encontrar na língua.  

 No capítulo III, são apresentados os postulados teóricos e os procedimentos 

metodológicos que embasam a presente pesquisa. São abordados, portanto, os postulados 

teórico-metodológicos da psicolinguística, bem como a sua articulação ao modelo de língua 

oferecido pelo PM. Por fim, discorremos sobre interpretações sintáticas do tópico, propondo 

possíveis representações formais para as sentenças que o empreguem na Libras. 

 No capítulo IV, apresentamos o primeiro teste a que procedemos em nosso estudo, o 

qual possui características mais próximas a um experimento-piloto. Trata-se de um teste de 

julgamento de aceitabilidade. Nesse capítulo, é abordada, primeiramente, a definição desse 

tipo de teste, segundo aquilo que é exposto por algumas considerações na literatura sobre 

técnicas experimentais. Em seguida, detalhamos os passos procedimentais, bem como os 

resultados e a discussão que emergiram de sua aplicação. 

 Na sequência, o capítulo V apresenta os experimentos de produção induzida 

realizados neste trabalho. Em primeiro lugar, é exposto no que consiste a técnica de 

experimentação em produção linguística, apresentando-se algumas considerações sobre esse 

tipo de experimento em diferentes modos de procedimento. Em seguida, então, são 

apresentados, em seções separadas, os três testes aplicados, detalhando-se os procedimentos 

metodológicos adotados para a criação dos paradigmas utilizados, as informações 

procedimentais sobre os testes, os resultados e as discussões finais. 

 O capítulo VI trata do experimento de rastreamento ocular desenvolvido para a 

investigação do padrão de movimentação ocular durante o processamento de sentenças com 

tópico em usuários da Libras. Assim, discorremos sobre a técnica, em seguida, sobre o seu 

emprego no estudo de línguas de sinais e, por fim, detalhamos o experimento e apresentamos 

seus resultados e discussão.  

 No último capítulo, conduzimos uma reflexão final sobre os resultados obtidos ao 

longo de todo o estudo, com vistas a oferecer uma possível caracterização formal do 

fenômeno na Libras e a indicar sua possível classificação no quadro proposto por Li e 

Thomspson (1976). Por fim, nas considerações finais, procedemos a uma síntese dos 

principais pontos desenvolvidos na tese, recapitulando seus objetivos e apresentando nossas 

últimas considerações.  
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Capítulo I – A construção de tópico nas línguas naturais 
 

Introdução 
 

 As línguas humanas tipicamente apresentam preferência no que tange à ordenação dos 

constituintes na sentença. Entretanto é comum que elas também apresentem construções 

destoantes da organização considerada mais básica, as quais, geralmente, veiculam algum 

significado específico. Nesse sentido, a construção de tópico é apontada como um dos 

principais fenômenos responsáveis por essa modificação na ordenação linear canônica numa 

língua (cf., dentre outros, LI & THOMPSON, 1976; PRINCE, 1981; ZUBIZARRETA, 1998, 

1999).  

 A construção de tópico consiste, simplificadamente, na ocupação, por um constituinte, 

da periferia à esquerda da sentença que serve de comentário sobre ele: 

 

(1) [Esse livro]i Tópico, eu li Øi ontem Comentário. 

 

 Esse exemplo remete-nos aos casos em que um constituinte, um Sintagma 

Determinante (DP, do inglês Determiner Phrase) em (1), foi alçado da sua posição de origem, 

como complemento verbal, para a posição inicial da sentença. Entretanto, as construções de 

tópico são um fenômeno mais complexo, em que, por exemplo, é possível haver um 

constituinte na posição de tópico sem que esse esteja, necessariamente, vinculado a alguma 

posição estrutural no domínio da sentença que lhe serve de comentário, ou seja, sem ser um 

constituinte que se moveu para uma posição sintática mais alta.  

 Dessa forma, pretendemos, neste capítulo, discutir diferentes abordagens sobre as 

construções de tópico e sua representatividade na descrição das línguas. Assim, nosso texto 

encontra-se aqui dividido em cinco seções. Na seção 1, abordamos o tópico em si, as 

terminologias empregadas para descrevê-lo e seus aspectos mais gerais. Na seção 2, 

discorremos sobre a relação entre tópico e prosódia. Na seção seguinte, abordamos a relação 

entre contexto discursivo e tópico. Na sequência, apresentamos, na seção 4, a tipologia 

proposta por Li & Thompson (1976) para as línguas naturais, a partir dos conceitos de tópico 

e de sujeito. Na seção 5, apresentamos algumas discussões sobre o tópico no contexto do PB. 

Finalmente, na seção 6, após tudo o que foi abordado nas seções anteriores do capítulo, 
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apresentamos nossa proposta de investigação do status do tópico de argumento interno na 

Libras, correlacionando-a, portanto, ao que neste capítulo foi tratado. 

1 - O tópico 

1.1 – Terminologias 

 Não há, na literatura que se destina à conceituação de tópico, uma definição uníssona. 

Como se trata de um fenômeno bastante produtivo nas línguas humanas, sua manifestação 

carrega nuances, de certa forma, particulares em cada uma delas. Nesse sentido, a própria 

indefinição da nomenclatura – tópico, tema, dado – também expressa, em parte, essa questão. 

 Outro ponto é a conceituação opositiva entre sujeito e tópico. A exemplo disso, Duarte 

(2003) considera que a estrutura “sujeito > predicado” corresponde à forma sintática de uma 

sentença, enquanto a estrutura “tópico > comentário” corresponde à sua estrutura temática. 

Dessa forma, muitos autores (cf., dentre outros, LI & THOMPSON, 1976; PONTES, 1987; 

MATEUS et al., 2003) trabalham com a distinção de sujeito e tópico por uma questão de 

modo de abordagem sentencial. Ou seja, quando se consideram as relações puramente 

gramaticais, define-se mais precisamente o constituinte sobre o qual se predica na sentença 

com o conceito de sujeito; por outro lado, quando se consideram as questões mais contextuais, 

o tópico atende mais satisfatoriamente à classificação desse constituinte. 

 A própria definição de sujeito e predicado na Gramática Tradicional (GT) remete-nos 

a certa dificuldade em se fazer uma classificação exclusivamente sintática. Para ilustrar tal 

problemática, Barbosa (2005) cita a definição de Cunha e Cintra – “O sujeito é o ser sobre o 

que se faz uma declaração; o predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito” (CUNHA & 

CINTRA, 2001, p. 122). O autor afirma que essa definição “mistura a relação sintática, entre 

expressões linguísticas, com a relação semântica, entre objetos” (BARBOSA, 2005, p. 342).  

 Por essa razão, alguns autores (cf., dentre outros, GIVÓN, 1983) consideram 

apropriado associar o conceito de sujeito a uma definição sintático-semântica e o conceito de 

tópico, a uma noção discursiva. Entretanto, ainda que seja associado a uma noção discursiva, 

uma vez que sua referência deriva do contexto pragmático, seria importante lembrar que há 

línguas que apresentam marcas especiais para o tópico – por exemplo, morfemas e entonação 

–, por essa razão, deveríamos tratá-lo também como um fenômeno gramaticalizado, tal como 

sustenta Pontes ao fazer uma crítica à proposta de Givón (1979 apud PONTES, 1987), que 

propunha ser o tópico um fenômeno unicamente discursivo-funcional: 
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Aliás, toda argumentação de Givón peca pela base, porque ele parte da consideração 
de que tópico é uma noção “discursivo-funcional” e que o sujeito é uma noção 

“sintático-gramatical”. Mas tópico só é unicamente discursivo na acepção semântica 

do “assunto”. No momento em que estamos tratando de tópico que aparece em 

sentenças topicalizadas, com deslocamento para esquerda, ou outras que Givón 
mesmo arrola, já estamos tratando do tópico gramaticalizado de alguma forma. E 
isto é mais evidente em línguas como as estudadas por Li & Thompson (1976). 
Estes autores mostraram que há línguas em que inclusive o tópico é indicado não só 
sintaticamente, mas também morfologicamente, ou seja, há um morfema para 
indicar o tópico (como no japonês). (PONTES, 1987, p. 43) 
 

 Dessa forma, tais exemplos trazem-nos questionamentos quanto à natureza unicamente 

discursiva do tópico. Se, por um lado, sua manifestação está vinculada ao contexto de um 

determinado enunciado, por outro, sua característica nas línguas demonstra ser ele um 

fenômeno com desdobramentos também formais.  

 Por essa razão, o estudo da estrutura informativa da sentença pode fornecer pistas de 

como compreender esse processo. Nesse sentido, Lambrecht (1994) propõe que o estudo do 

tópico pertença à própria gramática da sentença, pois investigaria a relação entre a sua 

ordenação no âmbito da estrutura sentencial e do discurso. Assim, aponta-se a necessidade de 

que se compreenda o modo pelo qual as motivações discursivas apresentam correlatos na 

gramática das línguas, isto é, como as diferentes demandas oriundas do contexto discursivo se 

desdobram nas estruturas linguísticas. 

 Para além da diferenciação entre “sujeito > predicado” e “tópico > comentário”, 

existem ainda outras abordagens sobre a estruturação da frase, cujas definições giram em 

torno dos conceitos de “tema > rema”, “dado > novo” e “foco > pressuposição”, por exemplo. 

 No que tange aos conceitos de tema e rema, pode-se dizer que têm origens no Círculo 

Linguístico de Praga (cf. BARBOSA, 2005). Tais definições foram empregadas para fazer 

referência à distribuição da informação na frase. Assim, a ideia era fazer uma análise não 

puramente sintática da sentença, mas informacional. Nesta análise, não estaria em jogo uma 

realidade dicotômica, mas hierárquica. Resume Barbosa: “o tema será o elemento com mais 

baixo dinamismo comunicativo: o rema será a parte com o mais alto dinamismo 

comunicativo” (BARBOSA, 2005, p. 343).  

 A terminologia “dado > novo”, com que Halliday (1985) trabalha, fundamenta-se nos 

conceitos de informação recuperável a partir do contexto e informação que não é recuperável. 

Assim, nas palavras de Barbosa: 

 

Halliday considera o enunciado organizado numa sequência de unidades tonais, com 
uma estrutura própria, que constituem a estrutura informacional (information 
structure) da frase. Esta estrutura integra quer a distribuição das unidades de 
informação, a que chama estrutura temática, quer a organização interna de cada 
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unidade informacional. A estrutura temática é responsável pela ordem linear das 
unidades de informação. Em geral o objecto de que fala a frase (aboutness), que 
designa também por tema, ocorre no início da frase precedendo aquilo que sobre ele 
se diz, o rema. (BARBOSA, 2005, p. 344) 
 

 Desse modo, aponta-se ainda o fato de, no geral, haver fortes condições para que a 

informação nova do enunciado esteja relacionada àquilo que é veiculado como objeto. O 

tópico veicularia a informação dada, o que não o impede de abrigar um objeto, obviamente, 

fala-se apenas de uma tendência de este estar, comumente, relacionado àquilo que figura 

como informação nova na sentença, de acordo com o fluxo do discurso (cf. CHAFE, 1976). 

 Sobre a noção de “foco > pressuposição”, discorrem, numa abordagem gerativista, 

Chomsky (1971) e Jackendoff (1972)4. Nessa perspectiva, existiria um papel desempenhado 

pela prosódia. Assim, um determinado acento recairia sobre a interpretação semântica da 

frase, que determinaria o que corresponde à informação compartilhada entre ouvinte e falante 

– pressuposição – e o que corresponde à informação que não é compartilhada entre eles – 

foco. Nesse sentido, além da estrutura sintática da frase, estaria em jogo a prosódia que 

recairia sobre ela a partir do que se pressupõe ser compartilhado entre ouvinte e falante e o 

que não é. Dessa forma, considera-se a prosódia um fator linguístico que pode representar 

uma marca ligada ao tópico e ao foco em algumas línguas. 

 Como é possível perceber, há uma gama de possibilidades na abordagem da estrutura 

sentencial, que atribui importância tanto à realidade sintática quanto à realidade discursiva – 

portanto, à realidade psicológica também –, que se reflete na terminologia utilizada para a 

descrição dos fenômenos. Assim, buscaremos, na seção 1.2, abordar aspectos gerais do 

tópico, a partir da contribuição de diferentes estudos.  

 Conforme observado, propõe-se que o tópico seja caracterizado como um fenômeno 

sintático-discursivo. Sabemos que a construção de tópico encerra uma determinada estrutura 

sintática, mas que as implicações para essa estrutura são, comumente, discursivas. Logo, para 

uma visão mais completa do fenômeno, resenharemos abordagens que visam à sua explicação 

tanto por um viés mais sintático, quanto por um viés mais pragmático, que considera a 

estrutura informativa dos enunciados como um importante fator para a compreensão da 

natureza do tópico, visando abordar questões que surgiram na formulação dos experimentos 

desta tese, os quais são apresentados nos capítulos IV, V e VI. 

                                                 
4 Confrontar também Zubizarreta (1998, 1999). 
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1.2 – Aspectos gerais 

 
 Iniciemos com a definição fornecida por Perini: “tópico é um elemento da sentença 

cuja função é delimitar o assunto principal do enunciado (PERINI, 2010, p. 331). Ele pode 

ter, ao mesmo tempo, uma das funções sintáticas tradicionais (objeto, sujeito etc.)”. Segundo 

o autor, construções do tipo deslocamento à esquerda, passiva e clivada podem marcar o 

tópico. Tal como ele exemplifica para o PB: 

 

(2) [Essa cerveja] Tópico ninguém vai beber. (deslocamento à esquerda) 

(3) Foi [a diretora] Tópico que mandou trancar a sala5. (clivada) 

(4) [A dona Eulália] Tópico foi homenageada pelos membros do clube. (passiva) 

                              

 O autor separa esses exemplos, que considera serem tópicos sintáticos – porque estão 

vinculados a uma posição sintática –, dos que se seguem, considerados exemplos de 

construções de tópico discursivo: 

 

(5) [Essa bolsa aberta] Tópico, alguém podia te roubar a carteira.    

(6) [O médico] Tópico, a gente vai telefonar pra ele agora mesmo. 

                 

  A diferença, portanto, que se coloca entre a estrutura de tópico sintático e a estrutura 

de tópico discursivo é que, enquanto esta se mantém sem cumprir uma função sintática 

específica dentro do comentário, sem relação selecional com o verbo – ainda que possa ter 

correferência a alguma posição sintática, tal como ocorre entre médico e ele no exemplo (6) –, 

aquela se mantém, necessariamente, vinculada a uma função sintática e a um papel temático 

definidos no domínio da sentença – tal como ocorre com os constituintes deslocados para a 

acomodação de tópico que se mantêm vinculados a uma de categoria vazia (CV) em sua 

posição de base. Veremos, mais adiante, que Li e Thompson (1976) sugerem ser o tipo de 

construção vista em (5) um exemplo característico das línguas com tipologia de tópico.  

 Na GT, construções sintáticas como as utilizadas nos exemplos (5) e (6) são, 

simplificadamente, classificadas como anacoluto. Segundo Cunha e Cintra (2001, p. 630), 

                                                 
5 Observe-se que, com o exemplo descontextualizado, não há como saber se essa é uma informação nova ou 
dada, fato que implicaria, para alguns teóricos, a mudança, caso fosse nova, de interpretação deste exemplo não 
como tópico, mas como foco. 



39 
 

 

anacoluto é “a mudança de construção sintática no meio do enunciado, geralmente depois de 

uma pausa sensível”, e exemplificam:  

 

(7) Umas carabinas 6 que guardava atrás do guarda-roupa, a gente brincava com elas, de tão 
imprestáveis. (J. Lins do Rego, ME, 136) 
 
(8) Bom! Bom! eu parece-me que ainda não ofendi ninguém! (J. Régio, SM, 105) 
 

 A esse respeito, Pontes (1987) critica o fato de a própria definição na GT – que 

considera o anacoluto uma construção em que há um elemento sem ligação sintática com a 

oração que serve de comentário – não explicar a diferença existente entre o exemplo (5) e o 

(6), os quais se distinguem pela possibilidade de correferência entre um pronome e o tópico 

em (6), algo que não acontece em construções do tipo de (5). Os próprios exemplos oferecidos 

por Cunha e Cintra são diferentes nesse sentido. 

 Sobre tal questão, é pertinente mencionarmos as considerações acerca da distinção 

feita entre deslocamento à esquerda e topicalização. Pontes aponta que as diferenças 

estabelecidas tradicionalmente entre os dois fenômenos, sobretudo em Ross (1967 apud 

PONTES, 1987) para a língua inglesa, distinguem-nos pelo aparecimento de um pronome-

cópia no deslocamento à esquerda, quando na topicalização tal ocorrência não existe. Para 

Ross, um deslocamento à esquerda não seria derivado por movimento. O tópico seria gerado 

na base e apenas coindexado, na Forma Lógica (LF, do inglês Logical Form), ao pronome 

resumptivo. Por outro lado, a topicalização seria gerada por movimento, do qual resultaria a 

lacuna a que estaria coindexada 7.  

 No entanto, Pontes indica que tal distinção não alcançaria a dimensão do que ocorre 

no PB. Para ela, o fenômeno na língua seria diferente do que ocorre em inglês. 

 
 A situação em português não é a mesma do inglês e querer distinguir duas 
construções tópicas na base da presença ou ausência do pronome não é fácil, porque 
não se encontra uma diferença nítida entre as Ss8 com pronome e as Ss sem 
pronome. A opcionalidade do pronome faz com que as duas construções se 
confundam em nossa língua. (PONTES, 1987, p. 71) 
 

 Para a autora, existiriam manifestações em PB que não se explicariam pela definição 

proposta por Ross. Dessa forma, para Pontes a frase a seguir não se justificaria na perspectiva 

estabelecida: 

                                                 
6 Grifo do autor. 
7 Tal como Ross, Chomsky (1977) assume a mesma diferenciação entre topicalização e deslocamento à 
esquerda.  
8 Ss = sentenças. 
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(9) Feijão eu não gosto (*dele). (PONTES, 1987, p. 67) 

 

 A autora busca demonstrar que, em (9), a impossibilidade do pronome decorre do fato 

de, na posição de tópico, figurar um constituinte genérico, “feijão”, por essa razão, não 

admitiria um pronome-cópia no respectivo comentário. Dessa forma, opta por trabalhar com o 

conceito de “definição do DP” e ainda sustenta que a ocorrência ou não do pronome parece 

estar ligada também a problemas gerais de pronominalização na língua.  

 Pontes observa ainda outras tendências no PB, tal como o emprego de topicalização, 

mas não de deslocamento, quando se trata de um tópico contrastivo9, que aparece em 

enumerações como: 

 

(10) O meu banheiro o sr. pode pintar. O outro deixa pra depois. (PONTES, 1987, p. 76) 

 

 Ainda segundo a autora, no PB, a presença ou não de pausa também não serviria para 

diferenciar topicalização de deslocamento à esquerda. Embora reconheça a dificuldade de se 

estabelecer uma distinção do fenômeno na língua, uma vez que, além de as funções no 

discurso serem praticamente as mesmas nos dois casos, e tanto a pausa quanto o pronome 

parecem ser opcionais, Pontes propõe, com base na frequência do fenômeno observada nas 

sentenças analisadas, a seguinte diferenciação: 

 

 (a) Topicalização: casos em que não há pausa, não há pronome, há contraste e há 
 DPs tanto definidos como indefinidos. 
 
 (b) Deslocamento à esquerda: casos em que há pausa, há pronome, não há 
 contraste e os DPs são definidos e dados. 
 

 Por fim, a autora conclui, ainda, serem essas construções diferentes das consideradas 

anacoluto pela GT. Segundo Pontes, nos casos de anacoluto não se trataria de um 

deslocamento de constituinte, mas um caso em que “a relação entre o tópico e o comentário 

que se segue é estabelecida pela simples colocação de um em seguida do outro, pelo 

conhecimento de mundo, ou pelo que foi dito anteriormente” (PONTES, 1987, p.84). 

 

(11) Essa minha barriga, só jejum. (PONTES, 1987, p.83) 

 
                                                 
9 Tópico contrastivo é aquele que tem valor de oposição em relação a outro tópico (cf. MENUZZI & 
ROISENBERG, 2009) 
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 O exemplo (11) retrata que a relação entre o tópico “Essa minha barriga” e o 

comentário “só jejum” é estabelecida pela própria disposição dos mesmos na sentença, isto é, 

tópico seguido de comentário. Desse modo, podemos inferir a relação semântica entre eles, 

algo como que se pressupõe que, estando a barriga de tal forma grande, apenas um jejum 

poderia diminuí-la. 

 Como é possível perceber até o momento, o conceito de tópico está basicamente 

associado a propriedades que envolvem tanto relações sintáticas quanto relações discursivas. 

Sua definição está ligada à periferia esquerda da sentença e a um constituinte que pode ou não 

manter uma relação selecional com o verbo dentro da oração, ou seja, esse constituinte pode 

estar vinculado apenas ao contexto discursivo, ainda que, semântica e/ou pragmaticamente, 

ele também esteja vinculado ao conteúdo trazido pela sentença que serve de comentário. 

  De acordo com as abordagens gerativistas, o tópico sempre foi reconhecido por 

ocupar uma posição não argumental, ou seja, acima do Sintagma Flexional (IP, do inglês 

Inflectional Phrase). O tópico estaria, assim, numa posição mais alta na sintaxe, mais 

periférica, que se convencionou chamar Sintagma Complementizador (CP, do inglês 

Complementizer Phrase). Com base nessa visão, uma vez que surge um tópico no discurso, 

uma sentença é formada e conectada para referir-se a ele.  

 Ainda na perspectiva dos estudos de vertente gerativista, inspirado na proposta 

original de Pollock (1989), a qual sugere a cisão de IP em Sintagma de Concordância (AgrP, 

do inglês Agreement Phrase) e Sintagma Temporal (TP, do inglês Tense Phrase), Rizzi 

(1997) propõe que TopP (do inglês Topic Phrase) e FocP (do inglês Focus Phrase) ocupam a 

periferia esquerda da sentença. Assim, o tópico estaria posicionado no especificador de TopP, 

e o foco, no especificador de FocP. Consequentemente, o tópico possuiria uma série de 

características formais que o distinguiriam do foco.    

 Mioto (2003, p. 180) sintetiza as principais características diferenciadoras de tópico e 

foco apontadas por Rizzi, nos seguintes exemplos do PB: 

 

(12) a -?(?) [F
10 O Joãoi] que a mãe delei ama ti, não a Maria. 

        b - O Joãoi,
11 a mãe delei ama elei. 

 
(13) a - [F Para ninguém] ele vai mandar cartão de Natal este ano. 
        b - *Para ninguém, ele vai mandar cartão de Natal este ano. 
 
(14) a - *Foi [F aquele carro] que a Maria comprou ele domingo. 

                                                 
10 Reproduzimos o exemplo tal como apresentado pelo autor, em que F corresponde ao foco. 
11 No texto original, o autor indica que as vírgulas foram usadas para marcar a pausa entre tópico e comentário. 
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        b - Aquele carro, a Maria comprou ele domingo. 
 

 Baseado nas proposições de Rizzi, o autor apresenta as sentenças acima, 

demonstrando como tópico e foco podem diferenciar-se e, consequentemente, apresentar suas 

propriedades específicas. No exemplo (12a), tem-se a impossibilidade de um foco manter-se 

vinculado a um vestígio (t) que se estabelece por cima de um pronome do tipo “dele”. Por 

outro lado, como observamos em (12b), existe essa possibilidade quando se trata de um 

tópico. Em (13a), por sua vez, o foco admite uma expressão quantificacional como ninguém. 

Em (13b), o mesmo não ocorre, porque o tópico não é compatível com um pronome dessa 

natureza, por essa razão, não admitiria outros quantificadores como “tudo”, “nada” e 

“alguém”. Por fim, em (14a), trata-se da ausência de possibilidade de um foco manter 

correferencialidade com pronomes presentes no interior de IP, o que é possível em (14b) 

porque o tópico permite tal construção. 

 Uma outra característica apresentada para o tópico é que ele pode ser seguido de uma 

expressão wh-12. Assim, poderíamos ter um tópico como “Ao seu pai” seguido de uma 

expressão wh, tal como em “Ao seu pai, que explicações vocês deu?”, o que não poderia 

ocorrer caso se tratasse de um foco.    

 De todo modo, é possível depreender das explanações expostas que o tópico está 

associado à ideia de assunto pressuposto e, com isso, carrega uma série de propriedades 

formais que não são licenciadas pelo foco, que é a informação nova, por exemplo. Os 

desdobramentos sentenciais dessas propriedades semântico-pragmáticas presentes nesses dois 

fenômenos demonstram também serem importantes mecanismos linguísticos de veiculação de 

informação nas línguas. 

 Como o tópico é um fenômeno presente nas línguas naturais em geral, delimitar as 

propriedades que subjazem às suas manifestações é importante para os estudos linguísticos. 

Sua ligação com o discurso, entretanto, pode implicar peculiaridades que variam de língua 

para língua.  

 Em diferentes línguas, existe uma relação estreita entre o tópico e a posição inicial da 

sentença (cf., dentre outros, LI & THOMPSON, 1976; CHAFE, 1976; GIVÓN, 1983; 

PONTES, 1987). Segundo Li e Thompson (1976), em línguas como japonês, coreano e 

mandarim – conforme é abordado mais detalhadamente na seção 4 deste capítulo –, o tópico 

ocorre sempre em posição inicial, independentemente das marcas formais que ele possa 

carregar em algumas dessas línguas. Os autores propõem que esse mecanismo linguístico 

                                                 
12 Expressão wh- = Elemento qu- (estruturas interrogativas). 
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esteja ligado a uma função do discurso, assim, como ele apresenta o tema sobre o qual será 

dito algo, seria natural a sua posição inicial13. 

 Além de o tópico ocupar, geralmente, a primeira posição na sentença, como apontado, 

as línguas podem apresentar ainda marcas morfológicas – considerações a esse respeito são 

apresentadas na seção 4 deste capítulo –, e/ou prosódicas, que são responsáveis por identificá-

lo. No que tange a essas marcas formais, a prosódia é responsável por delimitar o tópico em 

diversas línguas, tal como no PB. A seguir, prosseguimos com algumas contribuições a esse 

respeito.  

2 – A relação entre o tópico e a prosódia 
 

 Para além de marcações sintáticas e morfológicas, tópico e foco podem apresentar 

prosódia própria associada aos fenômenos. Línguas como italiano, inglês e espanhol, por 

exemplo, apresentam acentos específicos que caracterizam esses mecanismos (cf., dentre 

outros, LAMBRECHT, 1994, ZUBIZARRETA, 1998).  

 Nesse sentido, aponta-se que o tópico na Libras é acompanhado por uma expressão 

não manual, o levantamento das sobrancelhas (cf., dentre outros, QUADROS & KARNOPP, 

2004), como é apresentado com mais detalhes no capítulo II. Assim, entendemos que abordar 

no presente capítulo essas marcas prosódicas que acompanham o tópico em línguas orais, tal 

como no PB, tem particular relevância porque se relaciona com essa marcação na Libras, uma 

vez que se entenda a prosódia como uma marca gramatical semelhante às expressões não 

manuais nas línguas gestuais, bem como o fato de que essa expressão facial foi investigada 

mais detidamente no experimento IV desta tese.  

 Assim, no que tange ao PB, Orsini (2005) demonstrou que as construções de tópico 

nessa língua apresentam configurações prosódicas específicas. De acordo com os resultados 

obtidos por meio da análise entonacional dessas construções, a autora destacou que parecem 

existir três diferentes padrões prosódicos como estratégia de diferenciação. Dessa forma, a 

autora defende a interação entre o módulo sintático e o módulo prosódico, a qual seria capaz 

de identificar tais diferenças. 

 Dessa maneira, a configuração prosódica empregada em sentenças do tipo “sujeito > 

predicado”, em PB, seria diferente da que é empregada na construção do tipo deslocamento à 

esquerda, bem como esta seria diferente da empregada quando se trata de um tópico 

                                                 
13 Para considerações acerca da possibilidade de línguas, tal como o inglês e o alemão, poderem trazer o tópico 
numa posição pós-verbal, ver Lambrecht (1994). 
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contrastivo. Por outro lado, a autora não encontrou evidências que permitissem a 

diferenciação prosódica entre a construção do tipo “sujeito > predicado” e as construções por 

topicalização. 

 Em linhas gerais, o padrão empregado para sentenças do tipo “sujeito > predicado” – 

que, como citado, não se distinguiria do da topicalização – seria uma curva entonacional que 

se mantém acima da linha de base do informante, com declive acentuado até a sílaba que 

antecede a segunda tônica, sustentando-se o nível de altura entre a última tônica e a postônica 

final, conforme pode ser visto na reprodução abaixo. 

 

Figura 1 - Curva melódica e sequência tonal da sentença com sujeito “todos os sapatos da casa eram guardados 

ali” de Orsini (2005, p. 3) 

 
 

 Em relação às sentenças com deslocamento à esquerda, o padrão consistiria numa 

pausa entre o tópico e o comentário e uma frequência fundamental alta seguida de descida nas 

sílabas seguintes, que atingiria seu valor mínimo na sílaba que antecede a próxima tônica, a 

qual é alta e é seguida por curva descendente, como mostra a figura reproduzida abaixo. 

 

Figura 2 – Curva melódica e sequência tonal da sentença com deslocamento à esquerda “aquelas casas 
antigasi elasi viram tudo” de Orsini (2005, p. 5) 
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  Por fim, quanto às sentenças de tópico contrastivo, a primeira tônica apresentaria uma 

frequência baixa, que se elevaria na última tônica e continuaria em elevação numa curva 

ascendente até a postônica. Haveria ainda uma pausa bastante pequena – 14ms –, mas com 

tendência à sua ausência, conforme a seguinte reprodução. 

 

Figura 3 - Curva melódica e sequência tonal da sentença de estrutura contrastiva “óculos escurosi eu uso __i” de 

Orsini (2005, p.6) 

 
 

 Em investigação semelhante sobre os padrões prosódicos responsáveis por 

diferenciação das informações veiculadas no PB, Moraes (2006), por meio da análise dos 

resultados da pesquisa a que procedeu, propôs que exista uma variação em torno de tema e 

rema que corresponderia a fenômenos distintos do ponto de vista fonológico e sintático-

pragmático. Dessa forma, o autor propõe uma categorização tripartida do fenômeno do foco 

no PB: focalização neutra, focalização contrastiva com valor exclusivo e focalização 

contrastiva com valor não exclusivo.  

 Cabe-nos aqui fazer referência a esse trabalho porque elucida o papel da prosódia na 

compreensão do enunciado, uma vez que existiria diferença entonacional entre o tópico – 

mencionado pelo autor como a informação dada, portanto, menos relevante para a 

comunicação – e foco – informação nova, informação central –, que é compreendido como 

um fenômeno subcategorizado, como apontado. 

 O autor menciona que uma frase como “Pedro vendeu o carro velho” pode ser 

ambígua se neutralizadas as diferenças prosódicas. Nesse sentido, uma vez contextualizada, 

tal frase receberia a prosódia que satisfaz a interpretação adequada ao pacote informativo do 

enunciado. Assim, se a informação estiver centrada em “carro velho” é porque corresponde ao 

contexto da pergunta “O que Pedro vendeu?”, já se a informação estiver centrada em “Pedro 
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vendeu” é porque sua correspondência está na pergunta “O que foi feito do carro velho?”. 

Dessa maneira, ele oferece a seguinte justificativa: 

 

Com base nesse “teste de perguntas” (HATCHER, 1956; HALLIDAY, 1967), o 

rema (R) pode ser definido como sendo o segmento que fornece a informação 
solicitada numa pergunta prévia supostamente feita pelo interlocutor, 
correspondendo o tema (T) à informação dada, mais especificamente à parte do 
enunciado que retoma a informação que já vinha pressuposta na pergunta anterior. 
(MORAES, 2006, p.2)  

 

 De acordo com esse ponto de vista, Moraes propõe que existam padrões melódicos 

que diferenciam as diferentes estruturas informativas quanto à sua organização em tema e 

rema. Desse modo, partindo de enunciados de quatro palavras fonológicas14, divide-os em 

três: monorremático, tema anteposto e rema anteposto. 

 Segundo citação do autor, o padrão monorremático corresponde àqueles casos em que 

se pergunta algo como “Quais as novidades?” e, então, tem-se a resposta com acento 

distribuído sem ruptura melódica nítida na resposta “José pintou o muro ontem”. Já o padrão 

tema anteposto corresponde aos casos em que se tem a acentuação reforçada dentro de algum 

segmento do rema, tal como ocorre com uma resposta do tipo “José pintou o muro ontem” a 

uma pergunta como “Quando José pintou o muro?”, em que se tem foco em “ontem”. Por fim, 

o padrão rema anteposto corresponde aos casos em que se tem uma resposta como “José 

pintou o muro ontem” a uma pergunta como “O que foi feito ontem?”, assim, o foco está em 

“José pintou o muro”, rema anteposto. 

 Quanto ao tipo de focalização, a neutra corresponderia ao exemplo dado ao padrão 

melódico monorremático. A focalização contrastiva com valor exclusivo corresponderia aos 

casos em que um enunciado serve para retificar ou mesmo contradizer o enunciado anterior. 

Esse tipo de focalização é bastante comum quando corrigimos uma informação, tal como 

exemplifica o autor para a situação em que se tem um enunciado do tipo “Pedro pintou o 

muro ontem” e o enunciado que o retifica é “José pintou o muro ontem”, em que há uma 

correção da informação sustentada anteriormente, nesse caso, não foi Pedro, mas, sim, José. 

Já a focalização contrastiva com valor não exclusivo corresponde aos casos em que se 

contesta de maneira mais tênue o que foi dito no enunciado anterior, sem desconsiderar sua 

verdade, tal como ocorre quando temos “A motoca, ele vendeu” para contestar “Pedro vendeu 

o fusca”, sem que se desconsidere que pode também ter sido vendido o fusca. 

                                                 
14 Uma palavra fonológica corresponde a uma unidade prosódica, em que há proeminência de um acento 
primário (cf. MATTOSO CÂMARA, 2002).  
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 Moraes conclui que a compreensão de tais diferenças e a não exploração dos três tipos 

de fenômeno de focalização separadamente ocasionam dificuldades na compreensão do tema 

e na definição de seus limites. Como podemos observar, para o PB, para além da posição 

sintática da informação que corresponde ao tema, a prosódia parece desempenhar importante 

papel na compreensão da estrutura informativa da sentença, o que nos faz crer que, em 

algumas línguas, também deva ser um elemento significativo no processamento das estruturas 

sentenciais e, portanto, merece destaque na investigação tanto do tópico quanto do foco. 

 Nessa discussão envolvem-se, naturalmente, questões de ordem cognitiva. Partindo do 

que é proposto desde o Circulo Linguístico de Praga e, igualmente, sustentado por Li e 

Thompson (1976), a posição mais frequente do tópico é a primeira. De acordo com essa 

assunção, sendo um constituinte o candidato ao tópico de um enunciado, ele ocorrerá na 

primeira posição por questões naturais, por razões de demanda cognitiva. A estratégia 

discursiva, ao menos das línguas orientadas para o tópico, tal como propõe o trabalho de Li e 

Thompson, funcionaria em torno de tópicos seguidos de comentários, o que significaria uma 

linha de raciocínio presente nas sentenças dessas línguas.  

 Considerações como as de Orsini (2005) e Moraes (2006) para o PB, entretanto, 

destacam o papel também da prosódia nesses fenômenos linguísticos. Isso colabora para as 

demais descrições de tópico existentes (cf., dentre outros, LAMBRECHT, 1994, 

ZUBIZARRETA, 1998), que propõem haver algumas línguas que usam a prosódia para a 

identificação do tópico, para além da possibilidade de usarem também fatores sintáticos, tal 

como a posição mais à esquerda da sentença, que estaria delimitada a abrigá-lo.   

 Observa-se, portanto, que existe, para além de questões de ordem terminológica – 

“tema > rema”, “dado > novo”, “foco > pressuposição” –, uma discussão acerca das marcas 

formais que acompanham o tópico. Se, de um lado, sustenta-se que a posição à esquerda da 

sentença corresponderia à posição mais natural para acolher o tópico, de outro, tem-se 

considerações acerca de algumas línguas que usam mecanismos prosódicos para marcá-lo. 

Desse modo, não é suficiente considerar como marca formal de tópico apenas a posição na 

sentença, faz-se necessário que consideremos os indícios que as línguas apresentam, 

demonstrando o quão natural e, podemos dizer, esperado é que esse mecanismo ocorra na 

primeira posição. 

 A discussão sobre as marcas formais que o tópico apresenta nas diferentes línguas, no 

entanto, como é ocorre na Libras, por exemplo, não anula o raciocínio que sustenta ser este 

um fenômeno associado a uma informação posta, dada, no discurso. Essa característica 

apresenta sinais de que, de fato, sua posição mais natural seja a primeira na sentença, já que se 
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trataria de dar encadeamento àquilo que fora exposto no discurso, e isso também pode ser 

observado na Libras. Nesse sentido, na próxima seção traremos algumas considerações sobre 

tópico e continuidade discursiva, visto que tal característica foi considerada na formulação 

dos testes que compõem esta tese, tal como é apresentado nos capítulos IV, V e VI, destinado 

à descrição dos experimentos. 

3 – A continuidade discursiva do tópico 
 

    No que concerne à ideia de informação dada, trata-se da associação entre o tópico e 

aquilo que é pressuposto, conhecido. Segundo Chafe (1976), dado é o que se assume já 

possuir o ouvinte na consciência no momento em que processa o enunciado. Assim, para que 

um Sintagma Nominal (NP, do inglês Nominal Phrase) seja qualificado como dado, é 

necessário que seu referente tenha sido explicitamente introduzido no discurso ou esteja 

presente no contexto físico. Dado contrapõe-se, portanto, a novo, que, segundo Chafe, seria a 

informação que está sendo introduzida pela primeira vez em um determinado repertório 

discursivo. Contrapõe-se, dessa maneira, à associação feita por alguns autores entre o que já é 

conhecido e a ideia de informação velha, pois se assume que uma entidade pode ser conhecida 

e não estar presente no contexto discursivo. Logo, sendo posta no discurso pela primeira vez, 

deve ser considerada como nova (cf. CLARCK e HAVILLAND, 1977 apud PRINCE, 1981). 

 Segundo Prince (1981), essas diferenças decorreriam do fato de que a informação 

transmitida não acontece em um único plano. Existiria uma assimetria informacional, de 

acordo com a qual algumas unidades transmitiriam ou representariam informações mais 

velhas do que outras. Nesse sentido, de algum modo, a distribuição dessas informações nos 

enunciados obedeceria a critérios que devem ser compartilhados entre ouvinte e falante. 

 A ideia é que se trabalha com o que o interlocutor pode inferir. O falante assume que o 

interlocutor pode predizer que um determinado item linguístico aconteça em uma dada 

posição na sentença. Desse modo, parece que os enunciados satisfazem as necessidades 

particulares do receptor que os processa. Isso significa que o pacote informacional nas línguas 

naturais reflete a hipótese do emissor sobre as assunções, crenças e estratégias do receptor. 

Um texto conteria, assim, instruções de um falante para um ouvinte, em relação ao modo 

como processar o discurso. A importância de considerarmos tal aspecto deve-se ao fato de 

que, sobretudo nos experimentos de produção, descritos no capítulo V, foram elaboradas 

situações que induziriam ao uso da informação partilhada entre os interlocutores. 
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 Para Prince (1981), a noção de dado assume ainda o sentido de previsibilidade ou 

recuperabilidade. A autora sugere que os falantes possuem hipóteses sobre as crenças dos 

ouvintes e, nesse sentido, o falante assumiria que o ouvinte possuiria conhecimento sobre o 

tópico em questão. Assim, segundo os pressupostos da Pragmática, que trabalha com a noção 

de Condições de Felicidade15, um DP, ou mesmo um enunciado, seria facilmente 

compreendido a depender de suas condições de felicidade, que estão subordinadas, de algum 

modo, àquilo que é partilhado entre ouvinte e falante (cf. LEVINSON, 2007, sobre o conceito 

de implicaturas). 

 Prince propõe, dessa forma, que exista uma Escala de Familiaridade, em que se 

posicionam os DPs, que podem estar representados, como mais ou menos familiares ao 

ouvinte. Ainda nesse sentido, a autora sustenta que a hipótese de que tal familiaridade estaria 

sujeita ainda ao Princípio da Conservação, segundo o qual os ouvintes não se sentiriam 

obrigados a marcar novas entidades quando antigas já existem e, de tal modo, podendo-se 

pensar que o ouvinte manterá o uso dessas entidades antigas. Ou seja, nessa visão, o que é 

velho, compartilhado, não precisa ser marcado porque se espera ser facilmente decodificado 

por sua familiaridade. Por outro lado, a informação nova requer uma marca especial, 

sinalizando, assim, ao ouvinte, algo que ele ainda não conhece ou que não está presente 

naquele contexto. 

 O papel do conhecimento compartilhado entre falante e ouvinte é, consequentemente, 

um fator decisivo no reconhecimento do tópico. Portanto, uma pesquisa experimental acerca 

de um fenômeno como o tópico precisa considerar a importância desse conhecimento 

partilhado. Quanto a esse papel do falante e do ouvinte na identificação das informações, 

considera Givón: 

 

The role of semantic and thematic information in topic identification is going to 
remain an imponderable for while, together with the more elusive role of personality 
and memory of speakers and hearers, their specific life experience and the more 
subtle assumptions they make about each other and their respective abilities to 
identify referents specifically as well as in general. That our correlations are as 
strong as they are merely suggests that over large bodies of texts of rather diverse 
types, the role of the less obvious factors affecting the Grammar of topic 
identification is less than dominant, while the role of the more easily measurable 
factors is in some sense decisive16. (GIVÓN, 1983, p. 12) 

                                                 
15 De acordo com essa noção, haveria condições impostas ao conteúdo veiculado pelos atos de fala, para que 
obtivessem sucesso na decodificação – interpretação – por parte do receptor. Dentro dessas condições, estão as 
circunstâncias em que se encaixa aquilo que é dito, o contexto extralinguístico, por exemplo. Para maiores 
detalhes sobre essa noção, ver Levinson (2007). 
16 Tradução: “O papel da informação semântica e temática na identificação do tópico continuará imponderável, 

assim como o papel mais evasivo da personalidade e da memória de falantes e de ouvintes, suas experiências de 
vida e os pressupostos mais sutis que eles fazem um do outro, além de suas respectivas capacidades para 
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 As propostas de Givón (1983) quanto à continuidade discursiva inserem-se nessa 

discussão acerca do grau de familiaridade de um DP que figura como tópico de um 

enunciado. Segundo o autor, trata-se de reconhecer o caráter não discreto do tópico, 

reconhecê-lo como uma entidade que varia de acordo com sua posição numa escala de 

continuidade discursiva. Assim, o autor salienta, ainda, as diferentes funções do tópico, de 

acordo com sua posição no parágrafo – inicial, intermediária ou final –, relacionando-a às 

noções de informação nova (início), continuidade (intermediária e final) e persistência (final). 

 Para Givón, o discurso humano seria multiproposicional, o que significaria considerá-

lo como uma cadeia de proposições relacionadas tematicamente. Nesse sentido, o que o autor 

chama de parágrafo temático seria o nível mais imediatamente relevante do discurso, pois a 

partir dele inicia-se o processo de continuidade do discurso. Para tal processo, propõe que 

existam três aspectos, os quais estariam interconectados com o parágrafo temático: 

 

 (a) Continuidade temática: corresponderia à matriz para a continuidade do discurso. 
Caracterizaria, assim, a continuidade do tema no parágrafo temático, consequentemente, 
preservando a continuidade do tópico; 
 
           (b) Continuidade da ação: corresponderia à continuidade da ação, que pode mudar, 
preservando-se, entretanto, em geral, a continuidade temática; 
 
   (c) Continuidade de tópicos/participantes: corresponderia à possibilidade de 
mudança de tópicos/participantes no discurso, sem que, necessariamente, haja mudança na 
continuidade da ação ou do tema. 
     

 Segundo tais aspectos, entende-se que o que é mais previsível é mais fácil de 

processar, por contraste àquilo que é menos previsível e, assim, torna-se mais custoso ao 

processamento. Nessa perspectiva, a informação velha, dada, e a informação nova 

diferenciam-se quanto ao custo do processamento cognitivo, enquanto esta exige mais, aquela 

exige menos. 

  Em relação à identificação do tópico, fatores como distância em relação à sua última 

realização, existência de tópicos intervenientes e sua persistência no contexto discursivo 

subsequente são postos como sendo de fundamental importância para Givón. Por essa razão é 

que ele propõe uma série de escalas na tentativa de compreender o fenômeno do tópico numa 

abordagem da continuidade do discurso. A partir dessas considerações e de suas constatações 

                                                                                                                                                         
identificar referentes específicos ou mais amplos. Que nossas correlações sejam tão fortes quanto elas 
meramente são sugere que em grandes corpos de textos mais do que em tipos diversos, o papel de fatores menos 
óbvios, que afetam a gramática da identificação do tópico, é menos que dominante, ao passo que o papel dos 
fatores mais facilmente mensuráveis está em algum sentido decisivo”. 
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nos estudos realizados com algumas línguas (japonês, inglês, espanhol, ute, chamorro, dentre 

outras), buscou compreender o desdobramento fenomenológico do tópico nessas línguas. 

 O autor observou que alguns mecanismos de referência e ordenação dos constituintes 

estreitam-se conforme a acessibilidade do tópico. De tal modo, representamos a seguir a 

escala mais geral proposta por Givón. 

 

Figura 4 – Escala na codificação da acessibilidade do tópico proposta por Givón (1983, p. 17) 

        

MAIS CONTÍNUO / TÓPICO ACESSÍVEL 

                               

                  • Anáfora zero 

                  • Pronomes fracos (átonos) / pronomes ligados ou concordância gramatical                                                                               

                  • Pronomes fortes / pronomes independentes 

                  • DPs definidos deslocados à direita 

                  • Ordem neutra dos DPs definidos 

                  • DPs definidos deslocados à esquerda 

                  • DPs movidos por topicalização contrastiva 

                  • Construções clivadas e construções de foco 

                  • DPs indefinidos 

 

MAIS DESCONTÍNUO/ TÓPICO INACESSÍVEL 

 

 A partir desta escala, Givón propõe os principais mecanismos linguísticos detectados 

que se relacionam à continuidade do tópico no discurso. Podemos observar, por exemplo, que 

a anáfora zero representa o ponto mais acessível da escala. O que significa dizer que, em 

algumas línguas, se o tópico está numa condição ótima quanto à sua acessibilidade, a anáfora 

ligada a ele será zero. Outras línguas, na apresentação de um tópico mais descontínuo, usam o 

mecanismo da clivagem ou mesmo da mudança de ordem17. No ponto ainda mais descontínuo 

estariam os DPs indefinidos. 

                                                 
17 Lambrecht (1994: 14) apresenta como exemplo de mudança da ordem SVO, o seguinte exemplo do italiano: 

(a) Mi si è rotta la macchina. 
Me se é quebrado o carro.  
„Meu carro quebrou‟. 

E com o seguinte exemplo do francês apresenta o uso da clivagem: 
(b) J´ai ma voiture qui est em panne. 

Eu tenho meu carro que está em pane. 
„Meu carro está quebrado‟. 
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 De todo modo, nas considerações de Givón, depreendemos sua preocupação com a 

caracterização do tópico como uma entidade contínua, interconectada, que está presente 

durante um determinado repertório discursivo. Nesse sentido, em sua abordagem, há, de 

algum modo, a consonância com os demais pressupostos sobre o tópico vistos até aqui, que o 

consideram como a informação dada, velha, compartilhada, em oposição ao foco, que é a 

informação nova.  

 As observações de como essa contraposição entre dado e novo acontece em diferentes 

línguas, para além de nos fornecer mais detalhes a respeito do fenômeno, demonstram, 

novamente, ser significativo, no processamento das informações linguísticas nas línguas 

naturais, o grau de previsibilidade/recuperabilidade de um DP, conforme proposto por Prince 

(1981). De fato, a relação que tem sido estabelecida entre aquilo que é informação 

compartilhada ou informação nova e a forma como o enunciado se apresenta retrata a 

influência do contexto nas escolhas formais para a produção linguística. Novamente 

apontamos que a abordagem dessas propriedades neste capítulo é relevante na medida em que 

elas foram consideradas na formulação dos experimentos desta tese. A esse respeito, 

Menuzzi e Roisenberg (2010) lembram que articulação informacional “é a codificação pela 

qual o falante sinaliza como ele acredita que seu interlocutor deva receber e processar as 

informações veiculadas pelo enunciado” (MENUZZI & ROISENBERG, 2010, p.01). Essa 

articulação teria uma função dentro do contexto discursivo.  

 Segundo os autores, as propriedades do discurso seriam capazes de revelar que a 

própria articulação informacional da frase é responsável pelas relações temáticas do discurso, 

a despeito de outras fontes, como o sentido implícito em determinados conectivos. Nesse 

âmbito, os autores buscaram demonstrar qual seria a sua função na organização discursiva. A 

proposta foi demonstrar que determinadas composições sentenciais carregam em si 

conotações de sentido que estão vinculadas à estrutura temática do discurso.  

 Dessa forma, partindo de enunciados do PB, os autores propuseram que as diferenças 

existentes entre foco e tópico contrastivo, por exemplo, mesmo em contextos em que eles são 

muito similares, permitem-nos identificá-los separadamente como portadores de conteúdo 

informacional diferente. A comparação entre essas duas categorias é feita com base na 

premissa de que ambos são codificados por acentos principais da sentença. 

 Prosodicamente, o foco recebe o acento principal do enunciado. O tópico contrastivo, 

por sua vez, igualmente, recebe um acento importante, mas os autores sustentam, com base no 

que propôs Ilari (1992 apud MENUZZI & ROISENBERG, 2010), ser esse acento de natureza 

secundária em relação ao foco. Assim, observemos os seguintes exemplos fornecidos: 
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(15) a - Com quem o Paulo vai sair amanhã?  
       b - [O Paulo] Tópico Contrastivo eu não SEI. O João vai sair com a ROSA. 
 
(16) a - Quem vai sair amanhã com a Maria?  
        b - Com a [Maria] Tópico Contrastivo eu não SEI. Com a Sílvia vai sair o CARLOS.  
   

 Os autores chamam a atenção para o fato de que “um “tópico contrastivo” pode 

corresponder a um segmento que é parte da "informação velha" veiculada pelo enunciado – 

nisso diferindo do foco” (MENUZZI & ROISENBERG, 2010, p.03). Assim, embora “João e 

Silvia” não façam parte da informação velha, são considerados tópicos contrastivos, opõem-se 

a “Paulo e Maria”, respectivamente, e o foco do enunciado recai sobre “Carlos e Carlos”. 

Dessa maneira, sustenta-se a diferença entre essas categorias, as quais são responsáveis por 

veicular informações distintas. 

 Segundo os autores as funções semelhantes entre o tópico contrastivo e foco ficam 

ainda mais evidenciadas no seguinte contexto, em que se imagine um retorno de sacoleiros do 

Paraguai: 

 

(17) a - Quem trouxe o que desta vez?  
        b - O Paulo trouxe uma sacola de RELÓGIOS; o José, dez VIDEOCASSETES, etc. 
 

 Podemos constatar, com esses exemplos, a semelhança e a diferença entre os 

fenômenos. O foco corresponde ao elemento interrogativo “o que”, e o tópico contrastivo, ao 

“quem”. Observamos as diferentes funções na articulação informacional à medida que 

percebemos o que, de alguma maneira, é a informação pressuposta – neste caso, estão sendo 

contrastadas – e o que é a informação nova. Desse modo, para além de uma diferença na 

entoação, é preciso observar a diferença entre a função correspondente a cada um, ainda que o 

contexto seja bastante semelhante. Nesse sentido, é indispensável observar o papel 

desenvolvido por cada uma dessas categorias dentro do discurso. 

 O objetivo de Menuzzi e Roisenberg é demonstrar como é possível perceber o papel 

dessa articulação informacional na relação temática do discurso, buscando expor como a 

própria maneira de as informações se organizarem no enunciado, dentro de um determinado 

tema discursivo, é capaz refletir o conteúdo que está sendo transmitido. Assim, os autores 

partem de exemplos como os que se seguem e traçam suas justificativas. 

 

(18) Eu me graduei no ensino secundário como um estudante MÉDIO. Ciências  eu achava 
um SACO. Matemática eu DETESTAVA. Eu ia bem em  HISTÓRIA e até gostava das aulas 
de REDAÇÃO. 
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(19) Eu me graduei no ensino secundário como um estudante MÉDIO. Ciências eu achava um 
SACO. ??18 Eu detestava MATEMÁTICA. 
 

 Segundo os autores, o exemplo (18) demonstraria como, ainda que com a ausência do 

conectivo “mas”, foi possível que compreendêssemos a relação de contraste temático, pois há 

um padrão perceptível de contraste entre as orações, interpretado pela coerência depreendida 

no contexto.  

 Por outro lado, a ausência dessa mesma coerência em (19) leva-nos a não o considerar 

um bom texto. No seu conteúdo, existiria uma incompatibilidade semântica, que em vez de 

exigir uma interpretação em contraste, exige uma interpretação em paralelo, criando uma 

expectativa que não é superada. 

 Dessa maneira, o que, a princípio, poderia soar como incoerente: 

 

(20) Eu me graduei no ensino secundário como um estudante MÉDIO. Eu achava um saco 
CIÊNCIAS e detestava MATEMÁTICA. ?? De aulas de redação todos os alunos 
GOSTAVAM. 
 

pode vir a ser esclarecido, desde que haja as condições contextuais favoráveis para isso, tal 

como seria o caso de uma pergunta precedente como em (21a), que teria como resposta (21b):  

 

(21) a - Ouvi dizer que, no ensino secundário, você costumava ir bem em redação. Você deve 
ter sido um excelente aluno!  
 b - É, eu me dava bem nas aulas de redação, mas na verdade me graduei no  ensino 
secundário como um estudante MÉDIO. Eu achava um saco CIÊNCIAS e detestava 
MATEMÁTICA. De aulas de redação TODOS os alunos gostavam. 
 

 De tal modo, os autores abordaram a complexa relação entre o modo de organização 

das informações e o discurso. A partir do exemplo de contraste temático, o qual pode ser 

estabelecido por um conectivo ou mesmo pelo modo como se articulam as informações tópico 

e foco no contexto discursivo, Menuzzi e Roisenberg teceram considerações importantes 

acerca do papel da relação entre discurso e informações contidas nos enunciados, propondo, 

assim, numa abordagem peculiar em relação aos demais levantamentos sobre tópico, que 

consideram este a informação pressuposta, compartilhada. 

 Percebemos, até o momento, que, longe de ser um fenômeno pouco complexo, o 

tópico vai revelando diferentes facetas e desdobramentos à medida que se investiga seu status 

                                                 
18 O autor sinaliza, por meio dos pontos interrogativos, postos no meio do enunciado, os segmentos que podem 
ser os causadores de estranhamento. 



55 
 

 

em diferentes línguas. Se há línguas que marcam o tópico, seja por meio de um morfema, seja 

por meio da ordem ou da prosódia, é possível ainda perceber mais de um tipo de construção 

de tópico e, consequentemente, diferentes pacotes informativos sendo veiculados.  

 Dessa forma, sendo um fenômeno linguístico frequente nas línguas naturais, sobre o 

qual existem variadas descrições, aponta-se, sobretudo no estudo pioneiro de Li e Thompson 

(1976), que o modo como ele se manifesta é capaz de diferenciar línguas que são 

consideradas com proeminência de tópico de línguas que são consideradas com proeminência 

de sujeito. Essa asserção tem servido, portanto, de base para que se observe qual o status 

tipológico do tópico nas diferentes línguas, e isso tem relação direta com o objetivo principal 

de nossa pesquisa. Desse modo, discorreremos, na seção seguinte, acerca das considerações 

sustentadas no clássico estudo de Li e Thompson (1976), o qual propôs uma tipologia das 

línguas, a partir das noções de tópico e sujeito. 

 

4 - Uma tipologia para as línguas a partir do conceito de tópico e sujeito 

  

 No que tange à noção de tópico para a descrição gramatical das sentenças, Li e 

Thompson (1976) propuseram ser essa, para algumas línguas, uma noção mais básica do que 

a de sujeito. Isso significaria que o emprego do tópico na ordenação sentencial corresponderia 

a uma estratégia mais dominante em algumas línguas, em oposição ao emprego do sujeito. Tal 

proposição decorre da observação de que a configuração “tópico > comentário” corresponde à 

ordenação mais comum de articulação das informações identificada no conjunto das línguas 

estudadas pelos autores, contrapondo-se à configuração “sujeito > predicado”. 

 Baseados nessas considerações, os autores propuseram que as línguas estariam 

divididas em quatro tipos básicos, partindo das noções de sujeito e de tópico (Li & 

Thompson, 1976, p. 459): 

  

a) Línguas com proeminência de sujeito; 

b) Línguas com proeminência de tópico; 

c) Línguas em que as duas estratégias são produtivas (línguas mistas); 

d) Línguas em que há uma fusão entre os conceitos de tópico e sujeito. 

  

 Tal classificação não significa, contudo, dizer que em línguas com proeminência de 

tópico não se pode identificar o sujeito ou ainda que em línguas com proeminência de sujeito 
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não exista tópico. Segundo os autores, todas as línguas que compuseram os corpora de 

investigação apresentam construções com tópico (e com sujeito).   

 A diferença seria que as línguas tipificadas em (a) correspondem àquelas cuja estrutura 

sentencial é mais bem descrita e explicada por meio dos conceitos de sujeito e predicado. 

Dentre essas línguas, estaria, por exemplo, o indonésio. As tipificadas em (b), por outro lado, 

são aquelas cuja estrutura sentencial é mais apropriadamente entendida por meio do conceito 

de tópico e comentário. Dentre essas, está o chinês. Em se tratando das línguas do tipo (c), 

seria o caso de línguas mistas, em que as duas estruturas são encontradas, sendo ambas 

utilizadas sem distinção de produtividade. Os autores citam, para esse grupo, o japonês e o 

coreano. Por fim, as línguas do tipo (d) seriam aquelas em que não se consegue distinguir uma 

estrutura da outra, as duas noções não seriam passíveis de serem isoladas e diferenciadas. 

Segundo Li e Thompson, o tagalog19 seria uma língua do tipo (d). 

  Observadas essas diferenças, o objetivo de Li e Thompson foi, sobretudo, demonstrar 

que a descrição de algumas línguas pode ser mais bem-sucedida se tomarmos o conceito de 

tópico em vez de sujeito. Embora reconheçam que a amostra de línguas utilizada no 

levantamento não seja grande20, os autores sustentam que as análises realizadas a partir dela 

demonstram que a estrutura de tópico deve ser investigada com a devida atenção. Essa 

assertiva decorre do fato de que a determinação tipológica das línguas tem sido realizada 

tradicionalmente em função de análises baseadas em sujeito e predicado, ainda que tais 

análises não deem conta de línguas em que essa não é a estrutura básica. 

 Nesse sentido, os autores buscaram sustentar que a estrutura “tópico > comentário” 

seja a estrutura básica para algumas línguas, assim como tentaram explicar quais seriam as 

implicações de uma tipologia das línguas, baseados nessa distinção, no estudo da Gramática 

Universal21. Desse modo, traçaram algumas características gerais do tópico com base no 

contraste com as línguas que apresentam a proeminência de sujeito, as quais serão 

mencionadas a seguir. 

 

 (a) Definitude – O tópico, mas não o sujeito, deve ser definido, ou seja, deve possuir 

um referente delimitado no discurso. Assim, a partir de frases como: 

 

                                                 
19 Tagalog é um dos idiomas oficiais empregados na República das Filipinas. 
20 Os autores não citam o tamanho da amostra utilizada. Sabe-se que a investigação foi feita a partir de dados do 
japonês, do mandarim, do coreano, do lahu (idioma empregado por comunidades linguísticas na  China, no Laos 
e na Tailândia) e o lisu (idioma empregado por comunidades linguísticas na China, em Mianmar, na Índia e na 
Tailândia).  
21 O conceito de Gramática Universal será desenvolvido mais à frente, no capítulo II. 
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(22) As for education, John prefers Bertrand Russel´s ideas. 
        Quanto para educação, John prefere Bertrand Russel-genitivo ideias. 
        „Quanto à educação, John prefere as ideias de Bertrand Russel‟. 
 
(23) A couple of people have arrived.  
        Um casal de pessoas tem chegado. 
        „Um casal de pessoas chegou‟. 
 
(24) A piece of pie is on the table. 
        Um pedaço de torta está em a mesa. 
        „Um pedaço de torta está na mesa‟. 

 

 Li e Thompson sinalizam a possibilidade de haver sujeitos de referência indefinida, tal 

como ocorre nos exemplos (23) e (24), o que não ocorre no caso de tópico – exemplo (22) –, 

que deve ter referência definida.  

  

 (b) Relações selecionais – O tópico não precisa ser selecionado pelo verbo, ou seja, 

ele não é necessariamente um argumento. Por outro lado, o sujeito sempre possui uma relação 

de seleção com a sentença, ele é selecionado pelo verbo que compõe o predicado. Isso se 

verifica até mesmo no caso dos expletivos, em que existe uma exigência puramente formal, 

gramatical, na seleção do sujeito – embora não seja, necessariamente, semântica. Essa mesma 

exigência não existiria entre o tópico e o verbo. Dessa forma, mesmo que em japonês, por 

exemplo, a partícula “wa” e em coreano a partícula “in” marquem o tópico formalmente, não 

significa que eles sejam selecionados pelo verbo. 

 

(25) Gakkoo-wa       buku-ka       isogasi-kat-ta. 
        Escola - tópico eu – sujeito ocupado – tempo passado. 
        „Escola, eu estava ocupado‟. 
 
(26) Siban-in hakkjo-ga manso. 
        Agora – tópico escola – sujeito muitos. 
        „O presente momento, há muitas escolas‟. 

 

No exemplo (25), os autores demonstram como o tópico “Gakkoo- wa” recebe a 

partícula gramatical marcadora de tópico “wa”, no japonês, e, ao mesmo tempo, demonstram 

que esse tópico não foi selecionado pelo verbo, já que os argumentos desse são “eu” e 

“ocupado”. O mesmo ocorre em coreano com o tópico marcado pela partícula “in” em “siban-

in”, em (26), que também não foi selecionado pelo verbo, conforme pudemos constatar. 
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 (c) Os verbos determinam o sujeito, mas não o tópico – Dado um determinado verbo, 

é possível predizer que características deverá apresentar o sujeito. O tópico, por outro lado, 

não depende dessas exigências impostas pelo verbo aos seus argumentos. O que ocorre é que 

um verbo determina a categoria sintática a que seus argumentos devem pertencer e os traços 

semânticos que devem possuir. De fato, um item só pode satisfazer um predicador se atender 

às especificidades de s-selação e c-seleção impostas pelo predicador22. A s-seleção diz 

respeito às restrições semânticas que os predicadores impõem a seus argumentos23. A c-

seleção, por sua vez, diz respeito às restrições quanto ao tipo de categoria à qual um 

argumento deve pertencer – se NP, Sintagma Preposicional (PP, do inglês Prepositional 

Phrase), Sintagma Adjetival (AP, do inglês Adjective phrase) etc. Desse modo, o sujeito de 

um verbo deve ser compatível com as exigências semânticas e categoriais do verbo, o que não 

ocorre no caso do tópico, que não necessita satisfazer essas exigências. 

 

(27) Ho ō na-qhô yi vê yò. 
        Elefante – tópico nariz longo declarativa. 
        „Elefantes, os narizes são longos‟. 

 

 Com o exemplo (27), do lahu, é possível observar que o tópico “elefante” não está 

sendo determinado por um verbo. Pode-se dizer que se trata apenas de um NP ligado ao 

discurso, não selecionado por um predicador. Desse modo, é o discurso que desempenha 

papel fundamental na seleção de um tópico, não um predicador que consta na sentença-

comentário que o selecionará. (LI & THOMPSON, 1976, p. 463). 

 

 (d) Papel funcional – O papel funcional é uma característica do tópico. Ele 

funcionaria como o “centro das atenções”, anunciando o tema do discurso. Diferentemente, o 

sujeito não precisa ter esse vínculo com o discurso. Por essa razão, o tópico não pode ser 

indefinido, pois possui uma relação de sentido com a predicação, entretanto, tal relação não 

lhe é imposta formalmente por um predicador. 

 

 

 

                                                 
22 Para maiores esclarecimentos sobre c-seleção e s-seleção, ver, dentre outros, CHOMSKY (1965), CHOMSKY 
(1981) e MIOTO et al (2005). 
23 No caso das metáforas, por exemplo, em que um argumento pode não atender os traços semânticos impostos 
pelo verbo, trata-se de uma habilidade cognitiva que o ser humano possui  e que lhe confere entendimento de 
que, naquele contexto, é possível licenciar aquele valor semântico na interface conceitual da linguagem (cf. 
KENEDY, 2013: 157). 
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(28) *A dog, I gave some food to (Ø, it, one) yesterday. 
       Um cachorro, eu dei pouco comida para (Ø, ele, um) ontem. 
       „* Um cachorro, eu dei um pouco de comida (Ø, a ele, a um) ontem‟. 

 

 Com o exemplo, Li e Thompson demonstram que a agramaticalidade da sentença em 

inglês decorre do caráter indefinido do tópico “A dog”. Os autores salientam que o sujeito, por 

outro lado, pode claramente desempenhar apenas um papel formal na sentença, mas não de 

sentido. Isso pode ser observado em algumas línguas com proeminência de sujeito, em que há 

a presença de expletivos que desempenham, em alguns contextos, o papel de sujeito. Tais 

expletivos, entretanto, apesar de desempenharem um papel formal, não possuem valor 

semântico. Dessa forma, Li e Thompson salientam que a definitude e a relação selecional são 

capazes de explicar as diferenças entre o tópico e o sujeito (LI & THOMPSON, 1976, p. 464). 

  

 (e) Concordância verbal – É rara a concordância entre tópico e predicado, embora o 

sujeito, em muitas línguas, tipicamente apresente concordância com o verbo. O motivo 

apontado para isso é que o tópico é bem mais independente do comentário do que o sujeito o é 

do predicado. Desse modo, “morphological agreement, then, where some inherent properties 

of the subject noun are represented by verbal affixes, is a common kind of surface coding for 

subjects24
” (LI & THOMPSON, 1976, p. 465).  

 Observemos o seguinte exemplo:  

 

(29) Corrida de cavalo, eu nunca fui ao Jockey Clube25. 

 

 Pode-se constatar, no exemplo (29), a relação de não concordância entre o tópico 

“corrida de cavalo” e o verbo “ir” do comentário, que, por sua vez, concorda com o sujeito 

“eu”. 

 

 (f) Posição inicial na sentença – Existem línguas, tal como o japonês, lisu e coreano, 

em que o tópico recebe uma marca morfológica, como já foi dito. Por outro lado, a despeito 

dessas marcas, o tópico ocupa a posição inicial na sentença, enquanto o sujeito, não está 

                                                 
24 Tradução: “a concordância morfológica, portanto, na qual algumas propriedades inerentes do substantivo que 

funciona como sujeito são representadas por afixos verbais, é um tipo comum de codificação superficial para 
sujeitos”. 
25 Este exemplo é citado por VASCO (2006:38), foi retirado de gravações do Projeto de Estudo da Norma 
Urbana Culta do Rio de Janeiro, Projeto NURC-RJ. 
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limitado a essa posição inicial. O sujeito, sendo orientado para a sentença, não precisaria 

cumprir tal exigência, uma vez que as questões formais cumpririam o papel de identificá-lo. 

 

(30) La bici l´ha comprata Paolo. 
        A bicicleta a tem comprada Paolo. 
        „A bicicleta foi o Paolo que comprou‟. 

 

 Neste exemplo da língua italiana, que nos permite verificar o sujeito em posição final, 

demonstramos o que Li & Thompson sustentam em relação à posição inicial do tópico. 

Podemos perceber que o tópico “la bici” deve ocupar a primeira posição, enquanto o sujeito 

“Paolo” ocupa a última. 

 

 (g) Processos gramaticais: o sujeito, mas não o tópico, desempenha um papel 

proeminente em processos como a relativização, passivização, apagamento do DP “equi” 

(processo que permite o apagamento do sujeito das orações subordinadas completivas quando 

existe correferência entre este e algum argumento da matriz, que pode ser externo ou interno), 

serialização verbal e “imperativização”. Esses seriam mecanismos gramaticais internos à 

estrutura sentencial. Como o tópico é independente da sentença, é natural que ele não 

desempenhe esses papéis, que cabem ao sujeito. Este exemplo abaixo demonstra o 

apagamento do DP “equi”, processo desempenhado pelo sujeito, mas não pelo tópico: 

 

(31) A meninai planejou Øi fugir sozinha26. 

            sujeito         sujeito da oração subordinada  

 

 A partir desses critérios, Li e Thompson acreditam ser possível estabelecer uma 

diferenciação entre tópico e sujeito. De todo modo, as considerações sobre definitude e 

relações selecionais, por exemplo, parecem suficientemente significativas no que tange à 

separação de ambos os conceitos, pois permitem delimitar com clareza as propriedades 

fundamentais do tópico. 

 Segundo os autores, esses critérios servem apenas de “guia” para distingui-los. Dessa 

forma, observam terem sido três os fatores básicos que determinaram tais critérios: estratégia 

discursiva, relação verbo-nominal e processo gramatical. Como já foi dito, o tópico é 

                                                 
26 Exemplo extraído de Perini (2010:184). 
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dependente do discurso e deve ser definido. O sujeito, por outro lado, não cumpre tais 

necessidades.  

 Li e Thompson concluem que tópico é uma noção discursiva, em contraposição ao 

sujeito, que é mais bem definido em noções sentenciais. Dessa maneira, a compreensão do 

tópico deve ser conduzida em termos discursivos e com considerações extra-sentenciais, uma 

vez que é melhor compreendê-lo em termos de sua função comunicativa com a estrutura 

sentencial. Nesse sentido, salientamos que esses aspectos do tópico foram considerados na 

criação dos nossos testes, para os quais, por exemplo, foram elaborados contextos discursivos 

a que estiveram (e estivessem) relacionados os tópicos, conforme pode ser confrontado mais à 

frente, nos capítulos sobre os experimentos.   

 Para além de traçar as diferenças entre tópico e sujeito, os autores pontuaram algumas 

características que sustentam serem típicas das línguas com proeminência de tópico. Li e 

Thompson evidenciaram tais propriedades, e essas têm servido para nortear os estudos que 

buscam identificar o status das línguas quanto à sua classificação na tipologia estabelecida. 

Por essa razão, elas estão expostas nas subseções a seguir e serão retomadas no capítulo II, na 

seção 5, em que se aborda como tais propriedades se manifestam na Libras. 

4.1 – Codificação superficial  

 Trata-se da codificação superficial do tópico, que existe em línguas com proeminência 

dessa categoria, não sendo observada, contudo, para o sujeito. Desse modo, os autores citam 

as diferentes marcações para tópico em línguas distintas. O mandarim, por exemplo, utiliza a 

posição inicial.  

 

(32) Nèike shù yèzi dà. 
        Esta árvore folhas grandes. 
       „Esta árvore, as folhas são grandes‟. 

 

 Assim, o exemplo (32) demonstra que o tópico “esta árvore” é codificado por meio da 

posição inicial que ocupa em mandarim. Citam, ainda, que existem línguas, como o lahu, que 

utilizam marcas morfológicas para identificá-lo, conforme podemos observar no exemplo 

(33), em que o tópico “elefante” vem acompanhado pela marca “ō”. 

 

(33) Ho ō na-quô yɨ vê yò. 
        Elefante tópico nariz longo ser marca de declarativa. 
        „O elefante, o nariz é longo‟. 
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 Os autores sinalizam ainda que tais marcas não são identificadas para o sujeito. Por 

outro lado, em japonês e coreano, que são línguas de sujeito e de tópico, existem diferentes 

marcações, as quais distinguem essas categorias, pois ambas desempenham um papel 

importante, conforme pode ser verificado nos exemplos abaixo. 

 

(34) Sakana wa tai ga oisii. 
        Peixe tópico cioba sujeito deliciosa. 
        „Peixe, cioba é deliciosa‟.  
 
(35) Pihengki – nɨn 747 – ka khɨ - ta  
        Avião – tópico 747 – sujeito maior – descrição de um estado (stative) 
        „Aviões, o 747 é maior‟. 
  

 Em (34), exemplo do japonês, a partícula “wa” marca o tópico, e a partícula “ga” 

marca o sujeito. Em (35), por sua vez, a partícula “nɨn” marca o tópico e “ka" marca o sujeito. 

4.2 – Construção Passiva  

 Nas línguas de tópico, a construção com a voz passiva é ausente ou rara. Nas línguas 

com proeminência de sujeito, por outro lado, esse tipo de construção é bastante comum.  

Nessas línguas, se houver outro candidato a sujeito que não seja aquele que o verbo seleciona 

para essa função, existe a necessidade de marcar a construção, a modificação na voz verbal, 

nesse caso, é o recurso empregado.  

 Embora o PB apresente construções passivas, Vasco (2006, p. 63), a partir dos 

corpora analisados em seu estudo, apresenta estes três exemplos de tópicos passivos:  

 

(36) ... e até porque as pessoas têm o hábito de evitar o Jardim Botânico achando  
que vai ser pior de manhã e a Lagoa sobrecarrega muito... 
 
(37) ... a abóbora tá cozinhando... 
 
(38) A carne tempera né...?27  

 

Segundo o autor, em (36), (37) e (38) estaria demonstrada a fusão das noções de 

tópico e sujeito no PB. Segundo ele, com a perda da passiva – para Vasco, esse é processo que 

estaria acontecendo nessa variedade do português – e com a opção preferencial pelo 

                                                 
27 As construções exemplificadas em (38), (39) e (40) ocorrem mesmo em línguas orientadas para a sentença, 
como o inglês, as quais são, às vezes, interpretadas como incoativas ou como voz média verbal, e não como 
tópico passivo (cf., dentre outros,  LAWALL, 2014). 
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preenchimento do sujeito, os DPs “a lagoa”, “a abóbora” e “a carne” seriam tópicos que 

incorporam a função de sujeito, dada a exigência da língua, mas que estão sendo empregados 

com um valor passivo.   

 Li e Thompson (1976) afirmam que as línguas de tópico, não orientam a estruturação 

da frase a partir da noção gramatical de sujeito. Desse modo, elas não necessitam recorrer à 

voz passiva como marcação de uma construção em que há um DP em posição de sujeito, mas 

que não foi selecionado como argumento externo do verbo.   

4.3 – Falsos sujeitos  

 Em línguas de tópico, pronomes expletivos – tais como “it” e “there” do inglês, que 

não possuem valor semântico – não são empregados em posição de argumento externo. Essa 

característica é compreensível uma vez ser essa uma exigência puramente formal, encontrada 

em línguas que são orientadas para a sentença28.   

 Segundo Pontes (1987, p. 22-23), exemplos citados por Li e Thompson de frases 

existenciais impessoais em mandarim, o qual não possui esses expletivos, são muito 

semelhantes aos exemplos do PB, conforme reprodução abaixo. 

 

(39) Zhèr hen rè. 
        Aqui muito quente. 
        „Aqui está muito quente‟. 

 
(40) Kenéng zhè – chang zhànzhen jiù –  yào jièsu le.   
        Possível esta – classificador guerra morf. de futuro – cedo terminar morf.de aspecto  
        „É possível que esta guerra termine cedo‟. 
 
 (41) You yí – tiáo mao zài huayuán – li. 
         Existir um – classificador gato a jardim em 
         „Há um gato no jardim‟.   
           

 Segundo Li e Thompson (1976), estes seriam exemplos de que não há expletivos nessa 

língua. No entanto, acrescentamos que, tal como ocorre para o PB, não está claro se, na 

descrição de línguas como o mandarin, seria necessária a postulação de um expletivo nulo. 

Propõe-se que, no caso do PB, as frases correspondentes apresentariam um expletivo nulo na 

posição de sujeito da sentença, como especificador do Inflectional Phrase (IP) – para 

                                                 
28 Para Kato (1989), haveria uma incoerência na proposta de Li e Thompson, ao tratarem o expletivo, pois eles 
alegam que, em línguas de sujeito, este é selecionado, semanticamente e categorialmente, pelo verbo. Tal 
explicação não abrangeria a complexidade do fenômeno, uma vez que a posição de sujeito é não temática, logo, 
não tendo obrigatoriamente associação semântica com o verbo. 
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satisfazer o traço EPP – (cf. KATO, 2000). Esse formalismo é pertinente quando se assume 

que a língua deve obrigatoriamente licenciar um sujeito formal. 

4.4 – Duplo Sujeito 

 Segundo Li e Thompson, este seria um claro exemplo da estrutura do tipo “tópico > 

comentário” e caracterizaria, assim, uma propriedade encontrada em todas as línguas de 

tópico. Li e Thompson chamam de duplo sujeito o que a tradição gramatical denomina 

anacoluto. No PB contemporâneo, há estudos que se referem a construções com duplo sujeito, 

tal como cita Duarte (1995, p.108) em “A Clarinhai elai cozinha que é uma maravilha”, que 

seriam casos de deslocamento à esquerda. Nessas construções, é possível observar a presença, 

concomitante, do tópico e do sujeito.  

 Embora o nome sugira que existam dois sujeitos, os autores incluíram, nesse ponto, 

exemplos de construções que corresponderiam a anacolutos, conforme à GT do português, 

conforme sinalizou Pontes (1987, p. 97), os quais “são exemplos perfeitos de sentenças que 

vão além da sintaxe. Elas dependem do discurso e são, por isso, um caso interessante para o 

estudo pragmático”. Quanto a essa questão, a autora considerou a seguinte construção. 

 

(42) E o almoço, eu volto mais cedo. 

 

um exemplo claro de estrutura do tipo Duplo Sujeito, tal como o exemplo do japonês citado 

em (25),  reproduzido abaixo. 

 

(43) Gakkoo – wa buku – ka isogasi-kat-ta. 
        Escola – tópico eu – sujeito ocupado – tempo passado. 
        „Escola, eu estava ocupado‟. 

 

 Estruturas desse tipo seriam possíveis, pois não se trata de um DP que foi deslocado de 

dentro do comentário para uma posição mais alta, tanto que não há um pronome cópia (ou uma 

lacuna) deixado na sentença comentário. Trata-se de um DP independente no que tange à grade 

argumental do verbo que está na sentença e que forma o comentário.  

4.5 – Controle de correferêcia 

 O tópico, mas não o sujeito, assume a correferência dos constituintes referencialmente 

dependentes. Assim, o exemplo do mandarim: 
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(44) Nèike shù yèzi dà, suóyi wó bu xíhuán ____. 
        Aquela árvore folhas grandes por isso eu não gosto Ø. 
        „Aquela árvorei, as folhas são grandes, por isso, eu não gosto Øi‟. 

 

segundo Li e Thompson, apresenta um constituinte apagado que mantém a correferência com 

o tópico “aquela árvore”. Segundo Pontes (1987, p. 23), o mesmo fenômeno pode ser 

observado para o PB, cujas estruturas com tópico apresentam sempre a correferência sendo 

controlada por ele, seja em relação ao pronome preenchido ou a uma categoria vazia. 

Conforme demonstram os seguintes exemplos abaixo: 

 

(45) Ó, o Cláudioi, pergunta a elei quedê a chave delei. (PONTES, 1987, p. 23) 

(46) Esse projeto da medicinai é o banco mundial que financia Øi? (PONTES, 1987, p. 23) 

 

 Entretanto, Pontes considera existirem algumas questões de ordem pragmática que 

permitiriam uma interpretação diferente neste exemplo: 

 

(47) Cê acredita que aqueles cem cruzeiros que eu dei pra elei outro dia, elei sumiu com o 

troco? 

  

Nesse caso, o tópico “cem cruzeiros” não mantém a referência com o pronome “ele”, 

que aparece duas vezes e está ligado à pessoa sobre a qual se está falando, ou seja, está 

presente no contexto discursivo, dependendo, assim, do conhecimento do contexto situacional 

imediato para ser interpretado.    

4.6 – Línguas com verbo no final  

 Os autores sugerem ser a posição final do verbo também uma tendência nas línguas 

com proeminência de tópico. Assim, o japonês, o coreano, o lisu e o lahu apresentariam tal 

característica, e o mandarim estaria se encaminhando para ela. Vasco (1999, p. 68) ressalva, 

entretanto, após uma revisão dos exemplos de Li e Thompson, “que aproximadamente 66% 

das CTs29 presentes no texto de fato apresentam verbo em posição final, o que indica uma 

tendência, mas não um atributo obrigatório”. O autor adiciona que no PB, por exemplo, não 

são encontrados verbos transitivos no final da sentença. Desse modo, entendemos que, nos 

casos de contraste em sentenças como:  

                                                 
29 O autor utiliza essa notação para referir-se a construções de tópico. 
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(48) A bananai, eu gosto Øi.  

(49) O banheiroi, eu lavei Øi. 

  

parece haver a possibilidade de posicionar o verbo no final porque se trata de construção 

contrastiva. Entretanto, nesse caso, tais construções não são consideradas por Chafe (1976) 

tipicamente de línguas de tópico, uma vez que, nessas línguas, não são observadas essas 

estruturas contrastivas. 

4.7 – Restrições ao constituinte tópico  

 Existem restrições quanto ao termo que servirá de tópico nas línguas com 

proeminência de sujeito. Por essa razão, Li e Thompson usam como exemplo restrições na 

língua falada na Indonésia, em que, embora haja a possibilidade de topicalizar o elemento 

sujeito ou o elemento genitivo, não é licenciada a topicalização de um DP em função de 

objeto:  

  

(50) Ibu anak itu membeli sepatu. 
        Mãe criança aquela comprar sapato 
        „Aquela mãe da criança comprou sapatos‟.  
 
(51) Ibu anak itu, dia membeli sepatu. 
        Mãe criança aquela ela comprar sapato. 
        „Aquela mãe da criançai, elai comprou sapatos‟. 
 
(52) Anak itu, ibu – nja membeli sepatu. 
        Criança aquela Mãe – possessivo comprar sapato. 
        „Aquela criança, sua mãe comprou sapatos‟. 
 
(53) *Sepatu itu, ibu anak itu membeli. 
        Sapato aquele mãe criança aquela comprar 
        „Aquele sapato, a mãe daquela criança comprou‟. 

 

 No exemplo (50), temos uma sentença do tipo “sujeito > predicado”, licenciada na 

língua, igualmente ao exemplo (51), em que se tem o tópico de todo o DP “aquela mãe da 

criança” seguido de um pronome “ela” que assume papel de sujeito. A gramaticalidade do 

tópico do constituinte genitivo também pode ser observada em (52). Contudo, no exemplo 

(53), temos a agramaticalidade da construção com tópico de objeto. 

 Em línguas de tópico, essas restrições não existem, pois poderiam ser topicalizados 

quaisquer elementos. Nesse sentido, Pontes (1987, p. 23) observa que, no PB, são licenciados 
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tópicos de diferentes elementos, tais como sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjuntos 

adnominais, adjuntos adverbiais e mesmo o adjunto predicativo, conforme elencados abaixo, 

nessa ordem: 

 

(54) Essa competênciai elai é de natureza mental. (sujeito) 

(55) A Belinai o Hélio levou Øi pra oficina. (objeto direto) 

(56) Meu cabeloi desta vez eu não gostei Øi nem um pouco. (objeto indireto) 

(57) Esse negócioi o prazo Øi acaba. (adjunto adnominal) 

(58) Esse ano eu vou sair de baiana. (adjunto adverbial) 

(59) Banana ouro é a única banana que eu gosto. (adjunto predicativo) 

 

 Segundo a autora, esses exemplos ilustram que qualquer DP pode ser tópico em PB. 

Essa característica, para Pontes, serve como mais um indício de que a língua se comporta 

muito semelhantemente a uma língua de tópico. Nesse sentido, este seria o motivo pelo qual 

não haveria o porquê da preposição, já que esses tópicos seriam gerados na base, o que é 

diferente do que ocorre com o movimento (cf. KATO, 1993). 

4.8 – Construções de tópico como sentença básica 

 Li e Thompson afirmam corresponderem as sentenças do tipo “tópico > comentário” à 

estruturação canônica em línguas de tópico, não sendo, portanto, derivadas de qualquer outro 

tipo de sentença. Os autores destacam não serem essas construções derivadas, marginais ou 

marcadas. Pelo contrário, elas correspondem à forma mais natural e básica dessas línguas. 

Segundo os autores, “there are no sentences more basic than they in terms of which their 

meaning or form can be specified30
” (LI & THOMPSON, 1976, p. 472). Baseados em 

exemplos do lisu, em que a identificação do papel paciente ou agente é possível somente via 

contexto, uma vez que é uma língua verbo-final, eles afirmam que, por essa razão, não seria 

possível afirmar que a estrutura de tópico é derivada de outra estrutura do tipo “sujeito > 

predicado”. Observemos: 

 

 

 

                                                 
30 Tradução: “não há sentenças mais básicas que essas em termos das quais o seu significado ou forma podem ser 
especificados”. 
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(60) Làthyu ce lama nya ánà khù – a. 
        Pessoas coordenação tigre tópico cão morder declarativa. 
        Pessoa e tigres Tópico ele(a)s    mordem cães‟. 
                                                       cães mordem-nos‟. 
 
(61) Làthyu nya làma ce ánà khù – a. 
        Pessoa tópico tigre coordenação cão morder declarativa. 
        „Pessoa e tigres Tópico ele(a)s      mordem cães‟. 
                                                           cães mordem-nos‟. 
 
                „Pessoa Tópico       ele (a)s  mordem cães e tigres‟. 

                        cães e tigres mordem-nos‟. 
 

  Quanto às sentenças acima, concluem: 

 
The Lisu example presented above demonstrate that the syntactic relation of a noun 
phrase to the verb in a sentence is indeterminate, and that the notion of subject is 
quite irrelevant in the description of the sentences of this language. The only 
relevant notion in the syntactic structure of Lisu sentences is the topic, which is 
always marked by the morpheme nya and occupies the sentence initial position31. 
(LI & THOMPSON, 1976, p. 476)  

 

 Pelo exposto, os autores apontam propriedades que caracterizam línguas que são 

orientadas para o discurso, em contraste com aquelas que são orientadas para a sentença. 

Nesse sentido, torna-se relevante a investigação, em línguas diversas, das diferentes 

características arroladas como pertencentes às línguas de tópico, uma vez que 

tradicionalmente os estudos linguísticos sobre a sentença, sobretudo das línguas ocidentais, 

estiveram sempre bastante presos ao conceito de sujeito.  

 Nessa perspectiva, há atualmente vastos levantamentos de corpora em PB que 

apontam para a presença do tópico na língua, bem como de algumas das propriedades a ele 

relacionadas. Por essa razão, na próxima seção, apresentaremos um breve panorama de alguns 

estudos sobre o status do tópico em PB.  

5 – A construção de tópico no PB 

 
 No que tange às peculiaridades gramaticais do PB, as construções de tópico estão entre 

os pontos gramaticais mais investigados pelos estudos linguísticos referentes à língua (cf., 

dentre outros, PONTES, 1987; VASCO, 1999, 2006; GALVES, 2001; NEGRÃO, 1990; 

                                                 
31 Tradução: “Os exemplos do Lisu apresentados acima demonstram que a relação sintática entre um Sintagma 
Nominal e o verbo em uma sentença é indeterminada, e que a noção de sujeito é bastante irrelevante na descrição 
de sentenças dessa língua. A única noção relevante na estrutura sintática das sentenças em Lisu é o tópico, que é 
sempre marcado pelo morfema nya e ocupa a posição inicial na sentença”. 
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NEGRÃO & VIOTTI, 2000; ORSINI, 2003). A vasta ocorrência de sentenças que apresentam 

a construção “tópico > comentário” tem levantado hipóteses sobre o status sentencial da 

língua, instigando os pesquisadores a detalhar o fenômeno e observar quais seriam os 

possíveis motivos que estariam estimulando esse comportamento, bem como as possíveis 

consequências para o sistema linguístico do PB como um todo. 

 Embora também possam ser observadas na escrita, as construções com tópico são mais 

produtivas na fala, tanto culta quanto popular (cf. VASCO, 1999, 2006). Para ilustração, 

demonstramos os exemplos abaixo. 

 

(62) ... porque o [aluno]i Tópico, quando vem pro vestibular, Øi não sabe exatamente o que quer. 
(VASCO, 1999, p. 98) 
 
(63) [Música]i Tópico, eu gosto muito das músicasi brasileiras antigas. (VASCO, 2006, p. 143) 
  

 Vasco (2006) observou que não houve um grande distanciamento dos resultados 

encontrados na análise do PB culto (VASCO, 1999), comparando-se ao PB popular. O autor 

constatou que a ocorrência de tópico na língua está ligada a vários tipos de construção. Nesse 

sentido, foram identificadas construções de tópico envolvendo o que se aborda 

tradicionalmente como anacoluto, assim como as reconhecidas por deslocamento à esquerda, 

topicalização e tópicos-sujeitos, conforme exemplos abaixo. 

 

(64) Ele não ta bebendo mais, mas [perturbar] Tópico ele continua sim perturbando a gente.  – 
anacoluto (VASCO, 2006, p. 143) 
 
(65) [Interesse monetário]i Tópico, eu acho que issoi existe... – deslocamento à esquerda 
(VASCO, 2006, p. 157) 
 
(66) [A carne]i Tópico eu já deixo Øi de um dia pro outro... – topicalização (VASCO, 2006, p. 
171) 
 
(67) Olha só, eu moro em casa. [A casa]Tópico tem o problema da liberdade... – tópico-sujeito32 
(VASCO, 2006, p. 186) 
  

 Como os resultados de pesquisas têm apresentado um número significativo de 

ocorrências dessas construções com tópico, muitos autores propõem ser o PB contemporâneo 

uma língua com comportamento semelhante ao das línguas com proeminência de tópico, 

                                                 
32 Observe-se que o autor considera tópico-sujeito o constituinte topicalizado que perde a preposição – no 
exemplo, seria um adjunto adverbial - e representa uma fusão entre os conceitos de tópico e sujeito. Segundo 
Vasco (2006), sinaliza-se este tipo de construções como uma característica do PB contemporâneo, dada a 
rejeição ao sujeito nulo que, eventualmente, ocorreria nesses tipos de construções. 
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orientadas para o discurso (cf., dentre outros, PONTES, 1987; NEGRÃO & VIOTTI, 2000; 

GALVES, 2001). Essa propriedade da variedade brasileira do português seria, portanto, capaz 

de diferenciá-la da variedade europeia da mesma língua, pois esta apresenta características 

que ainda a aproximam mais das línguas com proeminência de sujeito e, por essa razão, 

entende-se que ainda seja uma língua orientada para a sentença (cf. MATEUS et al., 2003).  

 Embora as características sentenciais do português europeu (PE) não apontem para a 

sua classificação de orientação para o discurso, Mateus et al. (2003) descrevem construções 

de tópico existentes na língua. Para as autoras, existiria uma diferença entre construções com 

tópico não marcadas (corresponderiam à estrutura SV(O)) e construções marcadas 

(corresponderiam à estrutura “tópico > comentário”, em que se distingue o sujeito de tópico). 

Dessa forma, todas as construções apresentariam tópico. A diferença seria que as estruturas 

não marcadas corresponderiam a “tópico > comentário”, como estrutura temática, coincidindo 

o sujeito e o tópico, assim como o comentário coincide com o predicado, correspondendo, 

portanto, às estruturas sintáticas SV(O). Nas construções marcadas, por outro lado, não 

haveria a coincidência entre tópico e sujeito e, desse modo, haveria o tópico e, dentro do 

comentário, o sujeito.  

 De acordo com as autoras, são observadas construções semelhantes às descritas como 

anacoluto nas GTs do português, a que se referem como tópico pendente.  

 

(68) Fábulas,Tópico não gosto especialmente da história do corvo e da raposa33. (MATEUS et 

al., 2003, p. 228) 

  

 Em relação ao exemplo (68), esse tipo de construção apresenta como característica a 

ausência de vínculo sintático obrigatório com algum elemento dentro da sentença, sendo papel 

do comentário fornecer informação relevante sobre o tópico.  

 Segundo as autoras é possível também em PE o deslocamento à esquerda de tópico 

pendente. 

 

(69) A Anai Tópico, o João jantou com elai ontem. (MATEUS et al., 2003, p. 229) 

  

 Nesse exemplo (69), vê-se o vínculo entre o tópico pendente “A Ana” e um elemento 

interno ao comentário, “ela”. Nesses casos pode haver correferência entre o tópico e um 

                                                 
33 Os exemplos fornecidos por Mateus et al (2003) para o PE são criados pelas autoras, diferentemente, os 
exemplos citados, anteriormente, do estudo de Vasco são registros de fala e de escrita coletados em corpora.   
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pronome, um nome ou mesmo um clítico, mas não há necessidade de correlação de caso ou de 

função semântica.  

 Ainda é possível observar o deslocamento à esquerda vinculado a um clítico, veja-se: 

 

(70) Ao corvoi Tópico, a raposa roubou-lhei o queijo. (MATEUS et al., 2003, p. 230) 

  

 Nesse tipo de construção, faz-se necessária a correlação sintática e temática entre o 

tópico e o elemento do comentário, que deve ser um clítico. Note-se que, nesse caso, 

diferentemente do que ocorreria em PB, a preposição é empregada no tópico, conforme 

veremos mais adiante nos exemplos (75), (80), dentre outros.  

 E, por fim, ainda são observadas construções com topicalização como a que se segue. 

 

(71) Ao corvoi Tópico, a raposa roubou o queijo Øi num abrir e fechar de olhos. (MATEUS , 
2003, p. 232) 
 

 Essas construções permitem a correferêcia com uma CV, que é interpretada por meio 

do tópico. O tópico seria o responsável pela interpretação tanto da função quanto dos traços 

de gênero, pessoa e número. Tais construções seriam ainda compatíveis com o wh-

movement34 e podem ocorrer mesmo estando separadas por fronteiras frásicas – com restrição 

a ilhas sintáticas, quando o referente ao tópico encontra-se no interior de NPs complexos, por 

exemplo. São observadas ainda, sob o rótulo de topicalização selvagem, construções 

semelhantes às encontradas em PB, em que não se apresenta a preposição no constituinte 

topicalizado, conforme veremos a seguir. 

 Retomando o fenômeno no PB, como apresentado nas seções anteriores, os 

levantamentos realizados por Pontes (1987) já apontavam a significância do fenômeno nessa 

variedade do português. A autora buscou, a partir das propriedades traçadas para as línguas 

com proeminência de tópico, fundamentação para sua hipótese de que a configuração 

estrutural “sujeito > predicado” não é mais suficiente para justificar a organização frasal 

básica da língua. 

 Nesse sentido, Pontes indicou as seguintes ocorrências em PB que impediriam 

classificar a língua, unicamente, como de proeminência de sujeitos:  

 

(72) Os livros, eles estão em cima da mesa.  

                                                 
34 Traduzido em português como movimento-QU. 
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(73) Esse negócio de tópico eu tô examinando desde o semestre passado.  

(74) Meu cabelo desta vez eu não gostei nem um pouco.  

(75) Esse negócio o prazo acaba.  

(76) Isso aí eu tenho dúvida.  

(77) Qualquer elemento você pode fazer isso. (com...)  

(78) Banana ouro – é a única banana que eu gosto.  

(79) Essa bolsa as coisas somem, aqui dentro. 

   

 O fenômeno em PB estaria de tal modo fixado na estrutura da língua que seria possível 

perceber sua manifestação ligada a diferentes funções na sentença. Assim, em (72), tem-se o 

tópico ligado ao sujeito, em (73), ao objeto direto, em (74), ao objeto indireto, em (75), ao 

adjunto adnominal, em (76), ao complemento nominal, em (77) ao complemento 

circunstancial e em (78), ao adjunto predicativo. 

 Quanto ao exemplo (79), Pontes considera ser uma evidência de que o PB possui uma 

construção típica das línguas de tópico, denominada duplo sujeito, conforme visto na 

subseção 4.4. Esse tipo de estrutura é encontrado no chinês e em outras línguas de tópico 

também. Nesses casos, o NP que funciona como tópico mantém com a sentença que serve de 

comentário, composta por sujeito e predicado, uma relação puramente semântica.  

 Outro caso também pontuado é o das construções com tópico em que há o apagamento 

da preposição, semelhante ao que ocorreu em (75). Exemplos como  

 

(80) O seu regime entra muito laticínio?  

(81) Washington a neve é pouca.  

(82) Próxima vez a gente bota uma linha de pesquisa... 

 

demonstrariam o licenciamento dessa omissão, tal como ocorre no chinês. Pontes sustentou 

que essas construções necessitam do contexto, elas correspondem a uma organização frasal 

que não está presa a restrições sintáticas. Desse modo, para licenciar um tópico no PB, assim 

como nas línguas de tópico, é necessário que se compreenda o seu papel no discurso, que 

independe da sua relação formal que possa ser estabelecida com referentes na sentença. 

 Ainda para discutir esse aspecto, a autora acrescenta as seguintes sentenças:  

  

(83) Essa casa bate bastante sol.  

(84) A Belina deita o banco, sabe?  
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(85) Esse carro cabe 60l de gasolina.  

(86) Essa torneira aí não sai água?  

(87) Esse sapato dói meu pé. 

 

 Ela sustenta que as construções reportadas nesses exemplos e outras da mesma 

natureza, que aparentemente poderiam ser classificadas na estrutura “sujeito > predicado”, 

servem para reflexão de que aquilo que se considera sujeito pode ser interpretado como tópico 

marcado, posto que fica explícita a fusão que está acontecendo na noção dos dois em PB35. 

 Pontes (1987) acrescenta que o apagamento das preposições é um sinal de um 

fenômeno fartamente observado na língua hoje. Para compreender isso, talvez seja importante 

que se considerem os demais fenômenos que têm modificado a língua. Nesse sentido, 

menciona as modificações por que passou o PB quanto ao seu comportamento em relação ao 

preenchimento do sujeito pronominal, que têm feito com que se recuse cada vez mais o 

apagamento do pronome em posição de sujeito. 

 Conforme exposto na subseção 4.4, cujo exemplo mencionado retomamos abaixo, há 

um pronome em PB que aparece em estruturas correspondentes à de duplo sujeito. Contudo, 

denomina-se duplo sujeito, na literatura sobre o PB, a estrutura de deslocamento à esquerda, 

portanto, diferentemente do conceito a que se referem Li & Thompson (1976), que teria 

correspondência no que é tratado como anacoluto na GT, como já mencionamos. 

  

(88) A Clarinhai elai cozinha que é uma maravilha. (DUARTE, 1995, p.108) 

  

 Duarte (1995) observou que o surgimento dessa construção seria uma possível 

consequência da mudança no paradigma flexional do PB, que hoje conta com poucas formas 

para a diferenciação das pessoas do discurso. Segundo a autora, “o aparecimento da 

construção com duplo sujeito e sua implementação no sistema não é uma mudança acidental; 

pelo contrário, é consequência da mudança na representação do sujeito pronominal” 

(DUARTE, 1995, p. 102). Uma vez que há um tópico correferente ao sujeito pronominal do 

comentário, a possibilidade de ele ser preenchido é muito grande, dada a tendência para o 

preenchimento.   

                                                 
35 A autora não relaciona essas construções a marcas prosódicas. Quanto a características prosódicas das 
construções de tópico sugerimos, dentre outros, os trabalhos de CALLOU et al. (1993), ORSINI (2003, 2005) e 
MORAES (2006). 
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 De acordo com os levantamentos de Vasco (2006) sobre as construções de tópico do 

PB, o maior número dessas ocorrências corresponde aos deslocamentos à esquerda com 

correferência entre o tópico e o sujeito. Por outro lado, é importante observar que quando a 

correferência acontece entre o tópico e o objeto direto, há uma tendência a uma CV na 

posição desse objeto. 

 

(89) ... barulho de passarinhoi Tópico eu adoro Øi! (VASCO, 2006, p. 171) 

 

 Negrão (1990) identificou que as mudanças ocorridas no preenchimento pronominal 

do PB não decorrem do enfraquecimento do paradigma flexional, mas por estar esta língua 

mais próxima daquelas tipologicamente classificadas como orientadas para o discurso. Desse 

modo, a autora buscou trabalhar com o conjunto de características que marcam essas línguas e 

sustentou, por exemplo, que a possibilidade de, em PB, haver perguntas formadas a partir de 

constituintes contidos em orações relativas tais como: 

 

(90) Que animaisi o diretor do Zoo disse que a comidaj que ti comeram tj, estava estragada?36 
 

demonstrariam características formais do PB que o afastariam das línguas orientadas para a 

sentença. 

 Também por essa razão, segundo Negrão, as propriedades apresentadas pelo PB não 

deveriam ser justificadas pelo enfraquecimento do sistema flexional. Ela sustenta que, na 

verdade, foram as propriedades que tornaram o PB uma língua orientada para o discurso que 

diminuíram o papel que as marcas flexionais desempenham nas línguas orientadas para a 

sentença. 

 Modesto (2000) sustenta que as regras que legitimam as CVs no lugar de sujeito no 

PB – assim como no finlandês e no chinês, línguas orientadas para o discurso – não são 

semelhantes àquelas de línguas de sujeito nulo orientadas para a sentença. Segundo o autor 

um exemplo como: 

 

(91) [FP
37 o Feco1 [IP t1 convenceu a Dani2 [CP que [FP ele1 [IP t1 pode se eleger]]]]]. 

(MODESTO, 134) 

                                                 
36 A autora extraiu esse exemplo da obra de Lobato (1986). 
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seria possível no PB porque línguas orientadas para o discurso organizam-se de forma a 

licenciar o sujeito nulo quando há referência entre ele e o tópico.  O autor afirma que não se 

trata de uma CV pronominal como nas línguas marcadas positivamente no parâmetro pro-

drop – Parâmetro do Sujeito Nulo (CHOMSKY, 1981). 

 

A ideia principal é que em línguas orientadas para o discurso o núcleo F(ocus)P 
sempre é gerado (em toda oração) com um traço OCC (=EPP) (veja Chomsky, 2004) 
e, então, algum constituinte é necessariamente movido para a posição de SPEC 
desse núcleo e interpretado como tópico contrastivo. (MODESTO, 2000, p. 133) 

 

 Desse modo, no exemplo (91), ocorre que o sujeito da oração matriz moveu-se para 

Spec38 de IP, depois para Spec de FP, assim como o da oração encaixada moveu-se para Spec 

de FP, depois que passou por Spec de IP, formando, dessa maneira, uma cadeia de tópicos. 

Tais CVs em posição de sujeito seriam tópicos apagados numa cadeia de tópicos discursivos. 

Ainda segundo Modesto, os sujeitos nulos das orações encaixadas tomariam apenas o sujeito 

da matriz como referente, nunca o objeto, e sempre o sujeito mais próximo. 

 Numa linha semelhante, Paredes Silva (1993) abordou o fenômeno do apagamento do 

sujeito pronominal na perspectiva de compensação funcional. Segundo a autora, as 

motivações para o apagamento do sujeito pronominal em PB encontram-se fundamentalmente 

no funcionamento do discurso.  

 Assim, a partir de um levantamento de fala e escrita, com falantes escolarizados, 

observou-se que a primeira pessoa, em que permanece, na maioria dos tempos, distinção 

quanto à desinência, manteve o maior índice de omissão. A terceira pessoa, entretanto, foi 

influenciada por uma série de fatores, tais como a previsibilidade da referência, que aumenta a 

omissão, e mudança de tópico, que motiva o preenchimento. Tais observações sustentam a 

hipótese da autora de que o PB compensa essa simetria flexional com estratégias discursivas.  

 Para Cyrino, Duarte e Kato (2000), que buscaram, por outro lado, justificativas para o 

índice ainda alto de sujeitos nulos na terceira pessoa39, o que estaria acontecendo seria a 

implementação de uma mudança – o PB estaria passando de uma língua de sujeitos nulos para 

                                                                                                                                                         
37 FP, do inglês Functional Projection (Projeção Funcional) seria uma projeção que abrigaria informação 
semântica, para maiores detalhes sobre FP, indicamos Di Sciullo (2005). De acordo com Modesto, “O sujeito da 
oração matriz “o Feco” move-se para Spec IP e de lá para Spec FP, para satisfazer o traço OCC dessa categoria”. 

Chomsky (2001) considera o traço OCC – que significaria “Eu devo ser a ocorrência de algum β”, do inglês “I 
must be the occurrence of some β” - equivalente ao Princípio de Projeção Estendido (EPP, do inglês Extended 
Projection Principle), que assegura que toda oração deve ter a posição de sujeito projetada. 
38 Spec = especificador 
39 Ao contrário dos resultados obtidos por Paredes Silva, algumas investigações de língua falada, sobretudo, têm 
assinalado a tendência maior ao preenchimento da primeira pessoa, sendo a terceira pessoa, na verdade, ainda 
resistente ao preenchimento (cf., dentre outros, DUARTE, 1993, 1995; BARBOSA, DUARTE & KATO, 2005) 
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uma língua de sujeitos preenchidos –, cujo percurso começaria da primeira pessoa para a 

terceira.  

 Dessa forma, a terceira pessoa ainda estaria resistindo porque, propondo-se uma 

hierarquia de referencialidade, a mudança aconteceria primeiramente com os pronomes mais 

referenciais. Essa hierarquia consistiria numa escala que vai do [- específico] e [- referencial] 

ao [+específico] e [+referencial], tal como está reproduzido abaixo:  

 

Figura 5 - Hierarquia Referencial de Cyrino, Duarte e Kato (2000, p. 59) 
 

 

 

  

  

 De tal modo, a primeira e a segunda pessoas, que carregam os traços [+ humano] e [+ 

específico], sofreriam primeiramente os efeitos da mudança, optando pelo preenchimento. A 

terceira pessoa, que carrega os traços de [+ ou - humano] e [+ ou – específico], é menos 

referencial, resistiria por mais tempo à mudança. Essa hipótese explicaria o fato de ainda ser 

possível observar um índice razoável de omissão na terceira pessoa do PB. Em análises mais 

recentes, Kato e Duarte (2014) propõem que o PB seja uma língua de sujeito nulo parcial, em 

decorrência das características de seus pronomes fracos sujeitos, e tal fato justificaria as 

ocorrências ainda observáveis de sujeitos nulos no PB (cf. KATO & DUARTE, 2014). 

 Em consonância com a hipótese de que o PB esteja se comportando como uma língua 

orientada para o discurso, mas em desacordo com a desconsideração das consequências 

trazidas pelas inovações no sistema pronominal do PB, Kato (2006) também sugere que a 

língua esteja orientada hoje para o tópico e não mais para o sujeito. A autora concorda que o 

PB tem apresentado características que o assemelham às línguas asiáticas orientadas para o 

discurso.  

 Para Kato, uma peculiaridade do PB, responsável por distanciá-lo do PE, por exemplo, 

seria o fato de o adjunto de um nome poder figurar como tópico, assim como a possibilidade 

de que se proceda à topicalização recursivamente40 numa mesma frase (cf. 92e). 

 

(92)     a. Furou o pneu do carro da Maria. 

 b. O carro da Maria furou o pneu. 

                                                 
40 Apenas  92a poderia ser realizada em PE. 

não-argumento             proposição                    [-humano]                           [+humano] 
                                                                                                  3ªp.                  2ªp. 1ªp 
-específico                                                                                                        +específico 
 
[-referencial] ---------------------------------------------------------------------------[+referencial] 
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 c. O carro da Maria, o pneu furou. 

 d. A Maria, o carro furou o pneu. 

 e. A Maria, o carro, o pneu furou. 

 

 Segundo a autora, uma outra característica que o PB tem apresentado é o uso vasto de 

construções do tipo “Você saiu de lá como?”, que demonstram a preferência pelo Wh in situ. 

Esse comportamento seria mais uma evidência de que atualmente o PB comporta-se como 

uma língua de tópico, já que o Wh in situ é uma opção paramétrica que coincide com a 

tipologia de tópico de diversas línguas asiáticas. 

 Apesar de haver uma significativa quantidade de trabalhos que sustentam ser o PB 

uma língua de tópico, não se trata de um consenso. Estamos diante de um fenômeno 

complexo, que envolve diversas características, tais como discursivas, pragmáticas, sintáticas, 

morfológicas, prosódicas. Para que a estrutura “tópico > comentário” represente a 

configuração sentencial básica de uma língua, esta parece ter de compartilhar algumas 

propriedades encontradas em línguas prototípicas de tópico, por essa razão, são levantados 

alguns questionamentos quanto à caracterização do PB como língua orientada para o discurso.  

 Nesse sentido, Kenedy (2002), baseado nas argumentações apresentadas por Duarte 

(1996), sustenta que a configuração sentencial do PB ainda está orientada para a sintaxe, ou 

seja, a língua continua se comportando com proeminência de sujeitos.  Dessa maneira, as 

ocorrências de tópico encontradas seriam tendências do discurso oral, que também podem ser 

observadas em outras línguas românicas em que prevalece a estrutura “sujeito > predicado”, 

tal como o francês e o italiano.  

 Para Duarte (1996), uma língua de tópico deve apresentar características fundamentais 

que não são observadas categoricamente em PB. Tais características deveriam contemplar: 

verbo-final; codificação morfossintática do tópico, mas não do sujeito; ausência de expletivos; 

ausência de passivas (ou raridade das construções); anáforas nulas e anáforas pronominais 

orientados para o tópico e não para o sujeito; ausência de restrições gramaticais para o 

constituinte que figurará como tópico; construções com sujeitos múltiplos; ausência de 

concordância flexional no paradigma verbal. 

 A carência de grande parte desses traços linguísticos ainda caracterizaria, portanto, o 

PB como tendo configuração básica “sujeito > predicado”. Para essas considerações, 

confrontaram-se as propriedades presentes em línguas prototípicas de tópico, como o chinês, 

por exemplo.    



78 
 

 

 Kenedy (2011) sugere que as evidências que vêm sendo apresentadas para que se 

classifique o PB como língua de tópico parecem ser insuficientes. Ocorre que, na maioria das 

vezes, as pesquisas sustentam-se apenas em estudos de corpora ou julgamentos de 

gramaticalidade emitidos pelos próprios pesquisadores. Apesar de reconhecer a importância 

tanto da intuição do linguista quanto da análise de corpus para a confrontação de hipóteses, 

observa-se que apenas a partir do controle de variáveis e, em seguida, da submissão a testes 

estatísticos, é possível chegar a generalizações mais explicativas, com rigor científico. Assim, 

pesquisas experimentais que averiguem como brasileiros computam on-line as estruturas 

linguísticas poderiam fornecer importantes contribuições para o entendimento do fenômeno. 

 Desse modo, a referida controvérsia sobre o status da topicalização no PB instigou a 

pesquisa que vem sendo realizada por Kenedy (2011), em que foi promovido um experimento 

nos moldes da psicolinguística experimental, com o objetivo de analisar o fenômeno em 

questão numa perspectiva da realidade psicológica do falante. Segundo o autor, um 

experimento que busque compreender o processamento cognitivo da informação pode 

contribuir para que saibamos qual estrutura é processada com mais naturalidade pelo falante 

do PB. 

 A pesquisa, que se compunha, dentre outros experimentos, de um teste de self-paced 

reading (leitura automonitorada), apresentou resultados parciais que apontam para a maior 

naturalidade do processamento de sentenças com a estrutura “sujeito > predicado”, já que 

estas demandaram menor tempo de leitura do que para aquelas do tipo “tópico > comentário” 

– a diferença foi de 475 milissegundos, considerada significativa estatisticamente. Esses 

resultados não confirmaram, portanto, hipóteses de que o PB seja uma língua com 

proeminência de tópicos, mas também confirmaram que esta é uma estrutura gramatical em 

PB, dado que todas as sentenças com tópico foram processadas sem problemas. 

 Por outro lado, considerou-se a importância do refinamento desse modelo 

experimental de pesquisa para o referido fenômeno proposto pelo autor. Esse cuidado seria 

justificado uma vez que as construções de tópico envolvem não apenas sintaxe, mas também 

discurso, e mesmo prosódia, logo, seria necessário um cuidado específico na formulação dos 

experimentos.  

 Dessa forma, Kenedy (2014), dando continuidade aos experimentos anteriores, 

procedeu a novos testes, buscando controlar outras variáveis que possam estar relacionadas ao 

fenômeno. Assim, foram realizados dois novos experimentos. O primeiro foi um teste de 

julgamento de aceitabilidade, neste buscou-se observar a referência de anáforas nulas e 

anáforas pronominais ligadas a sujeitos ou a tópicos. O segundo compôs-se de um teste de 



79 
 

 

audição segmentada, em que se buscou verificar a dificuldade do processamento de estruturas 

do tipo “tópico > comentário”, comparando às do tipo “sujeito > predicado”. 

 Desse modo, o objetivo do primeiro experimento foi a verificação da aceitabilidade de 

estruturas divididas em quatro condições: (i) anáforas nulas associadas a um referente em 

posição de sujeito, (ii) anáforas pronominais associadas a um referente em posição de sujeito, 

(iii) anáforas nulas associadas a um referente em posição de tópico e (iv) anáforas 

pronominais associadas a um referente em posição de tópico. Citamos exemplos dessas 

condições abaixo. 

 

 (93) a – [Aquela secretária de vermelho]i disse que o diretor demitiu Øi. Cond. (i) 

        b – [Aquela secretária de vermelho]i disse que o diretor demitiu elai. Cond. (ii) 

        c – [Aquela secretária de vermelho]i , o diretor disse que demitiu Øi. Cond. (iii) 

          d – [Aquela secretária de vermelho]i , o diretor disse que demitiu elai ”. Cond. (iv) 

  

 Neste experimento, foram registrados como medidas dependentes os julgamentos, 

aceitável ou inaceitável, e o tempo que cada participante levou para realizá-los. A hipótese 

foi, portanto, que, a partir dos julgamentos emitidos pelos participantes da tarefa, haveria 

indícios para sustentar que o PB seja uma língua orientada para o sujeito, uma vez que, se a 

distribuição dessas anáforas fosse diferente (complementar), isto é, se anáforas nulas fossem 

orientadas para o tópico e anáforas pronominais, para o sujeito, isso constituiria evidência de 

que o PB seria uma língua de sujeito, pois, em línguas orientadas para o discurso, a referência 

de ambos os tipos de anáforas é sempre o tópico.  

 Na formulação do design experimental foi proposto um contexto visual que sustentava 

e oferecia as condições discursivas para a produção de tópico. Nesse sentido, uma frase 

experimental como “Aquela secretária de vermelhoi Tópico o diretor disse que demitiu Øi” era 

acompanhada de duas imagens com secretárias vestidas com cores diferentes, uma com roupa 

vermelha e uma outra com outra cor qualquer, oferecendo, dessa maneira, as condições 

necessárias para um tópico contrastivo. 

 Os resultados mostraram que foi mais aceitável que estruturas com referentes na 

posição de tópico fossem retomadas por uma anáfora nula e que estruturas com referentes na 

posição de sujeito fossem retomadas por anáforas pronominais. Ao observar o tempo de 

julgamento dos participantes, tal discriminação foi confirmada, pois os referentes na posição 

de tópico demandaram mais tempo de reação para o respectivo julgamento do que os 

referentes na posição de sujeito – as médias de tempo para o julgamento foram para a 
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condição (i) de 1687 milissegundos, para a condição (ii) de 1502 milissegundos, para a 

condição (iii) de 2019 milissegundos e para a condição (iv) de 2398 milissegundos. 

 De acordo com Kenedy (2014), esses resultados, que obtiveram significância 

estatística, indicariam que, no PB, as construções com tópico comportam-se como estruturas 

marcadas, ou seja, demandam mais tempo para o processamento, pois portam informações a 

mais que as estruturas consideradas não marcadas, por essa razão, seriam cognitivamente 

mais custosas. Assim, em línguas prototípicas de tópico, tanto a discriminação realizada em 

relação ao referente das anáforas – reportada no parágrafo acima – quanto a diferença de 

tempo de reação às construções com tópico não deveriam ocorrer, uma vez que, nessas 

línguas, o referente de uma anáfora é sempre o tópico e, consequentemente, trata-se da 

estrutura mais básica, que requer menor tempo para o processamento –  e nada disso ocorreu 

nos dados desse experimento com PB, tendo sido registrado precisamente o inverso, que é o 

esperado para línguas de sujeito. 

 No segundo experimento, como adiantado, foi elaborado um teste de audição 

segmentada com vistas à observação do tempo utilizado no processamento de sentenças do 

tipo “tópico > comentário” e “sujeito > predicado”. Diferentemente do primeiro, este teste 

caracterizou-se por ter sido on-line, medindo, assim, o tempo que o participante levou para o 

processamento de segmentos de frases, no exato momento reflexo em que a computação 

ocorreu. 

 A técnica consistiu na apresentação auditiva de frases segmentadas, de modo que o 

computador registrava o tempo de reação do participante na passagem de um segmento para o 

seguinte, tal como reproduz-se em (94).  

 

 (94) [DP 1º segmento /VP 2º segmento / 3º segmento]  
        a. Essa janela / venta muito / no verão.  
                   b. Essa janela / fica aberta / no verão. 
 

 Tal passagem só ocorria a partir do acionamento de um botão, o qual era pressionado 

pelo próprio participante após ouvir o segmento anterior, devendo este ser mantido em sua 

memória de trabalho para a integração sintática ao segmento seguinte, a fim de que se 

constituísse uma representação sintática com sentido, a partir dos dois segmentos.  

 Com esse procedimento, acredita-se que, a partir dos tempos de reação ao estímulo, 

podem-se obter generalizações quanto ao grau de dificuldade que cada segmento demandou, 

uma vez que, quanto maior for a carga cognitiva de um segmento, o tempo de reação a ele 

também será maior. Dessa maneira, propôs-se que seria possível averiguar se a integração de 
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um segmento correspondente a um tópico – a ser integrado ao comentário – seria mais ou 

menos custosa que a integração de um segmento que correspondesse ao sujeito – a ser 

integrado ao predicado. Assim, a hipótese de que o PB seja uma língua de tópico poderia ser 

confirmada, ou não, verificando-se qual estrutura é processada com mais naturalidade nessa 

língua, “tópico > comentário” ou “sujeito > predicado”, uma vez que os estímulos 

apresentavam como segmento inicial tanto NPs tópicos, quanto NPs sujeitos.  

 Dentre as estruturas experimentais, havia tópicos com e sem contorno melódico de 

topicalização, a fim de se controlar se isso interferiria no desempenho dos participantes. Os 

resultados demonstraram que estruturas de “tópico > comentário” sem curva melódica 

demandaram mais tempo de reação, em oposição às estruturas do tipo “sujeito > predicado” – 

a diferença obtida de 486 milissegundos foi considerada significativa estatisticamente. Por 

outro lado, os tempos de reação às estruturas de “tópico > comentário” com a pista fonológica 

foram idênticos às estruturas do tipo “sujeito > predicado”.  

 Para o autor, tais resultados sugerem que a hipótese de o PB ser uma língua de tópico 

não se sustenta. O fato de as estruturas com tópico sem contorno melódico terem demandado 

maior tempo é indício de que os participantes esperavam uma estrutura com sujeito, já que 

não havia a pista fonológica, assim como também não havia um contexto discursivo que 

pudesse favorecer a topicalização.  

 Por outro lado, o tempo de processamento das estruturas com tópico que apresentavam 

a marcação prosódica não se distinguiu das estruturas com sujeito. Tal resultado, contrastado 

com aquele para os tópicos que não foram marcados fonologicamente, demonstraria que os 

participantes reagem ao tópico da mesma forma que ao sujeito apenas se for projetada sobre 

ele uma marcação específica, que não seria compatível com uma estrutura default na língua, 

isto é, “sujeito > predicado”.  

 Logo, para Kenedy (2014), a estrutura “sujeito > predicado”, que dispensa marcas 

especiais e exigiu menor tempo de processamento, representaria a estrutura frasal canônica 

em PB. Os resultados do primeiro e do segundo experimentos corroboram a hipótese de a 

língua caracterizar-se pela proeminência de sujeitos, não de tópicos. Ademais, o autor aponta 

para a contribuição da metodologia experimental na investigação do referido fenômeno, 

destacando, dentre outros, o controle das variáveis e condições, a participação dos usuários da 

língua e a possibilidade de replicação de testes. 

 Com base nesse panorama geral dos estudos sobre o tópico no PB, foi possível 

observar que a construção de tópico na língua tem sido alvo de muitas pesquisas e diferentes 

abordagens. O alto índice de ocorrência em corpora e sua produtividade na interação oral 
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espontânea têm despertado a curiosidade de pesquisadores que buscam caracterizar o status 

sentencial e tipológico da língua.  

 Embora haja um número considerável de trabalhos que associem o fenômeno à 

orientação da língua para o discurso, existem, como apresentado, visões diferenciadas, que 

sustentam ser uma análise dessa natureza não condizente com as propriedades apresentadas 

pela PB, que ainda a distanciam das demais línguas prototípicas de tópico. Nessa perspectiva, 

justifica-se que o grande número de emprego de construções desse tipo seja recorrente no 

discurso oral mesmo de línguas prototipicamente classificadas como orientadas para a 

sentença, como o inglês.  

6 – Qual é o status do tópico na Libras?  

 

 Conforme tratamos nas seções anteriores deste capítulo, questões relativas à 

caracterização do tópico são relevantes na descrição da gramática de diferentes línguas 

naturais, tal como vimos mais detidamente em relação ao PB. Entender o papel que essa 

construção assume colabora para o entendimento da lógica organizacional dos constituintes 

nessas diversas línguas. De acordo com o que foi apresentado na introdução da presente tese, 

esse mecanismo faz parte da gramática da Libras, como se relata em alguns estudos (cf., 

dentre outros, FERREIRA BRITO, 1995, 1997, QUADROS, 1999, 2000; QUADROS & 

KARNOPP, 2004), bem como de outras línguas de sinais, como poderá ser confrontado no 

próximo capítulo. 

 Esses estudos, contudo, semelhantemente ao que se questiona para o PB, também não 

convergem, totalmente, quanto ao que se assume em relação à função do tópico na ordenação 

dos constituintes na sentença na Libras. Por essa razão, acreditamos que discussão similar 

àquela em torno do status sentencial do PB possa ser estendida à análise da estrutura 

sentencial da Libras. Pode-se dizer que foi, de certo modo, com base nesse aspecto, que 

costuramos nossa proposta de trabalho.  

 Desse modo, veremos, no próximo capítulo, que a literatura sobre a língua de sinais 

empregada no Brasil considera as construções de tópico bastante frequentes e, portanto, 

produtivas na língua. No entanto, aponta-se que tal estrutura, “tópico > comentário”, não 

representaria a configuração sentencial mais básica na Libras, porque estaria associada a 

algumas restrições. Diferentemente, a estrutura “sujeito > predicado” que, para ser gramatical, 

não exige marcas especiais, corresponderia à mais natural. 
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Capítulo II – O tópico na Língua Brasileira de Sinais 
 

Introdução 
 

 O presente capítulo objetiva descrever, conforme o que vem sendo abordado na 

literatura sobre o tema, a construção de tópico na Libras, bem como apresentar algumas 

considerações a esse respeito no âmbito de outras línguas de sinais. De acordo com estudos 

prévios (cf. FELIPE, 1989; FERREIRA BRITO, 1995; QUADROS, 1997a, 1999, 2000; 

QUADROS & KARNOPP, 2004; QUADROS & LILLO-MARTIN, 2007), os constituintes 

dessa língua não são dispostos de forma aleatória na sentença, mas, ao contrário, apresentam 

preferência de ordenação na estrutura frasal. Entretanto, não se trata de uma ordenação rígida, 

uma vez que existe a possibilidade de flexibilização dessa ordem preferencial. Mecanismos 

próprios da língua gestual, tal como o uso do corpo, do espaço e das expressões faciais podem 

ser os responsáveis por essa liberdade relativa na ordenação linear da frase. 

 Neste contexto, as construções de tópico têm sido apontadas como um recurso 

linguístico que viabiliza a mudança na ordem preferencial dos constituintes em frases na 

Libras (cf. FERREIRA BRITO, 1995; QUADROS & KARNOPP, 2004; QUADROS & 

LILLO-MARTIN, 2007). De fato, não obstante a ordem SVO seja considerada a canônica, as 

construções com tópico, em que, muitas vezes, essa ordem é alterada, são muito produtivas na 

língua.  

  Para que possamos abordar o fenômeno mencionado - tema central do presente estudo 

-, julgamos necessário que se faça inicialmente uma breve abordagem da estrutura gramatical 

da Libras como um todo. Tal necessidade decorre do fato de não se tratar de uma língua cujos 

estudos sejam de ampla repercussão e conhecimento geral, bem como da ausência de estudos 

mais sistemáticos sobre os fenômenos linguísticos em diferentes níveis de análise gramatical, 

a despeito de todo o esforço que pesquisadores têm feito há alguns anos para a descrição da 

língua (cf. FELIPE, 1989; FERREIRA BRITO, 1995, 1997; QUADROS, 1999, 2000; 

QUADROS & KARNOPP, 2004, dentre outros). Com essa sucinta revisão, tanto os termos 

empregados na descrição da Libras quanto as próprias questões que serão suscitadas ao longo 

do presente estudo ficarão mais claros, permitindo, assim, uma melhor compreensão do que 

será exposto.  

 Desse modo, na seção 1, apresentamos uma pequena exposição sobre os principais 

aspectos da aquisição da Libras e da história de sua oficialização no Brasil. Em seguida, na 
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seção 2, abordamos os aspectos linguísticos gerais da língua. Esta seção está dividida em 

quatro subseções, de modo que se realize a abordagem dos aspectos linguísticos que 

compõem a língua em seus diferentes níveis – fonológico, morfológico, lexical, sintático e 

semântico.  A seção 3 tratará do fenômeno das construções de tópico. Nessa seção, 

apresentamos quais são as principais características do mecanismo na língua e como ele tem 

sido descrito na literatura sobre o assunto. Na seção 4, apresentamos um breve panorama de 

pesquisas em algumas línguas de sinais, no que tange ao mecanismo do tópico. Por fim, na 

seção 5, apresentamos as propriedades que são compartilhadas por línguas prototípicas de 

tópico, de acordo com o que se apresenta no trabalho seminal de Li e Thompson (1976), 

buscando observar quais desses fenômenos são ou não encontrado na Libras, de acordo com o 

que vem relatando os estudos sobre a língua.   

1 – Libras: a língua oficial da comunidade surda brasileira 

1.1 – Aquisição  

 Uma língua de sinais é a língua natural de uma pessoa surda, que emerge 

espontaneamente a partir do contato com usuários nativos. A ausência de audição impede que 

se desenvolva, naturalmente, uma língua oral, assim, o que se desenvolve de maneira rápida e 

espontânea, mediante as condições ambientais e neurológicas satisfatórias, é a língua gestual. 

 De acordo com um dos postulados teóricos da teoria gerativa, o ser humano possui 

uma Faculdade da Linguagem (FL) que lhe permite o desenvolvimento espontâneo e rápido 

de uma língua, no caso das crianças, sem fracassos (CHOMSKY, 1957, 1981, 1995, dentre 

outros). Para que isso ocorra, entretanto, é necessário que o indivíduo seja exposto a dados de 

uma língua ambiente, o que não significa ser exposto a todo o seu repertório linguístico, mas 

apenas às informações minimamente necessárias para que o desenvolvimento de um 

conhecimento que já está ali latente tenha início e, assim, se desencadeie o processo de 

aquisição da linguagem. 

 Chomsky sustenta ser esse conhecimento linguístico comum a toda espécie humana. O 

conjunto de informações linguísticas inatas de que dispõe todo ser humano que torna possível 

o processo de aquisição de ao menos uma língua natural denomina-se Gramática Universal 

(UG, do inglês Universal Grammar). Chomsky (1981) sustenta que a UG seja o estado inicial 

de aquisição da linguagem, “um órgão biológico, que evolui no indivíduo como qualquer 

outro órgão. O resultado dessa evolução é a gramática final que caracteriza os 

conhecimentos linguísticos do falante adulto” (RAPOSO, 1992: 47).  
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 Para que a UG se desenvolva e se transforme numa língua específica é necessário que 

haja exposição ao input linguístico que disparará a aquisição. Segundo a Teoria de Princípios 

e Parâmetros (CHOMSKY, 1981), no estado inicial do processo de aquisição de uma língua, 

encontram-se os princípios universais, os quais regem as línguas humanas, e os parâmetros de 

variação, os quais possuem valores binários em aberto, que no curso da aquisição da 

linguagem são marcados, resultando, dessa maneira, numa dada língua (cf., dentre outros, 

CHOMSKY, 1981; RAPOSO, 1992). 

  O processo de aquisição de uma língua é semelhante tanto para ouvintes quanto para 

surdos, já que a UG nada tem a ver com a surdez, trata-se de um aparato genético, 

especificamente linguístico, de que dispõe o ser humano. Para que esse conhecimento se 

desenvolva, transformando-se em uma língua, é preciso que o indivíduo seja exposto a dados 

linguísticos, de maneira que os parâmetros sejam fixados. No caso de ouvintes, os dados 

devem ser de língua oral, no caso de surdos, de língua gestual. 

 A respeito do quão semelhante o processo de aquisição é para surdos e ouvintes, 

Quadros (1997b) aponta que a criança surda passa por estágios de aquisição da linguagem 

semelhantes àqueles por que passa uma criança ouvinte: pré-linguístico, estágio de um sinal, 

estágio das primeiras combinações e estágio das múltiplas combinações. 

 Sustenta-se que haja restrições quanto ao período adequado para que o processo de 

aquisição de uma língua ocorra com sucesso. Por razões de maturação cerebral, tem-se um 

período crítico de aquisição da linguagem (LENNEBERG, 1967). De acordo com essa 

perspectiva, é extremamente necessário que seja garantido ao indivíduo contato com o input 

da língua ambiente que desencadeará o processo de aquisição, na idade adequada.  

 Segundo Pinker (2002), a aquisição da língua materna ocorre, sem comprometimento, 

até mais ou menos os seis anos de idade, após esse período, ela está comprometida e, após a 

puberdade, é ainda mais complicada41. Dessa maneira, deve-se garantir à criança surda 

exposição a uma língua de sinais, por meio do contato linguístico precoce com surdos adultos 

que a utilizem, para que esse processo não seja prejudicado. 

 O autor discorre sobre o caso exemplar da língua de sinais utilizada na Nicarágua, 

abordando questões referentes ao processo de aquisição da língua de sinais no país associado 

às mudanças decorrentes do ensino. Na Nicarágua, até fins da década de 70 do século 

passado, o ensino de pessoas surdas privilegiava a leitura labial e a fala, não havia instituições 

especificamente destinadas à educação de crianças e jovens surdos. Ainda assim, os surdos 

                                                 
41 Existe uma variação individual grande no que se refere à duração desse período (cf. MEHLER & DUPOUX, 
1994). 
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fora da escola, nas praças, em ambientes escolares, utilizavam gestos que improvisavam para 

a comunicação mais essencial. Esse processo assimilava-se bastante ao desenvolvimento de 

um pidgin42. Criava-se uma forma de comunicação, para satisfazer exigências mais 

fundamentais, a partir daquilo que já se utilizava no ambiente familiar. Isto é, não se tratava 

de um sistema linguístico complexo, mas um sistema de comunicação simplificado, que era 

improvisado para a comunicação.  

 Com a o advento do ensino especializado na década de 80, consolidou-se a Língua de 

Sinais Nicaraguense (LSN). Com isso, observou-se que as crianças mais novas, ao entrarem 

na escola, puderam desenvolver com mais complexidade a língua de sinais usada na 

comunidade, porque mantinham contato desde cedo com outros surdos sinalizadores. Esse 

processo caracterizou-se, assim, como uma espécie de crioulização43 dos sinais pidgin 

empregados pelos surdos mais velhos (PINKER, 2002, p. 34 - 35). 

 Dessa forma, assim como na aquisição de uma língua oral, é importante que a criança 

surda seja exposta desde a mais tenra idade ao input natural da sua comunidade linguística, ou 

seja, o visual. Procedendo desse modo, mais completo será o seu desempenho na língua que 

está adquirindo. Como mencionado, os indivíduos que não são submetidos a esse processo no 

período próprio podem apresentar dificuldades no que tange à aquisição de certos aspectos 

linguísticos, “suas dificuldades são uma prova particularmente eloquente de que uma boa 

aquisição de linguagem tem de ocorrer durante um período crítico da infância” (PINKER, 

2002, p. 36). 

 Assim, é necessário que a criança surda tenha contato desde muito pequena com o 

input linguístico visual, para que se desenvolva a língua de sinais de maneira completa e 

satisfatória. Se adquirida muito tarde, como vimos, é muito provável que o indivíduo surdo 

apresente dificuldades linguísticas, as quais poderão afetar sua cognição, dado o que 

representa a língua no desenvolvimento de outras habilidades cognitivas. Nesse sentido, 

Corrêa (2006b) aponta para o papel que uma língua representa na aquisição do conhecimento, 

a qual pode, por assim dizer, ser concebida como instrumento da cognição. 

 Neste âmbito, por exemplo, Marcilese (2011) investigou o papel da língua no 

desenvolvimento de habilidades cognitivas superiores, especificamente a habilidade 
                                                 
42 Pidgin é o nome que se dá a uma língua que emerge do contato entre duas ou mais línguas, geralmente, numa 
relação desigual, em que uma é a língua de prestígio, a do colonizador, por exemplo, e a outra ou as outras não. 
Essas línguas são também conhecidas como línguas francas, que possuem objetivos comerciais e que não 
possuem falantes nativos. (cf. CRYSTAL, 2000) 
43 Crioulização é o nome do processo por meio do qual se origina uma dada língua a partir de um pidgin, 
atribuindo-lhe complexidade gramatical e diferenciando-se, portanto, de uma língua regular apenas no âmbito de 
sua origem. (cf. CRYSTAL, 2000) 
 



87 
 

 

numérica. A autora obteve dados de experimentos psicolinguísticos que corroboram a 

hipótese de que o conhecimento linguístico contribui para o desenvolvimento de processos 

cognitivos avançados, no caso, relativos à cognição numérica. Embora Marcilese aponte para 

o relevante papel da língua no restante da cognição, ela também salienta que existem 

características da cognição não linguística que atuam sobre propriedades da língua, o que 

seria uma questão a ser explorada, para que se compreenda melhor essa relação. De todo 

modo, mencionamos o referido estudo com o intuito de reforçar o quão relevante parece ser a 

língua no desenvolvimento de outros domínios cognitivos do indivíduo; logo, o quão 

importante deve ser o acesso precoce à língua de sinais, no caso de pessoas surdas44. 

 1.2 – A mesma Faculdade da Linguagem para ouvintes e surdos 

  Abordagens mais recentes da teoria gerativa têm destacado o caráter articulado da 

FL45 – módulo cognitivo responsável pela língua, formado a partir de um léxico e um sistema 

computacional – aos demais sistemas cognitivos (cf. CHOMSKY, 1995, 1998, 2005, 2007, 

dentre outros). De acordo com essa perspectiva, a FL seria um módulo da cognição acoplado 

aos sistemas articulatório-perceptual e conceitual-intencional, os quais seriam responsáveis 

por conferir, respectivamente, forma e significado às expressões linguísticas.  

 Essas expressões são acessadas pelos sistemas de desempenho por intermédio das 

interfaces, representadas pelos subsistemas Forma Fonética (PF, do inglês Phonetic Form) e 

Forma Lógica (LF, do inglês Logical Form), conforme reprodução da seguinte ilustração de 

Kenedy e Abraçado (2011: 23): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Como referência de outros estudos sobre o papel desenvolvido pela língua em outras habilidades cognitivas, 
indicamos também o estudo de VILLARINHO (2012). 
45 No próximo capítulo, apresentamos os conceitos de Faculdade da Linguagem em sentido amplo (FLB) e 
Faculdade da Linguagem em sentido estrito (FLN) com que trabalham Hauser, Chomsky e Fitch (2002). 
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Figura 6 - Arquitetura da Faculdade da Linguagem no Programa Minimalista  
(KENEDY & ABRAÇADO, 2011, p. 23) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os sistemas de desempenho articulatório-perceptual e conceitual-intencional, que 

fazem interface com PF e LF, respectivamente, impõem restrições de legibilidade à FL, de 

maneira que suas expressões linguísticas devem obedecer a certas condições de uso. FL seria, 

assim, em termos evolucionários, uma solução ótima às restrições impostas pelas interfaces 

(CHOMSKY, 1995; 1998, 2005, dentre outros). Nessa concepção, assume-se, portanto, que 

existam restrições de ordem cognitiva à maneira como as línguas se apresentam nas 

interfaces.  

 Fica claro, nessa abordagem, que a arquitetura da FL é a mesma entre ouvintes e 

surdos, pois o sistema de desempenho articulatório-perceptual, que confere forma às 

expressões linguísticas, não está associado apenas ao som: 

  

Com efeito, os sistemas articulatório-perceptuais são compostos também pelos 
sistemas visuais e cinestésicos que dão vida às línguas de sinais das pessoas surdas. 
Em línguas orais, como o português, a informação codificada em (π

46) é veiculada 
por ondas sonoras, ao passo que em línguas de sinais, como a Libras (Línguas 
Brasileira de Sinais), a informação em (π) é veiculada por gestos que formam 

imagens em movimento. Isso quer dizer que línguas orais e línguas de sinais são 
sistemas linguísticos diferentes somente no que diz respeito à forma de expressão 
física de (π) na interface sensório-motora: tal expressão ocorre via subsistema 
fonador-auditivo (no caso das línguas orais) e via subsistema visual-cinestésico (no 
caso das línguas de sinais). (KENEDY, 2013, p. 256) 

  

 Com esse novo tratamento concedido à língua, Chomsky (2011) chama atenção ainda 

para o destaque que, ao longo dos estudos linguísticos, se dispensou ao som, no par som e 

                                                 
46 O símbolo π corresponde à forma da expressão linguística lida em PF. 
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significado. Segundo o autor, a língua produz significado, que é externalizado pelo som, 

podendo, contudo, ser externalizado por outros meios também: 

 

The traditional conception of language is that it is, in Aristotle‟s phrase, sound with 
meaning. The sound-meaning correlation is, furthermore, unbounded, an elementary 
fact that came to be understood as of great significance in the 17th century scientific 
revolution. In contemporary terms, the internal language (I-language) of an 
individual consists, at the very least, of a generative process that yields an infinite 
array of structured expressions, each interpreted at two interfaces, the sensory-motor 
interface (sound, sign, or some other sensory modality) for externalization and the 
conceptual-intentional interface for thought and planning of action 47. (CHOMSKY, 
2011, p. 263) 
 

 Desse modo, parece haver argumentos suficientes para legitimar as línguas de sinais 

como línguas naturais, que se desenvolvem espontaneamente na comunidade surda durante o 

período crítico, semelhantemente ao que ocorre com qualquer língua natural oral. Por essa 

razão, houve, na história da consolidação da Libras como língua oficial dos surdos brasileiros, 

um repertório de luta política para que se assegurasse ao surdo o direito de se desenvolver 

cognitivo e sócio-culturalmente, usando sua própria língua desde o berço. 

1.3 – Breve histórico da oficialização da Libras 

 A Libras é reconhecida oficialmente pela lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 

(BRASIL, 2002) como meio legal de expressão e comunicação da comunidade surda 

brasileira. Desde 2005, por meio do Decreto nº 5626 (BRASIL, 2005), há a determinação de 

que se formem profissionais que atuem nessa área, a fim de que seja garantida ao surdo a 

adequada inclusão na sociedade. 

 Segundo o Censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), no Brasil, aproximadamente 10 milhões (cerca de 5% da população) de 

pessoas declararam-se com deficiência auditiva. Desses, cerca de 2 milhões declaram ter 

deficiência auditiva severa, dos quais cerca de 1,7 milhões têm grandes dificuldades para 

ouvir e cerca de 344 mil são surdas.  

 As primeiras políticas linguísticas que levam em consideração a língua e a 

comunidade surda no Brasil surgem a partir de uma grande luta: 

                                                 
47 Tradução: “A concepção tradicional da linguagem é que ela é, nas palavras de Aristóteles, som com 

significado. A correlação som-significado é, além de tudo, ilimitada, um fato elementar que veio a ser entendido 
como de grande importância na revolução científica do século XVII. Em termos contemporâneos, a língua 
interna (Língua-I) de um indivíduo é composta, no mínimo, de um processo gerador que produz uma variedade 
infinita de expressões estruturadas, cada uma interpretada em duas interfaces, a interface sensório-motora (som, 
sinal, ou alguma outra modalidade sensorial) para a externalização e a interface conceptual-intencional para 
reflexão e planejamento da ação”. 
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Os movimentos sociais alavancados pelos surdos estabeleceram como uma de suas 
prioridades o reconhecimento da língua de sinais nos últimos 15 anos. Foram várias 
as estratégias adotadas para tornar pública a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 
Entre elas, citamos os projetos-lei encaminhados em diferentes instâncias 
governamentais e a formação de instrutores de língua de sinais em vários estados 
brasileiros. Instaurou-se em várias unidades da Federação a discussão sobre a 
“língua de sinais dos surdos”, determinando o reconhecimento, por meio da 

legislação, dessa língua como meio de comunicação legítimo dos surdos. Esse 
movimento foi bastante eficiente, pois gerou uma série de iniciativas para 
disseminar e transformar em lei a língua de sinais brasileira, culminando na lei 
federal 10.436, 24/04/2002, que a reconhece no país. (QUADROS, 2006, p. 142) 

 

 Conforme exposto, embora oficializada apenas em 2002, a luta pelo reconhecimento 

da Libras como língua legítima do surdo brasileiro e pela garantia de uma educação por meio 

dela é anterior a essa data, tendo sido intensificada no final do século XX. Ainda hoje 

sabemos que há muito a ser trilhado para que se respeitem os direitos conquistados e se 

consolidem práticas que garantam ao surdo uma educação bilíngue satisfatória. 

 A referida lei assegura a Libras ao surdo, mas ressalta que a mesma não substitui a 

modalidade escrita da língua portuguesa, idioma também oficial do Brasil. Desse modo, o que 

se propõe como modelo para a educação de surdos é o bilinguismo, em que a Libras seja a 

língua de instrução, pois é a L1 do surdo, e a Língua Portuguesa seja a modalidade escrita a 

ser aprendida, representando, assim, a sua L2. 

 O modelo de educação bilíngue é hoje adotado no Instituto Nacional de Educação de 

Surdos (Ines). Fundado oficialmente em 1857 por iniciativa do surdo francês Huet, que 

possuía experiência em educação de surdos na França, o instituto foi o primeiro no Brasil 

voltado unicamente à educação de surdos48. 

 À época, pode-se dizer que as comunidades surdas existentes no Brasil já 

desenvolviam gestos por meio dos quais seus usuários se comunicavam. Como o Ines é a 

única instituição no Brasil que se dedica exclusivamente ao surdo, tornou-se referência 

educacional, profissional e de socialização do surdo. À medida que esses surdos passaram a 

estudar no Ines, a língua foi fortemente influenciada pela Língua de Sinais Francesa (LSF), 

por conta de Huet.  

 Muitos surdos de várias regiões do país iniciaram seus estudos no Ines. Dessa maneira, 

a língua de sinais utilizada na instituição foi ganhando certa repercussão nacional à medida 

que os surdos regressavam aos seus estados de origem. A Libras foi, portanto, consolidando-

se como língua de sinais empregada no Brasil.  

                                                 
48 As informações sobre a história do Ines podem ser encontradas em www.ines.gov.br. 
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 Como acontece em toda língua natural, a Libras também apresenta variações 

sociolinguísticas (cf. dentre outros, DINIZ, 2010). Assim, apenas para citar alguns exemplos, 

o sinal empregado para a palavra “verde” é realizado de maneira diferente entre Rio de 

Janeiro e São Paulo, bem como o sinal empregado para a conjunção “mas” é da mesma forma 

variável regionalmente. A Libras também apresenta variação entre as faixas etárias, sendo, 

comumente, empregados sinais diferentes entre os surdos mais jovens e mais velhos.  

 De certa forma, a ausência de escrita oficial e o reconhecimento bastante recente da 

Libras propiciam a variação e a mudança constante dos sinais empregados pelos surdos, 

sobretudo pelos mais jovens, que vão aprendendo ou criando novos sinais e passando-os 

adiante aos demais interlocutores. Entretanto, hoje já se percebe, nos cursos de graduação 

Letras-Libras e Pedagogia Bilíngue em diferentes estados do país, a preocupação em se 

padronizar os sinais da língua, assim como se nota a preocupação com a criação de novos 

sinais para alguns conceitos ainda não lexicalizados na Libras. À medida que se põem em 

prática as políticas de inclusão, como interpretação em programas de TV, propagandas 

políticas e em peças teatrais, por exemplo, a Libras padrão torna-se mais acessível aos surdos. 

 O Ines possui, atualmente, um Colégio de Aplicação – CAp-Ines – vinculado à 

universidade do instituto, em que se ministra o curso de Pedagogia Bilíngue. Assim, o ensino 

atual oferecido no âmbito do instituto contempla os ensinos infantil, fundamental, médio e 

superior.  

 Embora reconheçamos alguns avanços na educação de surdos no Brasil, até o 

momento persistem muitas dificuldades e, por esse motivo, ainda há muito a ser feito. 

Aponta-se, dentre outros problemas, a necessidade de mais incentivo à língua e à cultura 

surdas, de criação de materiais didáticos adequados, de formação de profissionais capacitados 

e de mais pesquisas que contribuam para o aprimoramento da educação de surdos (cf., dentre 

outros, SILVA et al, 2011). 

 Como mencionado, a língua portuguesa representa para o surdo uma segunda língua. 

Essa segunda língua é aprendida por meio de uma prática sistemática, ou seja, que necessita 

de estratégias específicas para o seu desenvolvimento. A língua materna, desenvolvida 

naturalmente, é a Libras. Entretanto, o acesso a ela como L1 nem sempre é garantido. 

 Aproximadamente, apenas 5% dos surdos no país são filhos de pais surdos 

(BERNARDINO, 2000). Isso significa que somente poucos bebês surdos estão inseridos num 

contexto ideal para o desenvolvimento natural da Libras como língua materna, dentro do 

período estimado para que o processo ocorra sem prejuízos, conforme apontamos na seção 
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1.1. Há, contudo, surdos cujos pais ouvintes apresentam o cuidado em propiciar ao filho o 

contato desde cedo com a comunidade surda49.  

 Por outro lado, há ainda muitos surdos que entram em contato com a Libras somente 

mais tarde, ao ingressar na escola, ao fazer parte de grupos de amigos surdos. Esses surdos 

desenvolvem sinais caseiros improvisados apenas para a comunicação imediata com os pais – 

os quais, muitas vezes, não têm conhecimento sobre a importância de aprender a Libras – e 

somente com o processo de escolarização são expostos a toda complexidade da Libras.  

 Esse processo também é diferente a depender do tipo de escolarização. Numa 

educação inclusiva, por exemplo, em que há alunos surdos e ouvintes, o contato com outros 

surdos é muito menor. O conteúdo das matérias é aprendido via intérprete. Logo, não é difícil 

imaginar que se trata de um processo muito diverso daquele empregado em uma escola 

bilíngue, em que a Libras está presente em todo o contexto escolar, já que os alunos são todos 

surdos e as aulas são ministradas em Libras, a despeito das dificuldades dos professores 

ouvintes em dominar com proficiência a língua. 

 Outros surdos sequer têm contato com a Libras, pois os pais, por desinformação, veem 

nela uma língua “pobre”, com a qual não permitem que seus filhos entrem em contato e 

adquiram. Com isso, oferecem apenas a oralização50 como meio linguístico ao surdo.     

 Nesse sentido, são diferentes os contextos em que uma pessoa surda adquire a Libras. 

Essas diferenças se refletem na maneira como eles chegam a dominar a própria língua. 

Vimos, no exemplo da Nicarágua, que, quanto antes e mais completa for a exposição do surdo 

à língua de sinais de seu ambiente, mais complexo será o seu desenvolvimento linguístico. 

Por essa razão, uma das bandeiras da luta dos surdos por seus direitos é também que a criança 

surda seja exposta o mais cedo possível à língua de sinais.   

 Com esta breve exposição, visamos discorrer um pouco sobre a Libras no que tange à 

aquisição e à história de sua consolidação como língua oficial no Brasil. Tal como as demais 

línguas humanas, a língua apresenta propriedades que a distinguem de outros sistemas de 

comunicação. Dessa forma, nas próximas seções, serão abordadas propriedades que compõem 

a língua, nos diferentes níveis linguísticos. 

 

                                                 
49 Não temos conhecimento de dados que revelem a quantidade aproximada de surdos, no Brasil, que estão 
inseridos no sistema educacional bilíngue. Sabemos que, atualmente, o Ines tem matriculados, no ensino básico, 
cerca de 600 alunos. Esta informação pode ser encontrada em http://www.ines.gov.br/index.php/institucional 
50 Oralização é uma metodologia fonoaudiológica por meio da qual se ensinam leitura labial e pronúncia de 
palavras aos surdos. 
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2 – Aspectos linguísticos da Libras 

 

 É muito comum observar uma série de incompreensões acerca da Libras, mesmo entre 

os que, de algum modo, possuem relação direta com surdos brasileiros – seja pelo não 

conhecimento de que se trata de uma língua natural como qualquer língua oral, seja por uma 

série de mitos, tal como a falsa crença de que se trata de mímica ou de que se trata de uma 

língua universal. Essas questões requerem um esforço grande por parte dos pesquisadores e 

educadores que se dedicam ao estudo da língua, para que sejam devidamente esclarecidas e 

propagadas ao público em geral.  

 Como qualquer língua humana, a Libras não é universal, já que possui um sistema 

complexo de regras próprio, que é adquirido pelos seus usuários nativos de forma espontânea 

durante o período crítico de aquisição da linguagem. As línguas gestuais, de uma maneira 

geral, e a Libras, em particular, não são pantomimas e, portanto, não são sistemas de 

comunicação icônicos (cf., dentre outros, GESSER, 2009). 

 Com efeito, como se trata de uma língua espaço visual, faz parte da própria 

constituição de certos sinais da Libras a exploração de aspectos visíveis entre os 

interlocutores, o que pode sugerir, a um observador ingênuo, uma aparente relação não 

arbitrária entre significante e significado. Entretanto, observa-se que, dada a convenção de um 

sinal na comunidade linguística, este passa a ser regularmente empregado por todos, não 

correspondendo a possíveis variações aleatórias de um indivíduo para o outro, como 

aconteceria no caso de comunicação por mímicas. Dessa forma, o que se convencionou 

sinalizar aqui no Brasil para o conceito de “ajudar”, por exemplo, é possível que seja diferente 

em outras línguas de sinais de outros países. Assim como o que se convenciona sinalizar de 

determinada forma aqui no Rio de Janeiro pode não corresponder à mesma sinalização 

empregada em outro estado, conforme citação na seção anterior.  

 Outra incompreensão bastante recorrente entre os que não conhecem a língua é a de 

que a Libras corresponda ao alfabeto manual, que, aliás, é variável em algumas comunidades 

linguísticas de outros países. O alfabeto manual é apenas um recurso utilizado pelos surdos 

para mencionar um nome próprio ou uma palavra da língua portuguesa – ou de uma língua 

estrangeira – cujo sinal ainda não tenha sido convencionado entre eles. A palavra é soletrada 

de acordo com sinais que correspondem às letras do alfabeto, no caso, da língua portuguesa. 

Em algumas vezes, essa palavra soletrada pode ser de tal modo incorporada à língua de sinais, 

tal como ocorrem com os empréstimos de línguas estrangeiras em línguas orais, que passa a 
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ser gesticulada de forma mais própria, simplificada e estilizada, e, assim, vira um sinal 

soletrado, tal como ocorreu com as palavras “oba” e “vovô”, por exemplo. 

 Compreendidas como fenômeno eminentemente mental, uma língua gestual e uma 

língua oral devem ser entendidas como manifestações de uma mesma habilidade, a qual é 

regida por um órgão da linguagem – conforme denominação proposta por Chomsky (2005), 

apresentada na subseção 1.2 do presente capítulo –, variando apenas na maneira como são 

exteriorizadas. Portanto, línguas gestuais são tão complexas como qualquer língua oral: 

 

A língua de sinais tem todas as características linguísticas de qualquer língua 
humana natural. É necessário que nós, indivíduos de uma cultura de língua oral, 
entendamos que o canal comunicativo diferente (visual-gestual) que o surdo usa 
para se comunicar não anula a existência de uma língua tão natural, complexa e 
genuína como é a língua de sinais. (GESSER, 2009, p. 21-22) 

  

 Dessa forma, abordar as características linguísticas da Libras em seus diferentes níveis 

– fonológico, morfológico, lexical, sintático, semântico e pragmático/discursivo – colabora, 

para além de sua descrição estrutural, também para a sua afirmação enquanto língua natural. 

Compreender a estrutura gramatical da Libras possibilita-nos, portanto, compreender o seu 

complexo funcionamento interacional e cognitivo. 

 Contudo, tem-se, na tradição dos estudos linguísticos, uma preocupação centrada nas 

línguas orais. Essa realidade dificulta, de certo modo, o estudo adequado das línguas de sinais, 

pois se trata de uma modalidade espaço visual de língua, fato que implica muitas 

especificidades que, além de ressaltarem as diferenças aparentes entre uma língua oral e uma 

língua gestual, sinalizam a necessidade de que os estudos linguísticos reformulem-se de modo 

a descrever adequadamente os fenômenos específicos dessa modalidade de língua.  

 A ordem linear, por exemplo, dos fonemas nas línguas orais em contraposição à 

simultaneidade dos fonemas nas línguas de sinais ilustra um traço dessas diferenças. As 

unidades tais como configuração da mão, locação e movimento, que formam os morfemas nas 

línguas de sinais, não se articulam simultaneamente, como os fonemas nas línguas orais. 

Aponta-se, entretanto, que haja já alguns modelos fonológicos que estudam as línguas de 

sinais do ponto de vista da sequencialidade de suas unidades (cf. QUADROS & KARNOPP, 

2004, p. 49).  

 Nas subseções que se seguem, apresentaremos, nos diferentes níveis de análise, as 

propriedades linguísticas da Libras. Aludiremos, portanto, a estudos que vêm descrevendo as 

peculiaridades das línguas de sinais e da Libras, mais especificamente. Em seguida, 

poderemos tratar com mais clareza o fenômeno da construção de tópico na língua.  
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2.1 – Aspectos fonológicos da Libras 

 Falar em aspectos fonológicos da Libras pode causar, a princípio, certo estranhamento, 

visto que se associam aos estudos fonético-fonológicos, estando os aspectos fonéticos 

tradicionalmente  relacionados ao som da fala. Entretanto, a própria distinção que se assume 

entre os estudos da fonética e os estudos da fonologia possibilita-nos compreender a 

possibilidade – e a importância! – de estender essas investigações à Libras.  

 Entende-se que a fonética está vinculada à investigação dos sons isoladamente e que a 

fonologia estaria vinculada a uma esfera mais abstrata, uma vez que a ela interessariam 

apenas as características distintivas, ou seja, os sons que se opõem em uma língua: 

 

Enquanto a fonética estuda os sons como entidades físico-articulatórias isoladas, a 
fonologia irá estudar os sons do ponto de vista como elementos que integram um 
sistema linguístico determinado. Assim, à fonética cabe descrever os sons da 
linguagem e analisar suas particularidades articulatórias, acústicas e perceptivas. À 
fonologia cabe estudar as diferenças fônicas intencionais, distintivas, isto é, que se 
vinculam a diferenças de significação, estabelecer como se relacionam entre si os 
elementos de diferenciação e quais as condições em que se combinam uns com os 
outros para formar morfemas, palavras e frases. A fonética se distingue, pois, da 
fonologia pelo fato de considerar os sons independentemente de suas oposições 
paradigmáticas – aquelas cuja presença ou ausência importa em mudança de 
significação (pala: bala: mala: fala: vala: sala: cala: gala etc) – e de suas 
combinações sintagmáticas, ou seja, os seus arranjos e disposições lineares no 
contínuo sonoro (Roma, amor, mora, ramos etc). (CALLOU & LEITE, 2001, p. 11) 

  

 Foi no Círculo Linguístico de Praga que se estabeleceram novos parâmetros que 

sustentaram o estudo de uma entidade mais abstrata que o som da fala e, consequentemente, 

se estabeleceram fundamentos para uma disciplina distinta da fonética. De acordo com esse 

grupo, seria possível estender o conceito subjacente à proposta de Ferdinand de Saussure no 

emprego de langue e parole ao estudo dos sons da fala, estabelecendo que uma unidade 

mínima e discreta, no caso, o fonema, estaria associada à langue, e a variação no som por 

conta da posição ou mesmo do estilo estaria associada à parole. (CALLOU & LEITE, 2001, 

p. 54). 

 Se por um lado, a fonética interessa-se pelas variações do som da fala, por outro, a 

fonologia interessa-se pela entidade abstrata que é capaz de fazer oposições de significado, 

conforme vimos na citação acima.  Portanto, como objeto de estudo da fonologia estariam os 

traços mínimos distintivos, que provocam alteração de significado. Observa-se, portanto, uma 

concepção abstrata, à qual se associa a natureza psicológica da língua.  

 Dessa forma, essa proposta torna possível o estudo de qualquer língua – seja oral ou 

espaço visual – sob a perspectiva dos traços mínimos distintivos, já que a língua de sinais 
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também se constitui de unidades mínimas que não possuem significado. De certo modo, ainda 

que a fonética esteja mais intimamente relacionada ao som, também seria possível fazer uma 

analogia aos estudos sobre a fonologia da Libras, posto que também existem variações nessas 

unidades sem implicar diferenciação de significado na língua. 

 Neste âmbito, observa-se que há alguns estudos sobre a Libras, com ênfase no 

estabelecimento dos aspectos fonológicos desta (cf., dentre outros, FERREIRA BRITO, 1995; 

QUADROS & KARNOPP, 2004)51. Têm sido traçadas as unidades mínimas distintivas que 

corresponderiam aos fonemas nas línguas orais e, com isso, observa-se, como era de se 

esperar, que a mesma discussão que se faz em torno dos traços mínimos distintivos para as 

línguas orais também pode se estender à análise das propriedades da Libras. A fonologia das 

línguas de sinais busca determinar as unidades mínimas que alteram significado na formação 

de um sinal. 

 Como as mãos são os articuladores principais nessa modalidade linguística, é a partir 

das suas configurações, do ponto em que se articulam e do movimento que realizam, que se 

busca determinar quais seriam as unidades mínimas distintivas da Libras. Assim, os 

parâmetros fonológicos fundamentais das línguas de sinais seriam a locação, o movimento e a 

configuração de mão (FERREIRA BRITO, 1995, p. 24), embora, estudos recentes apontem 

também outros parâmetros, como veremos mais adiante. 

 A configuração de mão corresponde ao desenho da mão no momento da articulação de 

um sinal, isto é, se a mão está aberta, se está aberta com os cinco dedos separados ou se está 

com os cinco dedos fechados, se a mão está totalmente fechada ou se está apenas com o 

indicador apontado, por exemplo. Foram observadas 46 diferentes configurações de mão 

possíveis para a Libras (QUADROS & KARNOPP, 2004).  Entretanto, com novos estudos e 

com a criação de novos sinais, são observadas outras possibilidades que alteram este número, 

conforme ilustra a figura abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Sobre aspectos fonético-fonológicos dos sinais da Libras, indicamos a leitura de Xavier (2006, 2014). 



97 
 

 

 Figura 7 – Tabela de configurações de mãos INES/ MEC 

 
 

A locação corresponde à área do corpo, ou ao ponto próximo a ela, em que o sinal se 

articula. Assim, o sinal pode se realizar, dentro do que alcançam as mãos, na área da cabeça e 

do tronco. Os sinais, circunscritos nesses espaços, podem se realizar próximo ao nariz, à testa, 

à cabeça, à orelha, à boca, ao peito, ao braço, à barriga etc.  

 O movimento corresponde ao deslocamento feito com as mãos na formação de um 

sinal. Dessa forma, um sinal pode constituir-se, por exemplo, de um movimento em que a 

palma da mão apontada para o peito do sinalizador vire-se em direção contrária, ou mesmo 

um movimento das mãos de cima para baixo ou de baixo para cima. Trata-se de um parâmetro 

complexo, pois pode envolver os movimentos internos das mãos, os movimentos do pulso e 

os movimentos direcionais no espaço (KLIMA & BELLUGI, 1979 apud QUADROS & 

KARNOPP, 2004, p. 54).  

 É possível, a partir desses parâmetros, traçar pares mínimos, observando-se que a 

alteração de apenas um deles provoca a alteração do significado do sinal conforme reprodução 

das figuras abaixo. 
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Figura 8 – Pares mínimos (FERREIRA BRITO, 1995, p. 39) 

  

 

 Neste caso, houve alteração de um parâmetro, o da locação. A área do corpo em que se 

articula o sinal para o conceito de “aprender” é em frente à testa, já para “sábado”, é em frente 

à boca, mas tanto a configuração de mão quanto o movimento são os mesmos.  

 Além desses três parâmetros, os quais são considerados por Ferreira Brito (1995) 

como primários, também se consideram como parâmetros secundários a disposição das mãos, 

a orientação das mãos e a região de contato (cf., dentre outros, QUADROS E KARNOPP, 

2004).  

 A disposição das mãos corresponde ao papel assumido pelas mãos, já que um sinal 

pode ser articulado pelas duas mãos ou apenas pela mão dominante. A mão é dominante 

quando corresponde à que se movimenta, a outra pode funcionar apenas como ponto de 

articulação. 

 A orientação das mãos foi, mais tarde, considerada um importante parâmetro, pois 

também desempenha papel distintivo entre os sinais. Refere-se à direção da palma da mão 

durante a articulação do sinal, que pode ser para baixo, para cima, para direita, para esquerda, 

voltada para o corpo ou para frente. 

 A região de contato corresponde à parte da mão que faz contato com o corpo. O 

contato poderá ser um deslize, um toque, um risco, etc. 

 Sugere-se ainda que a expressão facial, marcação não manual, também seja um 

importante elemento na Libras ao lado desses parâmetros primários e secundários, dada a sua 

relevância na constituição do sinal. Assim, a movimentação da cabeça, da boca, dos olhos e 

das sobrancelhas são marcadores fundamentais nas línguas de sinais.  

 Numa analogia, poderíamos comparar o papel assumido pela marcação não manual 

nas línguas de sinais àqueles de natureza suprassegmental, como entonação e ritmo, por 
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exemplo, nas línguas orais, tal como abordado, no capítulo I, sobre prosódia. Ressalta-se, no 

entanto, que esses marcadores são imprescindíveis nas línguas de sinais porque podem 

destacar construções sintáticas e diferenciar itens lexicais. Dessa maneira, no que tange à 

sintaxe, por exemplo, marcam sentenças interrogativas, sentenças negativas, topicalizações, 

concordância, etc. Quanto aos itens lexicais, podem marcar uma partícula negativa, um 

advérbio, um grau, um aspecto, etc. (QUADROS E KARNOPP, 2004, p. 60). Por essa razão, 

as expressões faciais são consideradas elementos linguísticos indispensáveis na constituição 

do sinal e, no caso específico de nossa tese, têm importância particular aquela que acompanha 

o tópico – levantamento das sobrancelhas –, a qual será abordada experimentalmente. 

 No caso das línguas de sinais, esses traços não manuais podem ocorrer 

simultaneamente, pois “o sinal se realiza multidimensionalmente e não linearmente, como 

acontece, em geral, com as palavras orais, e a sua realização necessita da presença simultânea 

de seus parâmetros” (FERREIRA BRITO, 1995, p. 41). Observamos, portanto, que existe 

uma especificidade que deve ser considerada no estudo das línguas de sinais, não obstante 

serem idênticos os princípios linguísticos que subjazem tanto às línguas orais quanto às 

línguas de sinais. 

 Ademais, Xavier (2014) investigou a variação na pronúncia dos sinais na Libras e 

destacou haver ainda o parâmetro número de mãos. O autor constatou que os parâmetros 

fonético-fonológicos da língua podem variar em razão de uma variação livre – associada a 

fatores como facilidade articulatória e de natureza sociolinguística – e de uma variação 

motivada pelo contexto fonético-fonológico em que os sinais são produzidos. Assim, Xavier 

aprofundou sua análise na variação do parâmetro número de mãos e constatou poder variar 

em decorrência dos fatores citados, no que concerne à realização dos sinais tipicamente 

produzidos com as duas mãos por meio da duplicação de mãos ou do uso de apenas uma mão.   

 Com esta breve exposição, pretendemos demonstrar como os estudos sobre a 

fonologia da Libras têm abordado esses fenômenos na língua. Observamos que foram 

traçados parâmetros essenciais para a constituição do sinal, que representam a menor unidade 

sem significado isolado na Libras. Na subseção seguinte, abordaremos o próximo nível de 

análise linguístico, a morfologia e o léxico, e apresentaremos os aspectos léxico-morfológicos 

da língua. 
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2.2 – Aspectos léxico-morfológicos da Libras 

 Os estudos da morfologia têm como objeto a palavra, sua estrutura e formação.  Nas 

investigações dessa área, busca-se investigar os mecanismos morfológicos por meio dos quais 

se formam palavras novas, a que se atribui o nome de morfologia lexical, e busca-se também 

investigar os mecanismos morfológicos por meio dos quais se apresentam informações 

gramaticais às palavras, a que se atribui o nome de morfologia derivacional (cf. BASÍLIO, 

1989). 

 Os mecanismos morfológicos permitem-nos a formação de palavras a partir de outras, 

sem que seja necessário criar uma nova ex nihilo a cada novo conceito que surge. Essa 

possibilidade nas línguas naturais poupa nossa memória de ter de criar uma palavra totalmente 

nova e arbitrária a cada novo conceito e explicita nossa criatividade nesse processo, 

atribuindo sufixos a palavras já existentes e, dessa forma, criando novas classes gramaticais. 

Assim, formar e derivar palavras são mecanismos de economia linguística que caracterizam as 

línguas naturais. 

 Com as línguas de sinais não é diferente, pois nelas também existem mecanismos para 

a formação de palavras. Contudo, não existe uma gama vasta de estudos descritivos nessa área 

e há também uma dificuldade grande em não reduzir as análises dessa modalidade linguística 

às análises pré-existentes para as línguas orais, desconsiderando as especificidades das línguas 

de sinais (cf. QUADROS & KARNOPP, 2004, p. 86). 

 Os itens lexicais nas línguas gestuais são os sinais52. Todos os usuários nativos dessas 

línguas, assim como um falante nativo de uma língua oral, sabem reconhecer uma palavra e 

compreender inconscientemente a classe a que ela pertence, se é um verbo, um substantivo ou 

um adjetivo, por exemplo. Com efeito, o processo de formação de palavras nas línguas de 

sinais não é muito semelhante ao das línguas orais: 

 

[...] as línguas de sinais diferem das línguas orais no tipo de processos combinatórios 
que frequentemente cria palavras morfologicamente complexas. Para as línguas 
orais, palavras complexas são muitas vezes formadas pela adição de um prefixo ou 
de um sufixo a uma raiz. Nas línguas de sinais, essas formas resultam 
frequentemente de processos não-concatenativos em que uma raiz é enriquecida com 
vários movimentos e contornos no espaço de sinalização. (QUADROS, 2004, p. 87)  

 

                                                 
52 Como referência de dicionário de Libras, indicamos o dicionário trilíngue – Português, Libras e SignWriting – 
de Capovilla e Raphael (2001), que contém 9550 sinais, e o dicionário on-line disponível em 
http://www.acessobrasil.org.br/libras/. 
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 A mudança de classe gramatical de uma palavra é uma função comum da morfologia.  

Na Libras, observa-se um número robusto de nomes derivados de verbos e vice-versa. Assim, 

há, por exemplo, o verbo “TELEFONAR
53

” e o substantivo “TELEFONE”, os quais se 

diferenciam pelo movimento. Enquanto “TELEFONAR” tem um movimento mais longo e 

único, o sinal para o substantivo “TELEFONE” dobra o movimento e o encurta (QUADROS 

& KARNOPP, 2004, p. 97). 

 Desse modo, ainda que seja possível observar mecanismos de formação de palavras na 

Libras, é necessário que se faça atenção ao modo peculiar da gramática das línguas de sinais. 

São, por exemplo, muito comuns os processos de incorporação de elementos diversos dentro 

dos sinais, que introduzem propriedades morfossintáticas às palavras. Observemos as figuras 

abaixo: 

 

 Figura 9 - Verbo COMER (FERREIRA BRITO, 1995, p. 53) 

 

 

Figura 10 – Verbo COMER-MAÇÃ (FERREIRA BRITO, 1995, p. 53) 

 

 

                                                 
53 As letras maiúsculas são utilizadas para que se representem os sinais da Libras. Cada sinal é representado por 
uma palavra em maiúsculas. 
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 Comparando as figuras, vemos que ambas portam o significado de “comer”. 

Entretanto, a figura (9) remete-nos à ideia de comer simplesmente, já a figura (10) incorpora 

ao verbo o objeto, neste caso, “MAÇÃ”. Observemos outro exemplo:  

 

Figura 11 – Verbo FALAR pontual (FERREIRA BRITO, 1995, p. 50) 

 

 

Figura 12 – Verbo FALAR continuativo (FERREIRA BRITO, 1995, p. 50) 

 

 

 Na elucidação acima, percebemos que, em (12), foi acrescida a informação de aspecto 

de continuidade, que é marcado pela repetição continuada do sinal, ausente na figura (11). 

Vejamos ainda outro processo muito comum na Libras, a incorporação da negação: 
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Figura 13 – Verbo TER (FERREIRA BRITO, 1995, p.78) 

 

 

Figura 14 – Verbo NÃO-TER (FERREIRA BRITO, 1995, p. 78) 

 

 

 Muitos verbos na Libras recebem a incorporação da negação. Assim, os verbos 

“SABER”, “PRECISAR”, “QUERER”, “GOSTAR”, dentre outros, são exemplos desses tipos 

de verbos. Ainda segundo Ferreira Brito, há três tipos de negação na Libras. Existe o tipo que 

é a incorporação da negação, a que nos reportamos na figura (14), mas existem ainda a 

negação por meio do item lexical “NÃO” – movimento da mão com o dedo indicador 

levantado para direita e para esquerda –, que pode vir anteposto ou posposto ao item negado, 

e o tipo de negação que é denominado suprassegmental, que seria um movimento de balançar 

a cabeça para a direita e para a esquerda, ocorrendo simultaneamente ao item negado (cf. 

FERREIRA BRITO, 1995, p. 74-84). 

 Por fim, os verbos com concordância na Libras são aqueles que incorporam as 

informações de sujeito e de objeto. Observemos os seguintes exemplos abaixo. 
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Figura 15 – Verbo CONVIDAR I (FERREIRA BRITO, 1995, p. 56) 

 

 

 

Figura 16 – Verbo CONVIDAR II (FERREIRA BRITO, 1995: 56) 

 

 

Figura 17 – Verbo EMPRESTAR I (FERREIRA BRITO, 1995, p. 55) 
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Figura 18 – Verbo EMPRESTAR II (FERREIRA BRITO, 1995, p. 55) 

 

 

 Observando-se essas figuras, temos exemplos de verbo com concordância. Na figura 

15, por exemplo, o sujeito do verbo “CONVIDAR” é o sinalizador e o objeto é a quem ele se 

refere. Em 16, acontece o inverso, o objeto agora é o sinalizador: ele está sendo convidado. 

Entre as figuras 17 e 18, acontece processo semelhante, pois em 17 temos o sinalizador sendo 

o sujeito de “EMPRESTAR”, enquanto em 18, ele corresponde a seu objeto. 

 No léxico da Libras, há um conjunto de verbos, tal como “EMPRESTAR” e 

“CONVIDAR”, que representam um fenômeno particular de concordância com argumentos 

(cf. QUADROS & QUER, 2010). Esse assunto será retomado na próxima seção. 

 Como foi possível observar nesta breve exposição, a Libras possui suas próprias 

características no processo de formação de palavras. Acima vimos que informações sintáticas 

e semânticas podem ser incorporadas ao próprio verbo. A seguir nos deteremos um pouco 

mais nos aspectos sintáticos da língua. 

 2.3 – Aspectos sintáticos da Libras 

 À estrutura sentencial de qualquer língua humana subjaz uma série de regras que faz 

parte do conhecimento linguístico inconsciente que um falante nativo de uma determinada 

língua possui. Dessa forma, nossa competência linguística permite-nos saber, por exemplo, se 

uma palavra pode ou não desempenhar determinada função numa sentença. Isso implica saber 

que as palavras se agrupam a depender das propriedades gramaticais que compartilham entre 

si.  

 Esse conhecimento está presente no processo de aquisição da linguagem por uma 

criança desde muito cedo. Por essa razão, uma criança ouvinte pode dizer eu “sabo”, mas não 

dirá, muito provavelmente, eu “chupeto”, porque tem o conhecimento de que “saber” não 
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compartilha exatamente as mesmas propriedades que “chupeta” e, portanto, assumirão, na 

sentença, funções diferenciadas. Esse conhecimento que a criança possui conferindo-lhe essa 

intuição faz parte de sua capacidade genética que lhe permite adquirir uma língua a partir 

apenas de algumas informações que lhe são transferidas no input, conforme visto na seção 1 

do presente capítulo. 

 Os usuários da Libras também compartilham desse mesmo entendimento que possuem 

os demais falantes das línguas orais. Trazem na sua competência linguística o conhecimento 

das regras que está na base da estrutura sentencial de sua língua. A formação de uma sentença 

na Libras é, portanto, regida por esse conjunto de regras que o surdo traz em seu 

conhecimento linguístico. 

 Como se trata de uma língua gestual, o espaço na Libras se torna um mediador das 

relações gramaticais, por meio de diferentes maneiras. Assim, segundo Quadros e Karnopp 

(2004), o espaço em frente ao corpo – ou espaço definido pelo corpo – em que se articula um 

determinado sinal pode estar relacionado ao seu referente, bem como a apontação, que ocorre 

antes de o sinal ser feito, associada ao local do referente também é outra característica da 

Libras. Ainda segundo as autoras, o uso da apontação em si, que também funciona como 

sistema pronominal na língua, está associado à posição do referente.  Assim como os 

chamados verbos direcionais, também classificados como verbos com concordância, 

incorporam os referentes que tenham sido anteriormente introduzidos no espaço. 

 Tais verbos devem concordar com o sujeito e com o objeto da sentença. A direção do 

olhar acompanha também a movimentação desses verbos. Essa é uma propriedade da Libras 

bastante peculiar à sua modalidade: os sinalizadores indicam os referentes, que podem estar 

ou não presentes no espaço, associados à sua localização. 

 As marcas de concordância número-pessoal estão presentes em alguns verbos por 

meio da orientação das mãos – ponto inicial corresponde ao sujeito e o ponto final, ao objeto 

–, concordância de gênero – marcações específicas na configuração das mãos para pessoa, 

animal ou coisa – e ponto de articulação. 

 A classe dos verbos com concordância pode flexionar-se, portanto, de acordo com a 

pessoa do discurso, com o número e o aspecto. A classe dos verbos espaciais incorpora afixos 

locativos, que se referem ao lugar, esses verbos são chamados espaciais54 (cf. QUADROS E 

KARNOPP, 2004).  

                                                 
54  Além dessas classes de verbos, Quadros e Karnopp (2004) apontam a dos verbos simples. Os verbos simples 
seriam os que não se flexionam em pessoa, não se flexionam em número e não têm afixos locativos. Os verbos 
“amar”, “inventar” e “aprender” são exemplos de verbos simples.  
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 São exemplos de verbos com concordância na Libras “ASSISTIR”, “RESPONDER”, 

“PERGUNTAR”, “DAR”, “ENVIAR”, “DIZER”, “PROVOCAR”, dentre outros. Esses 

verbos, como apontado acima, incorporam o sujeito e o objeto em sua composição. São ainda 

exemplos de verbos espaciais os verbos “COLOCAR”, “IR” e “CHEGAR”. 

 Numa outra análise, Quadros e Quer (2010) propõem que a classificação dos verbos na 

Libras deveria restringir-se a duas categorias: verbos com concordância – verbos com 

concordância de número, pessoa, aspecto e verbos espaciais – e verbos sem concordância. 

Não nos deteremos nessas diferenças porque fogem do escopo do presente trabalho. 

 A concordância, como pode ser visto mais adiante neste capítulo, parece estar 

relacionada aos contextos que favorecem as construções de tópico na Libras. Por essa razão, 

destacamos que esse foi um dos fatores que controlamos experimentalmente, a concordância 

verbal. 

 Quanto à ordenação básica dos constituintes na sentença, a Libras apresenta uma série 

de restrições gramaticais, tal como ocorre com as demais línguas naturais.  Nesse âmbito, os 

mecanismos que regem a sua estrutura frasal têm sido investigados pelos autores que se 

dedicam ao estudo da gramática da língua (cf. FELIPE, 1989; FERREIRA BRITO, 1995; 

QUADROS, 1997a, 1999, 2000; QUADROS & KARNOPP, 2004).  

 De acordo com autores, tais como Ferreira Brito (1995) e Quadros e Karnopp (2004), 

a Libras possuiria uma ordenação preferencial de seus constituintes. Nesse sentido, a ordem 

SVO tem sido reconhecida como a ordem mais básica da estrutura frasal, uma vez que 

dispensa qualquer marcação especial e exemplos com essa ordem são considerados sempre 

gramaticais. 

 É também observado que ordenações como VSO, OVS e VOS55 não são encontradas 

nessa língua (QUADROS, 2000). Nesses casos, não há registros nem mesmo dessas ordens 

acompanhadas por uma marca especial. Assim sendo, a sentença abaixo reproduz um 

exemplo da ordem SVO, ordem considerada básica na Libras: 

   
 (1) EL@ GOSTAR FUTEBOL. 

     „Ele/a gosta de futebol‟. 
 

 Existe, entretanto, certa flexibilidade na Libras, quanto à disposição dos constituintes 

na sentença, licenciada por algumas operações sintáticas, tal como a construção de tópico. Na 

                                                 
55 Mais tarde, com base em dados de Arroteia (2003), Quadros e Karnopp apontam a possibilidade da ordem 
VOS em contexto de foco contrastivo (QUADROS & KARNOPP, 2004, p. 155). 
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seção seguinte, abordaremos mais detalhadamente esse fenômeno, como informamos na 

introdução deste capítulo. 

 Construções complexas também são passíveis de serem observadas na língua, 

evidenciando a presença de recursividade, considerado mecanismo fundamental presente na 

FL (CHOMSKY et al, 2002). Kenedy e Dias (no prelo) observaram, a partir da análise de 

histórias encenadas na Libras, gravadas em vídeo, a presença de estruturas complexas, tais 

como encaixada – exemplo (2) – e relativa – exemplo (3) –, a despeito da ausência na língua 

de conjunções integrantes e pronomes relativos produzidos manualmente56. 

 

(2) EU SABER [ONTEM MADRUGADA MANI MORRER] encaixada. 
     „Eu soube que ontem de madrugada a Mani morreu‟. 
 
(3) CAIXÃO [TERRA ENTERRAR MANI ALI MORRER] relativa MINHA                 
ESPOSA CHORAR CHORAR. 
       „No caixão onde está enterrada a Mani morta minha esposa chora, chora‟.   
 

 Por fim, julgamos necessário mencionar, mais uma vez, o valor que as expressões 

faciais podem assumir dentro na sintaxe da Libras. Como vimos na subseção 1.1, a marcação 

não manual é um importante parâmetro das línguas de sinais. Na Libras, a direção dos olhos, 

por exemplo, pode indicar concordância gramatical. O balançar da cabeça para cima e para 

baixo pode indicar a marcação formal de foco. O balançar da cabeça para esquerda e para a 

direita indica negação. A expressão facial de dúvida acompanha as sentenças interrogativas, e 

o levantamento das sobrancelhas está associado ao tópico, ponto central de nossa tese, cuja 

descrição está mais adiante. 

2.4 – Aspectos semânticos da Libras 

 É possível analisar a Libras do ponto de vista da significação que suas palavras, 

expressões e construções sintáticas assumem. Fenômenos da sinonímia, da antonímia, da 

polissemia e da ambiguidade – bastante investigados pelos que se dedicam ao estudo da 

semântica nas línguas orais – são passíveis de serem observados nessa língua. 

 Na Libras, há palavras que se agrupam por sua semelhança de significado. Assim, 

podemos dizer que existem aquelas que se relacionam por sinonímia. Sinais como “FINDAR” 

                                                 
56 Consideramos como evidência de que haja estrutura encaixada o posicionamento do corpo do emissor, que não 
é modificado durante a produção da sentença, opondo-se ao que, frequentemente, ocorre em Libras quando o 
enunciador usa o discurso direto, para o qual o corpo utiliza um local no espaço que simboliza a mudança de 
autoria de um discurso. Entretanto, assumimos carecer de investigações mais pormenorizadas que descrevam se 
existe algum outro aspecto gramatical que represente a conjunção integrante, por exemplo. 
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e “CONCLUIR
57

”, por exemplo, que possuem formas diferentes, trazem em sua composição 

informações semânticas semelhantes, que nos remetem a algo ou a uma ação que foi 

encerrada, finalizada, transmitindo-nos, assim, uma ideia comum. 

 As palavras nas línguas naturais também podem manter uma relação de significação 

oposta. Na Libras, sinais como “NOVO”, “BONITO”, “RICO”, “ALTO” podem também ser 

entendidos como o oposto de outros sinais, tais como “VELHO”, “FEIO”, “POBRE” e 

“BAIXO”, respectivamente. Essa relação exemplifica a presença do fenômeno da antonímia 

na língua. 

 Ainda quanto à significação, há também na Libras sinais cujos significados podem ser 

compreendidos somente no contexto em que são articulados. Nesse aspecto, o mesmo sinal 

utilizado para significar o conceito de “doce”, por exemplo, pode também significar 

“sobremesa” e “açúcar”. Esses significados recebem o mesmo sinal, mas assumem 

significações diferentes a depender do contexto linguístico, são, portanto, exemplos do 

fenômeno da polissemia.   

 Essa polissemia pode ainda produzir ambiguidade, outro fenômeno que ocorre nas 

línguas naturais. Se pensarmos no sinal “DOCE”, conforme visto anteriormente, numa frase 

do tipo “Eu comi sobremesa” na Libras, somente o contexto discursivo em que ela foi 

empregada será capaz de direcionar o entendimento para “açúcar” ou “sobremesa”, já que o 

sinal é o mesmo para os dois significados.  

 É possível, igualmente, verificar a presença de sentidos denotativo e conotativo. Dessa 

forma, por exemplo, o emprego do sinal “CARO” pode ser no sentido denotativo quando se 

refere a um carro que custa muito dinheiro. Entretanto, na expressão “OLHO CARO”, que é 

empregada entre os surdos no sentido conotativo, o significado assumido pelo sinal não se 

refere ao seu custo, mas ao seu potencial, ou seja, uma visão muito boa. 

 Como foi possível observar, a Libras possui uma estrutura gramatical complexa, como 

qualquer língua natural. Suas propriedades podem ser analisadas nos diferentes níveis tratados 

tradicionalmente pelos estudos linguísticos. Acreditamos que essa breve exposição colabora 

para que discorramos, na próxima seção, sobre o fenômeno sintático que é o ponto central do 

nosso estudo, o tópico.  

 

 

                                                 
57 Esses sinais podem ser conferidos em http://www.acessobrasil.org.br/libras/. 
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3 – As construções de tópico na Libras 

 

 Vimos, em 2.3, que a ordenação dos constituintes na Libras não é empregada 

aleatoriamente, mas regida por regras que a determinam. A ordem SVO representaria, assim, 

a estrutura mais básica da Libras, conforme ilustra a figura abaixo:  

 

Figura 19 – Sentença SVO na Libras 

 
EL@ GOSTAR FUTEBOL. 

„Ele/a gosta de futebol‟. 
 

 Apontamos que os motivos pelos quais essa ordenação tem sido considerada a mais 

básica são a falta de necessidade de uma marcação especial que a acompanhe e a 

gramaticalidade conferida a ela sempre que é empregada. Isto é, a ordem SVO seria a 

configuração sentencial não marcada na língua. Uma estrutura é considerada não marcada 

quando corresponde à mais frequente, o oposto das estruturas marcadas, que são menos 

frequentes, conforme explicita Dooley e Levinsohn: 

 
Configurações não marcadas são um modo de expressão tipo “piloto automático”, 

pelo qual sucessivos pedaços de informação estão sendo acrescentados à 
representação mental de modo rotineiro, previsível. Configurações marcadas são um 
modo mais “mão na massa”, sendo usadas quando a transmissão de informação se 

torna não rotineira (...). (DOOLEY & LEVINSOHN, 2011, p. 112-113) 
 

 Entretanto, sugere-se que a Libras seja uma língua bastante flexível quanto a essa 

ordenação. Como também vimos em 2.3, essa flexibilidade, entretanto, não licencia 

ordenações como VSO, OVS e VOS, mas licencia, por exemplo, a ordem OSV: 

 

(4) FUTEBOL EL@ GOSTAR.  
     „Futebol, ele/a gosta‟. 
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 A essa modificação na ordem, associa-se a marca não manual, neste caso, a elevação 

das sobrancelhas, no sinal “FUTEBOL” – essa marca não se espalha por toda a sentença –, 

conforme ilustra a figura 20. 

 

Figura 20 – Sentença OSV na Libras 

 
 

 Compreende-se que essa alteração seja resultado da construção de tópico, mecanismo 

sintático muito empregado nas línguas humanas, conforme apresentado no capítulo I. Sugere-

se que essa seja uma construção bastante produtiva na Libras também (cf. FERREIRA 

BRITO, 1995; QUADROS, 1999, 2000; QUADROS & KARNOPP, 2004).   

 Quadros e Karnopp (2004), entretanto, chamam atenção para o fato de que há algumas 

exigências para que ela ocorra. As autoras apontam algumas características gramaticais 

presentes nessas sentenças com tópico que o licenciariam. Assim, a concomitância do 

marcador não manual, como a elevação das sobrancelhas, é considerada a marca que 

acompanha o tópico.  

 Por outro lado, o emprego de verbos que possuem concordância associado às marcas 

não manuais que os acompanham – tal como o direcionamento dos olhos – corresponderia a 

um contexto gramatical que também viabilizaria a mudança na ordem (cf. QUADROS, 1999; 

QUADROS E KANROPP, 2004). Consequentemente, sustenta-se que, a despeito de sua 

produtividade na língua, o tópico na Libras seria uma estrutura marcada, não correspondente à 

ordem mais básica, sendo esta a ordem SVO, para a qual não há restrições: 

 

Comparando as construções com as marcas não manuais e as construções sem estas 
marcas, conclui-se que alguma coisa associada a estas marcas é o que permite a 
movimentação dos constituintes na língua de sinais brasileira. Se não houver tais 
traços particulares, as construções são consideradas agramaticais. No entanto, na 
ordem SVO tais marcas não são imprescindíveis. Assim, parece que de fato esta 
ordem é a mais básica. (QUADROS E KARNOPP, 2004, p. 142) 
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 Portanto, a topicalização na Libras encerra uma alteração da ordem dos constituintes, 

que é acompanhada por marcas especiais e licenciada em alguns contextos gramaticais. Nesse 

sentido, podemos interpretar os exemplos (5) e (6) da seguinte forma:  

 

(5) [JOÃO]i Tópico [FUTEBOL] j Tópico [Øi GOSTAR Øj] Comentário 
     „O João de futebol gosta‟. 
 
(6)  [FUTEBOL] i Tópico [JOÃO GOSTAR Øi] Comentário 
      „Futebol, o João gosta‟. 
 

 Como apontado, essas construções são consideradas gramaticais, mas, para que isso 

ocorra, sustenta-se que haja a presença de algo a mais na sentença. Portanto, o fenômeno está 

vinculado a algumas restrições. Não estaria sujeito à flexibilidade qualquer tipo de sentença. 

Como mencionado, há algumas estruturas que, tais como as que empregam verbos com 

concordância, representam possíveis contextos licenciadores de construções com tópico. 

 Conforme visto, há uma expressão facial intimamente relacionada ao licenciamento da 

mudança na ordem básica da língua.  Na ASL, por exemplo, que possui também como ordem 

básica a estrutura SVO, é possível observar igualmente construções com tópico e, assim como 

na Libras, são acompanhadas de marcas não manuais (AARONS, 1994). 

 Em estudo recente, Souza (2014) sustenta que a categoria auxiliar (AUX)58 é também 

um marcador de tópico na Libras. Essa categoria corresponderia a um auxiliar de 

concordância indexical, originada de uma forma pronominal indexical, derivada do 

apontamento, a qual ocorre quando são empregados verbos com concordância simples – 

exemplo (7) – e verbos com concordância reversa59 – exemplo (8) –, sem que, 

necessariamente, a concordância seja realizada por completo, já que pode haver somente a 

concordância com o objeto, nesses casos (cf. QUADROS & QUER, 2008). 

 Na análise do AUX na Libras, Souza considera que em sentenças como: 

 

(7)  JOÃOa MARIAb aAUXb AMAR. (SOUZA, 2014, p. 122) 
„Maria, João ama‟. 

 

                                                 
58 “O auxiliar na língua de sinais brasileira é uma expressão pura de concordância estabelecida através do 
movimento de um ponto ao outro (estes movimentos compreendem o sujeito e o objeto da sentença)”. 
(QUADROS & KARNOPP, 2004, p. 163). 
59 Entende-se por verbo de concordância reversa aqueles cujo sujeito recebe o Caso ergativo inerente, e o objeto, 
o Caso nominativo. Esses verbos, na Libras, são aqueles em que o movimento vai do objeto para o sujeito, tal 
como acontece com o verbo “CONVIDAR”.  
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(8) JOÃOa MARIAb aAUXb bCONVIDAR. (SOUZA, 2014, p. 122) 
       „Maria, João convidou‟. 
 

essa categoria funcione como uma marcação de tópico. Segundo o autor, quando essa 

categoria ocorre, a ordem é SOAuxV. Observou-se ainda que coocorreram, nos dados 

analisados, o olhar, o levantamento das sobrancelhas e pausa entre os argumentos. Para 

Souza, o uso desse tipo de marcador pode estar relacionado à ênfase, já que poderia ou não ser 

empregado concomitantemente às marcas não manuais que marcam o tópico na Libras. 

 Souza propõe ainda que, como é possível observar tópico de objeto direto na Libras 

acompanhado de um apontamento pós-nominal, representado abaixo pela notação IXb, esse 

elemento indexical seja uma marca manual de tópico. 

 

(9) [JOÃOb IXb] Tópico IX1 1ENSINARb LIBRAS. (SOUZA, 2014, p. 128) 
„Ao João, eu ensinei Libras‟. 

 

 No caso, a apontação pós-manual ocorreria apenas quando se trata do alçamento do 

objeto, não podendo, assim, ocorrer quando sujeito e objeto, por exemplo, são alçados para a 

posição de tópico, ocorrendo, nesses casos, o AUX. Assim, a partir das considerações dessas 

categorias, AUX e apontação pós-nominal, ambas originárias, para Souza (2014), da mesma 

natureza, neste caso, o apontamento, acrescentam-se mais informações a repeito da 

caracterização dos marcadores de tópico na Libras. 

 Ainda sobre as propriedades desse mecanismo na língua, afirma-se que o constituinte 

topicalizado deve estar ligado a uma posição argumental – exemplos (10) e (11) –, tais como a 

de sujeito e de objeto, ou não – exemplo (12) –, conforme ilustram exemplos abaixo de 

Quadros e Karnopp (2004, p. 149-150):  

 

(10) [FRANÇAi] Tópico [EU VOU Øi] Comentário 
       „França, eu vou‟. 
 
(11) [EU]i Tópico [FRANÇA] j Tópico [Øi VOU Øj] Comentário 
        „Eu, França, eu vou‟. 
 
(12) [ANIMAIS] Tópico [EU GOSTAR GATO] Comentário 
        „Quanto a animais, eu gosto de gato‟. 
 

 Ressalta-se, por outro lado, não ser possível o alçamento do objeto para uma posição 

mais alta, caso este corresponda a uma estrutura complexa. Tal construção resultaria numa 
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sentença agramatical – exemplo (14) –, conforme ilustram as sentenças abaixo (QUADROS 

& KARNOPP, 2004, p. 142): 

 

(13) EU ACHAR MARIA IR EMBORA. 
       „Eu acho que a Maria foi embora‟. 

 (14) *[MARIA IR EMBORA]i Tópico [EU ACHAR Øi] Comentário 

  

 O emprego dessas construções de tópico na Libras é tão expressivo, que levou Ferreira 

Brito (1997) a posicionar-se em relação ao seu status. A autora ressalta ser o fenômeno muito 

produtivo na língua, e isso a conduz à observação de que a construção “tópico > comentário” 

seria a preferida, quando não houvesse nada que restringisse o deslocamento dos 

constituintes:  

 

(15) [MARIAi] Tópico [JOÃO GOSTAR Øi] Comentário 
        „A Maria, o João gosta‟. 

(16) [PESQUISARi] Tópico [ELA NÃO-GOSTAR Øi] Comentário 
        „Pesquisar, ela não gosta‟. 

(17) [RUA ACIDENTEi] Tópico [NÃO-ENXERGAR Øi] Comentário 
        „O acidente na rua, eu não vi‟. 
 

 Esses exemplos reportados por Ferreira Brito correspondem a sentenças com verbos 

simples, cujos sinais dos constituintes que funcionam como argumento interno são realizados 

separadamente. A autora explica que o causador da sensação de que SVO corresponde à 

ordem preferencial é o fato de muitos verbos na Libras carregarem, implicitamente, os seus 

argumentos, conforme visto com os verbos de concordância.  Verbos como “VER”, 

“AVISAR”, “RESPONDER”, “PERGUNTAR” e “AJUDAR”, por exemplo, carregam a 

informação de sujeito e objeto, uma vez que a direcionalidade do movimento, que, nestes 

casos, são a flexão, cumpriria este papel, pois o ponto inicial corresponde ao sujeito e o ponto 

final corresponde ao objeto, como vimos anteriormente. Embora possa ocorrer a topicalização 

com esses verbos, o fato de possuírem tal concordância também permite sua realização sem 

manifestar essa separação dos constituintes, e isso seria para Ferreira Brito um dos motivos 

pelos quais temos a sensação de que a ordem SVO é a mais básica, pois o emprego deste tipo 

de verbo seria bastante comum na língua. 

 Segundo dados levantados por Pizzio (2006), a estrutura de tópicos parece emergir já 

nas primeiras produções do indivíduo surdo. A autora desenvolveu um estudo com uma 
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criança surda, filha de pais surdos, que adquiria Libras. Observou-se que, nos primeiros 

estágios do desenvolvimento linguístico, a topicalização pode ser compreendida e produzida.  

 Destacou-se, entretanto, a necessidade de que mais pesquisas sejam desenvolvidas, 

para que se compreendam os aspectos envolvidos no licenciamento da construção. Nota-se, 

contudo, que o fato de a criança poder produzir e compreender sentenças com tópico, já nos 

primeiros estágios da aquisição da linguagem, atesta ser este um fenômeno bastante 

característico da língua. 

 Como podemos observar, as descrições do tópico na Libras sugerem não se tratar de 

um recurso gramatical pouco usual. Pelo contrário, os autores têm sustentado que a estrutura 

“tópico > comentário” é bastante frequente e regida por regras da própria língua. 

 No entanto, as restrições impostas a ela, tais como as informações adicionais 

necessárias para o licenciamento dessa construção, alimentam a hipótese de que a estrutura 

“sujeito > predicado” seja a mais básica da língua, já que, para esta, as informações adicionais 

não são imprescindíveis para seu licenciamento (cf. QUADROS & KARNOPP, 2004). Por 

outro lado, vimos que há um questionamento, feito por Ferreira Brito (1997), que reconsidera 

o posicionamento apresentado em seus estudos anteriores, nos quais apresentava a ordem 

SVO como regra geral na Libras.  

 De fato, embora haja consenso em relação à produtividade do fenômeno, as discussões 

levantadas sugerem que é possível que exista uma competição entre as estruturas “tópico > 

comentário” e “sujeito > predicado”, em relação à ordenação mais básica. Este aspecto 

levanta, portanto, a polêmica quanto ao status sentencial e tipológico da Libras, que poderia 

ser de uma língua orientada para a sentença ou de uma língua orientada para o discurso. Como 

abordado no capítulo I, seção 5, discussão semelhante tem se manifestado em estudos sobre o 

fenômeno no PB, em que o tópico também é bastante empregado. 

 Observam-se, no âmbito dos estudos que investigam a ordenação sentencial em 

diferentes línguas de sinais, discussões quanto ao papel assumido pelo tópico nessas línguas. 

Por essa razão, na próxima seção, fazemos uma breve exposição de algumas dessas 

considerações.  

4 – As construções de tópico em outras línguas de sinais 

 

 Frequentemente, as construções de tópico podem ser observadas em diferentes línguas 

de sinais, tais como a ASL, a Língua de Sinais Honconguesa (HKSL), a Língua de Sinais 

Israelense (ISL), a Língua de Sinais Finlandesa (FinSL), a Língua de Sinais Britânica (BSL), 
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dentre outras (cf., dentre outros, KIMMELMAN & PAUF, 2014; QUADROS E LILLO- 

MARTIN, 2007; ROSENSTEIN, 2001, 2004; SANDLER & LILLO-MARTIN, 2006). 

Discussões avançadas sobre o assunto apontam, inclusive, para a proeminência do tópico em 

algumas delas, como é o caso da ISL e da BSL (cf. ROSENSTEIN, 2001, 2004). 

 Tal como ocorre em línguas orais, o tópico nas línguas de sinais, frequentemente, é 

acompanhado por uma marcação especial, que pode ser sintática e prosódica, conforme vimos 

na Libras. A literatura sobre o assunto tem apontado que a periferia esquerda da sentença 

abriga o tópico em diferentes línguas de sinais e que as marcas não manuais, tais como a 

elevação da sobrancelha e a inclinação da cabeça, marcam essas construções.   

 Kimmelman e Pauf (2014) observam que, em diferentes línguas de sinais, o tópico 

pode assumir classificações diferentes, de acordo com uma distinção semântica. Os autores 

citam a diferenciação entre, pelo menos, duas categorias de tópico, conforme a informação 

partilhada: temacidade (aboutness) e configuração de cena (scene-setting). Observemos os 

casos citados para a HKSL – exemplo (18) – e para a FinSL – exemplo (19): 

 

(18) INTERPRETER^SIGN-LANGUAGE, GOVERNMENT PAY-THEM           
NOT-HAVE. (KIMMELMAN & PAUF, 2014, p. 4) 
       Intérpretes língua de sinais, governo não pagar-os não ter. 
       „Os intérpretes de língua de sinais, o governo não os paga‟. 
  
(19) NOW EVENING, INDEX1 GO PUB. (KIMMELMAN & PAUF, 2014, p.5) 
        Agora noite, (marcação de 1ª pessoa) ir Pub. 
       „Esta noite, eu irei a um Pub‟. 
    

 Esses exemplos ilustram as duas categorias, temacidade e configuração de cena, 

mencionadas. Em (18), trata-se da categoria temacidade por se tratar do tópico sobre o qual a 

sentença-comentário relata algo. Por essa razão, associam-se a este tipo de tópico informações 

partilhadas, que foram mencionadas no discurso. Por outro lado, no exemplo (19), temos a 

categoria do tópico configuração de cena, a qual deve estar relacionada à informação tanto 

velha quanto nova, bem como estar associada às informações de locação e tempo. De acordo 

com os autores, de modo geral, a categoria temacidade estaria relacionada semanticamente 

àqueles tópicos que são argumentos verbais, ao passo que a categoria configuração de cena 

estaria relacionada àqueles que são adjuntos. 

 Quanto aos aspectos sintáticos, Kimmelman e Pauf também citam algumas diferenças. 

Em linhas gerais, trata-se da possibilidade de o tópico ser gerado na base ou ser movido. 

Assim, citam o estudo de Aarons (1994) para exemplificar ambas as categorias na ASL: 
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(20) VEGETABLE, JOHN LIKE CORN. (KIMMELMAN & PAUF, 2014, p. 5)             
        Vegetais, João gostar milho. 
        „Vegetais, João gosta de milho‟. 
 
(21) MARYi, JOHN LOVE INDEXi. (KIMMELMAN & PAUF, 2014, p. 6) 
       Mariai, João amar INDEXi. 
       „A Mariai, o João ama Øi‟. 
  

 A partir dos exemplos, sustenta-se que “VEGETABLE” corresponderia ao tópico que 

foi gerado na base, não estando sintaticamente vinculado a uma posição argumental, apenas 

semanticamente, neste caso, com o argumento interno “CORN”, que pertence também à 

mesma classe gramatical do referido tópico. Em contrapartida, o tópico “MARY” teria sido 

gerado por movimento, estando coindexado à posição de argumento interno do verbo “amar”, 

que pode ser ocupada por uma categoria vazia ou por um pronome resumptivo. 

 Um terceiro tipo apontado pelos autores é o Hanging Topic. Este corresponderia 

àqueles que são clássicos nas línguas orientadas para o discurso, em que o tópico não está 

vinculado sintaticamente a uma posição argumental da sentença que serve de comentário e 

não é selecionado pelo verbo dessa sentença. Trata-se, portanto, de um tópico também gerado 

na base, como em (20), conforme abaixo ilustramos com este exemplo da HKSL: 

 

(22) [IXdeaf-allowance DEAF DEAF-ALLOWANCE IXdeaf-allowance] MONEY (hesitation) 
MONEY EVERY-MONTH HAVE. (KIMMELMAN & PAUF, 2014, p. 7) 
        [IXsurdo abono surdo surdo abono IXsurdo abono] dinheiro todo mês ter.    
        „Quanto ao subsídio de surdo, eu recebo o dinheiro todos os meses‟. 
                                                   

 Exemplos como (22) podem ser observados em algumas línguas de sinais, tal como 

vimos na Libras (conferir o exemplo (10), seção 3) e na ASL, como descrito no exemplo (20), 

e abaixo apresentamos mais um. 

 

(23) FOOD 1INDEX ONLY-ONE V-E-G. (QUADROS & LILLO-MARTIN,             
        2007, p. 18) 
       Comida 1INDEX somente-um vegetais. 
       „Quanto à comida, eu como somente vegetais‟. 
 

 Assim como são listadas propriedades que diferenciam tipos diferentes de tópicos, de 

acordo com as suas características semânticas e sintáticas são também apontadas diferentes 

marcações não manuais que acompanham esse mecanismo. Conforme mencionado, o 

levantamento das sobrancelhas e a inclinação da cabeça correspondem a marcas de tópico 

presentes em línguas como a Libras e a ASL (cf. dentre outros, QUADROS & KARNOPP, 



118 
 

 

2004; QUADROS & LILLO MARTIN, 2007; AARONS, 1994; SANDLER & LILLO-

MARTIN, 2006).     

 De acordo com Aarons (1994), na ASL o tópico estaria associado a diferentes 

marcações não manuais. Segundo o autor, diferentes marcações relacionam-se a diferentes 

tipos de tópicos. Assim, no primeiro grupo, estariam as marcas vinculadas a tópicos movidos, 

as quais seriam sobrancelhas levantadas, cabeça ligeiramente inclinada para trás e para o lado, 

movimento de cabeça para baixo e para a frente. No segundo grupo, estariam as marcas 

vinculadas a tópicos gerados na base, as quais corresponderiam a um movimento da cabeça 

para trás e para o lado, seguido de um movimento para frente, com os olhos arregalados. Por 

fim, as marcas do terceiro grupo seriam o movimento da cabeça para a frente, os olhos 

arregalados e sinais rápidos com a cabeça, que estariam associados também a tópicos gerados 

na base, mas se diferenciariam por serem correferenciais a um argumento, enquanto no 

segundo grupo tal relação é opcional, sendo geralmente apenas quanto à classe gramatical 

(AARONS, 1994, p. 156). 

 As marcações não manuais são parte do sistema linguístico das línguas de sinais, 

conforme já mencionado, as quais englobam, por exemplo, movimento de corpo, expressões 

faciais e movimento de cabeça. Esses fatores estão associados a diferentes mecanismos 

gramaticais, operando em diferentes níveis linguísticos. Portanto, trata-se de marcas diversas 

relacionadas a diferentes funções gramaticais, tais como concordância, negação, foco e 

tópico60. 

 Dessa forma, observa-se que, nas diferentes línguas de sinais, o tópico comumente 

possui correspondência com diferentes marcadores não manuais. Kimmelman e Pauf apontam 

que, numa mesma língua, pode haver marcadores diferentes para tipos de tópico igualmente 

diferentes, como visto em ASL. Os autores concluem, ainda, que as línguas de sinais podem 

ser diferentes no que tange à forma e à frequência desses marcadores (KIMMELMAN & 

PAUF, 2014, p. 9).  

 Dados da HKSL, por exemplo, também demonstram existir mais de uma marcação 

não manual que acompanham o tópico na língua. Sze (2008a, 2008b, 2011) sustenta que as 

diferentes marcas não manuais que o tópico carrega em HKSL relacionam-se a tipos de 

tópicos diferentes.  

 Com base na análise de dados dessa língua, o autor aponta que tópicos referentes à 

categoria configuração de cena são acompanhados de levantamento das sobrancelhas e de 

                                                 
60 Para maiores detalhes sobre os marcadores não manuais, indicamos a leitura do capítulo 3 de Modal and 
Focus Particles in Sign Languages: A cross-linguistic study  de Annika Herrmann (2013). 
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uma posição específica tanto de cabeça quanto de corpo, as quais se diferenciam daquelas 

presentes no decorrer da sentença. Para os tópicos que se caracterizam como sendo do tipo 

temacidade, não se observou uma marcação não manual específica que tenha acompanhado o 

mecanismo de forma sistemática, assim como não foi observada uma entonação diferenciada. 

Ainda segundo Sze, as evidências emergidas dos dados espontâneos da HKSL permitem 

sugerir que apenas os tópicos do tipo configuração de cena são acompanhados, 

sistematicamente, de marcações não manuais específicas. 

 Sze (2011) acrescenta que em diferentes línguas de sinais um mesmo marcador não 

manual pode relacionar-se a mais de uma categoria gramatical, assim, uma única marcação 

pode acompanhar o foco e a ênfase, por exemplo, numa mesma língua (SZE, 2011, p. 125). 

Para o autor, essa discussão particular se estende a todas as línguas naturais de tal modo que 

se deve considerar o importante papel que o contexto pragmático e o conteúdo do discurso 

desempenham na identificação do tópico. 

 Ainda para Sze (2008a), apesar de haver em seus dados o emprego do mecanismo por 

usuários da língua, a HKLS não corresponderia a uma língua proeminentemente de tópico. As 

razões, segundo ele, seriam que a análise de alguns dados preliminares sugere que a língua 

não possui para essa função uma posição particular na sentença, não codificando, portanto, 

estruturalmente o tópico, tal como ocorreria nas demais línguas com essa configuração. Em 

contrapartida, a HSKL apresentaria codificação estrutural para o foco, ligando-o a uma 

posição particular, o que, para ele, permitiria dizer que a língua apresenta proeminência de 

foco. 

 À luz da classificação das línguas de acordo com as noções de tópico e sujeito, 

algumas delas têm sido apontadas como proeminentemente de tópicos, tal como a BSL e a 

ISL (cf., dentre outros, KIMMELMAN & PAUF, 2014; ROSENSTEIN, 2001, 2004; 

SANDLER & LILLO-MARTIN, 2006). Essas línguas, portanto, assim como as línguas orais 

que são classificadas tomando por base essa configuração, conforme visto no capítulo 1, seção 

4, possuem como ordenação básica dos constituintes na sentença a estrutura “tópico > 

comentário”. 

 Rosenstein (2001, 2004) apresenta algumas particularidades dessas construções na ISL 

que permitem apontar para essa classificação e também descrever as propriedades do tópico 

nessa língua. A autora sustenta, por exemplo, que o referido mecanismo é gerado na base, não 

por movimento. Tal fato decorre da constatação de que o tópico em ISL não possui relação 

sintática com um argumento interno ao comentário, seja ele preenchido ou uma categoria 

vazia, a relação acontece apenas no campo semântico. 
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(24) DARK NIGHT NIGHT, MAN LORD BEARD, LORD WALK… (ROSENSTEIN, 
2004, p. 2)      
        Escuro noite escuro, homem senhor barba, senhor caminhar... 
        „Numa noite escura, o senhor barbudo, ele caminhou...‟

61. 
  

 No exemplo (24), sustenta-se haver dois tópicos: “DARK NIGHT NIGHT” e “MAN 

LORD BEARD”. Ambos, segundo a autora, não estariam ligados sintaticamente a uma 

posição na sentença-comentário, tal relação acontece apenas no campo semântico, como já 

observamos em exemplos anteriores que ilustram tópicos típicos de línguas orientadas para o 

discurso. Observemos o próximo exemplo. 

 

(25) EYES, ei THINK HIMSELF, ei GO RUN HOME, ei SEARCH SEARCH ej. 

(ROSENSTEIN, 2004, p. 2)           
        Olhos, ei pensar consigo mesmo, ei ir correr casa, ei buscar buscar ej.  

„Quanto aos olhos, (ele) pensou consigo mesmo, (ele) foi correndo para casa, (ele)       
procurou, procurou (os olhos)‟

62. 
 

 Para Rosenstein, o que se tem em (25) poderia ser interpretado como uma categoria 

vazia que segue “SEARCH” e se refere ao tópico “EYES”, tal como ocorre numa cadeia de 

tópico. Entretanto, na sentença “GO RUN HOME”, não há como interpretar o tópico “EYES” 

como um tópico encoberto que ocupa uma posição inicial na sentença, já que ele não se 

relaciona a nenhum constituinte nesta sentença. De acordo com o exemplo, a autora sustenta 

não haver uma cadeia de tópico, não havendo, portanto, uma relação de c-comando63 entre o 

tópico e a categoria vazia descrita como ej.  

 Desse modo, a categoria vazia em ISL é entendida como um pronome, nos moldes da 

teoria da Regência e Ligação (CHOMSKY, 1981). Essas categorias podem referir-se a 

entidades que estão além dos limites da frase, justificando, assim, uma categoria vazia, tal 

como ocorre com “ej” do exemplo (25), manter ligação com o tópico, que estaria fora da 

sentença-comentário. Essa relação aconteceria por meio de marcadores não manuais, como o 

                                                 
61 No original, em inglês, temos a seguinte tradução: “One dark night, the bearded lord of the forest walked ...” 

(ROSENSTEIN, 2004, p. 2) 
62 No original, em inglês, temos a seguinte tradução: “As for eyes, (the boy) thought to himself, 
(he)  ran home and searched for (eyes for the snow man)” (ROSENSTEIN, 2004, p. 2) 
63 A definição clássica de c-comando seria, de acordo com Reinhart (1976), a seguinte:  
   Α c-comanda β se e somente se: 
 

(i) α não domina β nem β domina α; 
(ii) cada nódulo ramificante γ que domina α também domina β. 
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olhar ou posicionamento do corpo, por exemplo, ou ainda unicamente pela inferência 

pragmática, como ocorreu no exemplo acima (ROSENSTEIN, 2004, p. 2). 

 Por essas razões, sustenta-se que não haja topicalização em ISL, tópico gerado por 

movimento. O exemplo relatado em (24) é bastante característico na língua e demonstra ser 

pouco explicativa e econômica uma análise fundamentada em movimento de constituinte, 

dadas as evidências de que não há uma vinculação sintática do tópico a um argumento do 

comentário. 

 A autora conclui que, em seus dados para a ISL (ROSENSTEIN, 2001), encontraram-

se propriedades típicas das línguas de tópico, que permitem definir sua tipologia como língua 

de tópico, de acordo com a classificação proposta por Li e Thompson (1976) para as línguas 

naturais. De fato, a observação de que são recorrentes tópicos como no exemplo (24) 

remontam aos exemplos fornecidos no capítulo 1, seção 4, do tópico tipo duplo sujeito, 

característico dessas línguas orientadas para o discurso. 

 Rosenstein também não observa marcadores não manuais que acompanhem, 

sistematicamente, o tópico na ISL. A autora aponta, por outro lado, que existe uma tendência 

de os tópicos serem seguidos por uma espécie de pausa entre o tópico e o comentário, tal 

como uma posição específica do corpo ou da cabeça ou um piscar de olhos. 

 De acordo com essas observações, Sandler e Lillo-Martin (2006) consideram existir 

uma relevante diferença entre o tópico descrito na ISL daquele descrito nos estudos sobre a 

ASL – como relatado acima.  Para os autores, o tópico em ASL é uma estrutura marcada, 

sistematicamente, por marcadores não manuais específicos, ao passo que em ISL, não.  Tal 

fato colaboraria para a análise das autoras de que a marcação não manual não desempenharia 

uma função sintática na língua, mas talvez tenha um papel pragmático. Com efeito, se a ISL 

não corresponde a uma língua orientada para a sentença, não haveria motivos para sustentar 

que o tópico fosse uma estrutura marcada, já que se trata da ordenação canônica, nem que tais 

marcações desempenhassem papel sintático.  

 Com esse breve panorama, pudemos observar que há alguns estudos sobre diferentes 

línguas de sinais que investigam o status do tópico nessas línguas. Trouxemos para a 

apresentação, considerações sobre a ISL que afirmam ser esta uma língua prototípica de 

tópicos. Essa discussão, assim como ocorre para línguas orais, é passível de ser observada, 

portanto, em línguas de sinais também. 

 Conforme apresentado na introdução desta tese, um dos objetivos do presente estudo é 

oferecer, também, uma possível indicação classificatória da Libras, nos termos de Li e 

Thompson (1976), a partir dos resultados obtidos nos testes experimentais que compõem a 
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pesquisa. Desse modo, antes de passarmos ao próximo capítulo, o qual discorre sobre nossa 

base teórico-metodológica, apresentamos a seguir as propriedades apontadas por Li e 

Thompson como características das línguas orientadas para o discurso, apontando, de acordo 

com a literatura, quais delas se manifestam na Libras. 

5 – As propriedades apresentadas pelas línguas prototípicas de tópico e a Libras 

 

 A tipologia das línguas oferecida por Li e Thompson (1976), baseada em propriedades 

que línguas prototípicas de tópico frequentemente apresentam, fornece-nos parâmetros para 

que possamos classificar tipologicamente as línguas naturais, conforme os conceitos de tópico 

e sujeito. Com isso, os estudos de línguas, como o PB, que apresentam evidências de que o 

tópico seja um mecanismo bastante frequente na sua gramática, tem-se direcionado a observar 

como tais parâmetros se manifestam: 

 
O português partilha com as línguas Tp a maioria das suas características. As únicas 
características das línguas Tp arroladas por L&T que o português não tem são a 
codificação superficial (um morfema para marcar o tópico – embora eu suspeite que 
o “pronome cópia” seja uma marca) e o verbo no final da S. (PONTES, 1987, p. 25) 
 

 A partir da citação de Pontes, acreditamos haver uma importante discussão em torno 

da mesma questão no PB, cuja classificação na tipologia estabelecida por Li e Thompson 

ainda é um questionamento para alguns pesquisadores, que se estenderia à Libras. Nesse 

sentido, partilhamos, em alguma medida, conforme discorremos na seção 3 deste capítulo, de 

uma conjuntura semelhante ao PB no que tange aos estudos sobre o tópico na língua.  

 Dado que essas investigações sugerem ser um fenômeno encontrado na gramática da 

Libras, cuja estrutura, no entanto, não é apontada como básica, acreditamos que a observação 

de como se manifestam as propriedades partilhadas pelas línguas de tópico na Libras possa 

aclarar as discussões que têm sido traçadas até o momento. Dessa maneira, pelas 

características elencadas por Li e Thompson (1976) e pelo que vem sendo descrito nos 

estudos sobre o mecanismo na Libras, pode-se dizer que a língua compartilha com as línguas 

de tópico algumas dessas propriedades descritas. Abaixo, retomamos tais propriedades 

compartilhadas e apresentamos as observações sobre a Libras: 

 

(a) Codificação superficial: como observamos na seção 3 do presente capítulo, há 
uma marcação associada ao tópico, o levantamento da sobrancelha – e o 
apontamento, segundo Souza (2014) –, assim, poderia ser assegurado que a Libras 
também apresenta uma codificação para o mecanismo. 
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(b) Construção passiva: não se reporta na literatura a presença desse mecanismo na 
língua, tal como ocorre nas demais línguas com proeminência de tópico. 

 
(c) Falsos sujeitos: não se reporta, na literatura, a descrição da presença desse 

mecanismo na língua. 
 
(d)  Duplo Sujeito: construções semelhantes ao que foi denominado duplo sujeito por 

Li e Thompson também são descritas na literatura, como se pode observar no 
exemplo (12). Fato que oferece evidências de que o tópico pode estar ou não 
vinculado a uma posição argumental. 

 
(e) Controle de correferência: a partir das considerações sustentadas na literatura, 

apresenta-se que o tópico na Libras assume a correferência dos constituintes 
internos que foram deslocados. No entanto, sobre esse aspecto ainda são 
necessárias maiores investigações.  

 
(f) Verbo final: construções do tipo OSV e SOV são descritas como gramaticais na 

língua. São apontadas como resultado da topicalização dos constituintes. 
(QUADROS E KARNOPP, 2004, p. 140). 

 
(g) Restrições ao constituinte tópico: há descrições da ordem OSV e SOV, isto é, em 

que se têm argumentos verbais topicalizados. Contudo, como exposto no exemplo 
(14), não é possível, por exemplo, topicalizar uma estrutura complexa em lugar de 
objeto. 

 
(h) Construções de tópico como sentença básica: de acordo com Quadros e Karnopp 

(2004), como há restrições ao tópico, que corresponderia à opção marcada na 
língua, a estrutura básica da Libras é “sujeito > predicado”, as construções com 

tópico seriam estruturas derivadas. Por outro lado, vimos que Ferreira Brito (1997) 
sugere que o tópico possa ser estratégia geral, uma vez que a língua conta com 
muitos verbos que incorporam a noção de sujeito, o qual, por essa razão, é quase 
sempre omitido.  

  

Das características dispostas acima, as descritas em (g) e (h) não são passíveis de 

serem consideradas propriedades da Libras, a partir do que é reportado na literatura da área, 

bem como careceria de maiores detalhes sobre aquelas descritas em (e) e (f), por exemplo. 

Assim, acreditamos não ser possível apontar, resolutamente, se a Libras é ou não uma língua 

de tópico, a partir somente do que se aponta nas investigações até o momento e, 

consequentemente, sua classificação dentre as línguas orientadas para o discurso. Por essa 

razão, acreditamos que nossa investigação possa contribuir para o melhor entendimento sobre 

o fenômeno em questão.  

 Aquelas elencadas de (a) a (f), as quais, como mencionado, podem ser constatadas a 

partir de alguns estudos já realizados para a Libras (cf. FERREIRA BRITO, 1995, 1997; 

QUADROS, 1999, 2000; QUADROS E KARNOPP, 2004; SOUZA, 2014), são ainda pouco 
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detalhadas, no sentido de que os referidos estudos trabalham ou basicamente com a intuição 

do pesquisador ou são, de certo modo, incipientes. Nesse sentido, diante de descrições ainda 

pouco conclusivas sobre o fenômeno, nosso objetivo é buscar, por meio da aplicação de 

experimentos psicolinguísticos, obter dados que possam fornecer mais detalhes sobre o status 

do tópico de argumento interno na Libras e possíveis propriedades relacionadas a ele.  

 Acreditamos que o uso de uma técnica experimental contribuirá para o entendimento 

do papel assumido pelo tópico nessa língua, a partir da observação do comportamento de seus 

próprios usuários. As evidências que surgirão dessa análise poderão indicar se a gramática da 

Libras é, tipologicamente, de tópicos ou de sujeitos. Tais evidências serão fruto dos resultados 

que deverão assinalar a profundidade dessas construções de tópico, bem como o maior ou 

menor automatismo do processamento cognitivo desse tipo de estrutura e da estrutura do tipo 

“sujeito > predicado”, apontando-nos, desse modo, qual destas é processada com mais 

naturalidade, devendo ser considerada, consequentemente, a mais básica na língua.  

Passamos, assim, ao próximo capítulo, em que abordamos a base teórico-metodológica de 

nosso estudo.  
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Capítulo III – Pressupostos teórico-metodológicos 

Introdução 

 

 Como apresentado na introdução da presente tese, o objetivo central desta é investigar 

o status das construções de tópico de argumento interno na Libras. Para isso, visamos à 

possibilidade de fornecer dados que permitam uma descrição mais detalhada desse 

mecanismo na língua, a partir de um tratamento experimental do fenômeno.  

 Desse modo, estamos assumindo, nesta investigação, uma concepção mentalista de 

língua. Trabalhamos com a hipótese de que as referidas construções correspondam a uma 

realidade psicológica passível de ser investigada em experimentos psicolinguísticos, nos quais 

é possível controlar fatores intervenientes no processamento cognitivo da informação 

linguística e, assim, manipular as variáveis que desejamos investigar.  

 Para além do uso da experimentação, o presente estudo adota a abordagem formal de 

língua concebida pela teoria linguística, segundo a qual o conhecimento linguístico que todo 

ser humano possui é fruto de uma capacidade inata para o desenvolvimento de uma língua 

natural (CHOMSKY, 1957). Desse modo, adotamos, mais especificamente, os conceitos 

recentes da teoria gerativista, sustentados a partir do PM (cf. CHOMSKY, 1995, 1998, 2005, 

2007), os quais se aproximam das evidências encontradas na psicolinguística experimental, 

nos modelos de processamento – no sentido das demandas oriundas dos demais sistemas 

cognitivos (cf., dentre outros, CORRÊA, 2006, 2012) –, base de nossa metodologia.   

 Dessa forma, o propósito deste capítulo é discorrer sobre a articulação entre a 

psicolinguística experimental e o modelo de língua fornecido pelo PM, do que decorre o 

arcabouço teórico-metodológico da presente tese. Assim, na seção 1, abordamos os princípios 

norteadores da psicolinguística, destacando sua metodologia experimental. Na seção 2, 

versamos, brevemente, sobre as mudanças ocorridas na teoria linguística que a reaproximaram 

das evidências encontradas pelo método experimental empregado pela psicolinguística. Por 

fim, apresentamos, na seção 3, possíveis representações formais da sentença com tópico na 

Libras, a fim de que se possa identificar, a partir dos dados que serão avaliados em nosso 

estudo, qual delas seria mais compatível com o papel que o tópico assume na língua, do ponto 

de vista do custo de processamento.  
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1 – A psicolinguística 

 
 Esta tese tem como parte de seu embasamento teórico-metodológico a 

psicolinguística, uma das subáreas das ciências cognitivas cujo objeto são os processos 

cognitivos envolvidos na aquisição, na compreensão e na produção da linguagem humana. 

Dessa forma, assume-se que os fenômenos linguísticos a serem tratados neste estudo 

correspondam a realidades psicológicas existentes na mente dos surdos usuários de Libras e, 

portanto, possam ser retratadas a partir de experimentos.  

 Entendida como “uma ciência empírica, que utiliza os métodos e as técnicas 

experimentais da psicologia cognitiva como instrumento de pesquisa acerca da aquisição e do 

uso das línguas naturais” (KENEDY, 2013, p. 19), está na base da psicolinguística a 

formulação de hipóteses e de previsões comportamentais sobre certos fenômenos linguísticos 

e sobre os fatores que lhe são condicionantes (cf. TANENHAUS, 1989). Nesse sentido, na 

investigação experimental de determinado fenômeno, executam-se, em psicolinguística, 

experimentos que são elaborados com o objetivo de manipular os fatores/variáveis que se 

pretendem estudar, de modo a isolá-los de outros fatores/variáveis intervenientes fora do 

escopo da pesquisa (cf. RODRIGUES, 2009). 

 Desse modo, o método experimental tem sido empregado pela psicolinguística com a 

finalidade de investigar como os indivíduos, diante de uma determinada situação controlada, 

comportam-se linguisticamente, proporcionando, assim, a possibilidade de monitorar as 

reações a determinados estímulos. 

 

As a methodology in the study of language, cognitive psychology is distinguished in 
its application of the experimental method to linguistic cognition. This method 
largely consists of presenting a number of individuals with stimuli or instructions, 
prepared with the aim of addressing a single cognitive factor, and monitoring their 
responses. Under this aegis, techniques range widely, from the use of 
instrumentation for special presentations of language-related stimuli or for 
recordings of physical responses to them; to instructions to generate a specified 
linguistic output, say, to produce all the words with a given meaning that one can 
think of in a brief period; to the re-presentation of certain linguistic stimuli after a 
lengthy period to test for memory. And the time scale of the cognitive processes 
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such techniques probe ranges from the millisecond level to months, although 
perhaps the bulk of experiments aims at the shorter end64. (TALMY, 2006, p. 19) 

  

Numa perspectiva de estudo sobre a língua que considera a realidade psicológica do 

falante, a psicolinguística propõe que seja possível investigar experimentalmente os processos 

cognitivos subjacentes à produção e à compreensão linguísticas. A abordagem 

psicolinguística sobre a linguagem humana é, portanto, de grande importância para o 

progresso da linguística como ciência, afinal a “realidade psicológica é condição sine qua non 

para uma teoria linguística ter qualquer valor” (DERWING & ALMEIDA, 2005, p. 404). A 

identificação da realidade psicológica de uma língua, a partir da observação das regularidades 

linguísticas em situação experimental, não é tarefa simples. Contudo, o desenvolvimento de 

técnicas experimentais no estudo de línguas revela-se uma importante contribuição que os 

métodos da psicolinguística têm a oferecer à ciência da linguagem, pois 

 

(...) se estrutura linguística corresponde à estrutura psicológica, então os mesmos 
tipos de métodos usados para responder questões psicológicas em geral devem ser 
também apropriados para testar suposições acerca da natureza da estrutura 
linguística. (DERWING & ALMEIDA, 2005, p. 405). 

 

 No fazer da psicolinguística, impõe-se “a necessidade do emprego de técnicas 

experimentais que permitam verificar de modo mais preciso as previsões decorrentes de 

hipóteses acerca do processamento linguístico (...)” (RODRIGUES, 2009, p. 3). Desse modo, 

o desenvolvimento da metodologia experimental implica a criação de paradigmas de 

experimentação que permitam a investigação dos fenômenos linguísticos que interessam ao 

pesquisador. 

 Em relação à nossa pesquisa, se o fenômeno das construções de tópico na Libras 

corresponde a um expediente cognitivo diferente daquele a que correspondem as construções 

com sujeito, é possível, então, por meio de técnicas experimentais, observar quais desses 

exigem mais custo no curso da computação mental. Dessa maneira, se obtivermos como 

resultado medidas dependentes que indiquem mais demanda cognitiva no processamento de 
                                                 
64 Tradução: “Assim como a metodologia no estudo da linguagem, a psicologia cognitiva se distingue em sua 
aplicação do método experimental para a cognição linguística. Este método consiste em grande parte da 
apresentação de estímulos ou instruções a vários indivíduos, com o objetivo de tratar um único fator cognitivo e 
monitorar suas respostas. Sob essa égide, as técnicas variam amplamente, começando com o uso de 
instrumentação para apresentações especiais de estímulos relacionados com a língua ou para gravações de 
respostas físicas aos mesmos; indo até instruções que geram um output linguístico específico, digo, que 
produzam todas as palavras com um dado sentido que se pode pensar a respeito por um breve período; ou 
chegando à reapresentação de determinados estímulos linguísticos após um longo período, a fim de testar a 
memória. E a escala de tempo dos processos cognitivos da investigação de tais técnicas varia desde o nível de 
milissegundos até meses, embora talvez a maior parte das experiências tenha por objetivo o fim mais curto”. 
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estruturas com tópico, por contraste ao processamento de estruturas com sujeito, consideradas 

canônicas, isso será evidência de que, de fato, a ordenação “tópico > comentário” é marcada 

na Libras, em comparação com a ordenação mais básica “sujeito > predicado. 

 Dessa forma, nossa escolha por esse caminho experimental foi traçada considerando-

se a possibilidade de abordar o fenômeno em estudo a partir do emprego de uma metodologia 

que permita, por meio do controle de variáveis, extrair dados que subsidiem uma descrição 

mais aprofundada do status psicológico dessas construções na Libras. Para além da 

possibilidade de controlar variáveis que julgarmos relevantes na atuação do fenômeno, a 

metodologia permite-nos também contar com a participação direta dos próprios usuários 

nativos, investigando, dessa maneira, o funcionamento real da língua – ainda que em situação 

laboratorial – e, portanto, possibilitando também a análise de dados de língua falada, no caso 

da Libras, de dados de língua sinalizada.  

 Como se trata de uma abordagem já empregada originalmente em um número 

expressivo de estudos linguísticos sobre línguas orais, a formulação dos métodos 

experimentais para a Libras é também uma grande motivação no desenvolvimento de nossa 

pesquisa, cuja contribuição poderá ser replicada e aprimorada em trabalhos futuros que 

empreguem a mesma metodologia. A adaptação/criação de paradigmas experimentais 

utilizados amplamente no estudo de línguas orais é, portanto, um dos objetivos específicos da 

presente tese, que pretende também contribuir para a implementação do emprego dessa 

técnica na pesquisa sobre línguas de sinais, mais especificamente, sobre a Libras65. 

 Reconhecemos que, de modo geral, são poucos os estudos sobre línguas de sinais – 

não apenas em relação à Libras – que utilizam modelos experimentais de análise. Esse fato 

requer um empenho grande do pesquisador no sentido de adequar as metodologias existentes 

na psicolinguística à realidade da investigação de uma língua gestual. Apesar dessa 

particularidade, acreditamos que a possibilidade de adaptação da metodologia experimental 

para o estudo da Libras pode significar uma importante contribuição para o entendimento e a 

descrição do fenômeno investigado, bem como para a pesquisa sobre os aspectos linguísticos 

das línguas de sinais em geral.  

                                                 
65 Citamos os trabalhos de Machado de Sá (2013) e de Xavier (2014) como referências de estudos pioneiros 
sobre Libras na perspectiva experimental de análise e os de Emmorey (1997) e Thompson et al (2006, 2009) 
sobre a ASL. 
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1.1 – Metodologia experimental  

 Vimos que a descrição e a análise de como ocorre o processamento linguístico no ser 

humano são objetivos da psicolinguística. Conforme apontado, para observar como esse 

fenômeno acontece, são criados experimentos que possuem características diversas, a 

depender da informação linguística que se pretende investigar. 

 

Os experimentos off-line são baseados em respostas dadas por indivíduos após estes 
terem lido ou ouvido uma frase ou um texto, isto é, capturam-se reações após a 
leitura/audição dessa frase ou desse texto, momento em que o processamento já foi 
finalizado. De modo contrário, os experimentos on-line, como o próprio nome diz, 
baseiam-se em medidas a reações obtidas no momento em que a leitura/audição está 
em curso, são medidas a reações obtidas no momento em que a leitura/audição está 
em curso, são medidas praticamente simultâneas ao processamento.  (LEITÃO, 
2009, p. 223). 
 

 Dessa maneira, entende-se que os experimentos off-line forneceriam informações de 

um momento de reflexão pós-processamento, isto é, depois que tenha ocorrido a integração 

dos níveis linguísticos fonológico, morfológico, lexical, sintático e semântico/discursivo. Os 

questionários de julgamento de aceitabilidade, em que se apresentam frases diversas e o 

sujeito participante do experimento deve julgar quais são aceitáveis em sua língua, 

correspondem a um tipo off-line de experimento. 

 Os experimentos on-line, por sua vez, correspondem aos testes que obtêm informações 

de um momento reflexo, no curso do processamento, ou seja, antes que haja a integração entre 

todos os níveis linguísticos e não linguísticos. É exemplo desse tipo de experimento a técnica 

de leitura automonitorada (self-paced reading), em que se mede o tempo que o sujeito 

despende em cada segmento da estrutura que serve como estímulo, a fim de saber se há algum 

ponto crítico, no curso dos segmentos, que demande mais tempo de reação, o qual 

corresponderá a operações cognitivas mais complexas. O rastreamento ocular (eye-tracking), 

que monitora o movimento e a fixação dos olhos durante o processamento de estímulos 

visuais diversos, e o Potencial Evocado Relacionado a Evento (event related brain potential – 

ERP), que consiste na observação de uma determinada atividade elétrica cerebral 

desencadeada a partir de estímulos, são também exemplos de técnicas do tipo on-line. 

 Essas técnicas correspondem às que têm sido amplamente empregadas no âmbito dos 

estudos da psicolinguística experimental em relação às línguas orais. Apresentaremos mais 

detidamente algumas delas juntamente às adaptações realizadas para a investigação do tópico 
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na Libras. Faremos isso nos capítulos seguintes, que discorrerão sobre os experimentos 

empregados nesta tese.  

 Com base em seus próprios objetos de investigação e seus próprios interesses teóricos, 

a psicolinguística é um campo de estudo autônomo. Não obstante, é comum que 

psicolinguistas aliem-se a linguistas no desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares que 

contemplem algum aspecto da dimensão cognitiva da linguagem humana.  

 

Como é possível imaginar, a psicolinguística pode ser uma disciplina fortemente 
inter-relacionada à teoria linguística no conjunto das ciências cognitivas. Dentre 
suas diversas ocupações científicas, a psicolinguística pode aliar-se ao gerativismo 
para testar empiricamente as previsões dos modelos abstratos formulados pelos 
gerativistas. Por sua vez, a teoria linguística pode basear-se nas descobertas da 
psicolinguística para formular ou reformular suas hipóteses teóricas, construindo, 
dessa maneira, modelos que se sustentem na realidade psicológica do funcionamento 
real da linguagem. (KENEDY, 2013, p. 19)  
 

 Para o escopo do presente trabalho, como mencionado na introdução deste capítulo, 

exploraremos a recente reaproximação entre o gerativismo e a psicolinguística, pois estamos 

propondo uma investigação experimental do fenômeno do tópico, a partir da concepção 

mentalista de língua e, mais especificamente, da concepção minimalista proposta pelo PM, 

conforme foi abordada no capítulo II. Por essa razão, a seguir apresentaremos brevemente 

essa articulação como fonte de pesquisas linguísticas.  

2 - O modelo de língua adotado pelo PM e a reaproximação das evidências fornecidas 
pela psicolinguística experimental 
 

 Desde o seu desenvolvimento mais contemporâneo, durante o início da década de 

1950, até os dias atuais, a psicolinguística interagiu com diferentes abordagens da linguística 

teórica. Com efeito, este campo da psicologia cognitiva tem particular interesse em 

compreender a representação mental do processamento das línguas naturais e, portanto, 

abordagens trazidas pelos estudos linguísticos estiveram, de forma interdisciplinar, presentes 

no desenvolvimento da área. 

 Inicialmente, a psicolinguística esteve ancorada em estudos behavioristas, que à época 

eram bem aceitos pela comunidade científica em geral. De acordo com essas investigações, o 

fenômeno da aquisição da linguagem ocorreria a partir de um processo de associação entre 

estímulo – resposta – reforço. Nessa perspectiva, não se destacava o papel desempenhado pela 

capacidade inata e/ou cognitiva da criança em relação ao processo, o destaque estaria nos 

estímulos que vêm do ambiente externo. 
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 Com o surgimento das propostas gerativistas, nos anos 50/60 do século passado, pode-

se dizer que houve uma revolução nas abordagens sobre a linguagem humana. A partir de 

suas proposições, que deram relevância à capacidade da criança para o processo de aquisição 

da linguagem, as ideias behavioristas foram contestadas. Sustentava-se que certos fatos da 

aquisição de uma língua, tal como a criatividade que crianças têm para produzirem e 

compreenderem sentenças que nunca ouviram antes, não encontravam base explicativa nos 

postulados behavioristas (cf. CHOMSKY, 1959).  

 Dessa forma, a psicolinguística viu, com entusiasmo, no avanço dessas ideias 

chomskianas, uma alternativa que superava as propostas de tradição behaviorista-

estruturalista, no âmbito dos estudos linguísticos. De fato, as preocupações teóricas postas 

pelo gerativismo no âmbito do processamento da língua e da sua aquisição pela criança 

convergiam com as preocupações investigativas da psicolinguística (cf. TANENHAUS, 

1989). Nesse sentido, as hipóteses gerativistas acerca do funcionamento das operações que 

geram as estruturas linguísticas poderiam apresentar correspondência com aquilo que se 

obtinha nos resultados de experimentos psicolinguísticos.     

 Assim, psicólogos como Miller (cf. MILLER, 1962, MILLER & CHOMSKY, 1963) 

compreenderam que seria possível haver correlatos psicológicos das operações gramaticais 

abstratas sustentadas, no âmbito formal, por Chomsky e seus pares (cf. CHOMSKY, 1957, 

1965). Por essa razão, buscaram realizar estudos experimentais que evidenciassem tais 

operações do ponto de vista psíquico, pois se compreendia que os métodos experimentais 

seriam capazes de testar essas suposições acerca da estrutura da língua.  

  Chomsky e Miller (1963), no que foram seguidos por outros pesquisadores, 

procederam a investigações que visavam ao mapeamento, por meio da metodologia 

experimental, da realidade psicológica das transformações linguísticas, tais como aquelas que 

eram responsáveis pela transformação de sentenças afirmativas em negativas e declarativas 

em interrogativas, por exemplo. Nesse sentido, seria possível compreender as diferenças 

transformacionais que caracterizariam a voz passiva como cognitivamente mais custosa do 

que a voz ativa, a qual seria a base das transformações que gerariam a voz passiva (cf. 

FODOR, BEVER e GARRET, 1974). Essas considerações foram amplamente desenvolvidas 

no que ficou conhecido como Teoria da Complexidade Derivacional (DTC), a partir dos 

estudos de Miller (1962). A DTC assumiu o modelo gerativista de então, que propunha que as 

sentenças das línguas naturais possuíam uma estrutura profunda e uma estrutura superficial, 

de modo que a diferença entre estruturas sintáticas, como a voz ativa e a voz passiva 

mencionadas acima, estaria apenas na estrutura superficial, pois à voz passiva teriam sido 
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aplicadas regras transformacionais responsáveis pelas modificações ocorridas sobre a sua 

estrutura profunda, a qual seria a mesma para ambas as vozes verbais. 

 Nessa perspectiva, assumir a realidade psicológica das transformações do modelo 

gerativista significava dizer que, para processar em tempo real uma estrutura na voz passiva, o 

ouvinte primeiramente computaria sua estrutura superficial (passiva) e depois aplicaria as 

transformações responsáveis pelas mudanças que aquela estrutura teria sofrido, a fim de 

compreender sua estrutura profunda (ativa). Isso justificaria o maior custo cognitivo dessa 

ação de “reconstrução”, em oposição ao processamento de uma sentença na voz ativa, em que 

a estrutura superficial é mais diretamente reflexo da estrutura profunda. A assimetria entre 

orações ativas e passivas seria refletida, portanto, no tempo exigido para processamento de 

cada estrutura (cf. MILLER, 1962; FODOR, BEVER e GARRET, 1974). 

  As pesquisas iniciais realizadas no âmbito da DTC indicaram correlações entre as 

previsões do modelo transformacional e aquilo que se averiguava ocorrer, por meio dos 

resultados dos experimentos, no processamento das estruturas sintáticas. Porém, à medida que 

se aprofundavam as pesquisas experimentais, e a DTC se desenvolvia, a relação entre o que os 

gerativistas previam e o que se obtinha, empiricamente, como respostas aos testes 

laboratoriais passou a ser cada vez mais indireta ou inexistente (cf. BEVER, FODOR, 

GARRETT e MEHLER, 1966; FODOR, BEVER e GARRETT, 1974).   

 Os dados experimentais apontavam, por exemplo, que o processamento de uma 

sentença na voz passiva não parecia ser mais custoso que o processamento da mesma sentença 

na voz ativa, tal como se propunha pelos postulados transformacionais, pois não foram 

encontradas diferenças significativas nos tempos de produção e de compreensão on-line de 

cada uma dessas estruturas. Concluía-se, então, que as estruturas sintáticas analisadas pela 

teoria transformacional, embora possuíssem coerência interna no modelo e elegância formal 

descritiva, não pareciam apresentar realidade psicológica detectável como medida dependente 

em situação experimental controlada (cf., dentre outros, FODOR, BEVER e GARRET, 1974).  

 Em meio à então falta de articulação imediata entre pesquisa experimental e teoria 

linguística, Chomsky (1965) abandonou tacitamente a possibilidade de articulação entre 

psicolinguística e gerativismo. O autor passou a argumentar que o legítimo objeto de estudo 

da teoria gramatical é a competência linguística, o conhecimento inconsciente que o falante 

tem sobre as regras que subjazem à sua gramática internalizada. Segundo o autor, o 

desempenho linguístico, isto é, o uso dessa competência em situações reais ou experimentais, 

seria o objeto das ciências comportamentalistas, como a psicolinguística, e tal realidade não 

seria capaz de refletir diretamente a competência linguística em si mesma. Com essa 
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separação entre competência (conhecimento) X performance (uso do conhecimento), as 

propostas abstratas sustentadas pela teoria linguística passaram a encontrar cada vez mais 

dificuldades para serem testadas por experimentos psicolinguísticos. 

 

Os construtos abstratos dos gerativistas diziam respeito à competência linguística, 
essa capacidade abstrata que governa a faculdade humana de produzir e 
compreender sentenças. Como tais, esses construtos não poderiam ser diretamente 
observados nos dados da experiência, tal como em vão tentaram fazer os psicólogos 
cognitivos. No que pese a clareza e a coerência epistemológica do argumento, a 
justificativa chomskiana dava aos gerativistas licença para formular teorias 
linguísticas que sequer pudessem ser testadas empiricamente. Ainda que de maneira 
teoricamente aceitável, o argumento competência vs. desempenho cindia 
dolorosamente teoria e uso e abria caminho para o formalismo sem limites, 
conduzindo o gerativismo das décadas subsequentes para o extremo da abstração. 
(KENEDY E ABRAÇADO, 2011, p.17). 
 

 Diante da dificuldade de articulação com as teorias chomskianas, a psicolinguística 

passou a desenvolver-se, a partir dos anos 70, de uma maneira autônoma, independente dos 

interesses correntes no escopo da linguística gerativa. A relação entre psicolinguística e teoria 

linguística, nos anos 70 e 80, não cessou completamente, mas passou a atuar em domínios 

afastados do formalismo, como, por exemplo, a semântica cognitiva, a realidade dos atos de 

fala nos estudos da pragmática, dentre outros (cf., dentre outros, CORRÊA, 2006, 2014) 

 Após mais de 20 anos de desenvolvimento independente, com as novas mudanças 

propostas pela teoria linguística, mais especificamente aquelas adotadas no PM a partir dos 

anos 90, as relações entre a psicolinguística e o gerativismo estreitaram-se novamente (cf., 

dentre outros, CORRÊA, 2006, 2014; LEITÃO, 2009). Com os refinamentos por que 

passaram alguns conceitos da teoria, novas abordagens foram apresentadas (cf., dentre outros, 

CHOMSKY, 1995, 1998, 2005, 2007) e, com isso, viu-se a possibilidade de convergência 

entre os estudos desenvolvidos pela psicolinguística e a teoria gerativa.  

 Nessa nova perspectiva, A FL passou a não ser mais vista como um sistema autônomo, 

mas como um subsistema que compõe nossa cognição, o qual fornece material linguístico aos 

demais subsistemas cognitivos, atendendo, assim, às demandas oriundas destes.  

 

O Programa Minimalista (PM) explora a hipótese de que as línguas humanas 
constituem uma solução ótima para garantir a legibilidade de relações semânticas e 
gramaticais nas interfaces que o sistema da língua mantém com os chamados 
sistemas de desempenho. Vem, portanto, ao encontro das hipóteses de que há 
restrições de ordem cognitiva à forma das línguas e de que os dados linguísticos 
primários se apresentam tal como são percebidos pela criança, as quais têm 
orientado a pesquisa psicolinguística em aquisição da linguagem, desde os anos 
1970. (CORRÊA, 2006, p. 37) 
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 Esse design ótimo da língua seria responsável por sua legibilidade nas interfaces com 

os sistemas de desempenho articulatório-perceptual e conceitual-intencional, de modo que se 

tornou clara a preocupação da teoria, neste momento, em buscar diálogo entre os seus 

constructos abstratos e a realidade do desempenho linguístico, o que a reaproximou, 

consequentemente, da psicolinguística. Nessa nova concepção da arquitetura cognitiva da 

linguagem humana, haveria em FL um Sistema Computacional que atuaria sobre um Léxico, 

o qual conteria os traços formais de todos os itens linguísticos de uma língua, e, a partir da 

seleção desses itens, o sistema computacional derivaria expressões linguísticas. Esse sistema 

corresponderia à FL em sentido estrito, ao passo que a FL em sentido amplo incluiria o 

sistema sensório-motor e os sistemas conceptuais e intencionais, os quais seriam responsáveis 

por conferir forma e significado, respectivamente, às expressões linguísticas (HAUSER, 

CHOMSKY E FITCH, 2002).   

 Com efeito, já nos pressupostos sustentados pela teoria de Princípios e Parâmetros 

(CHOMSKY, 1981), que mais tarde culminou no desenvolvimento do PM, a conceituação de 

língua enveredava-se para uma compreensão que excederia algo estritamente linguístico. No 

conceito de Língua-I (CHOMSKY, 1986), entende-se por língua interna o conhecimento 

tácito que cada falante possui em sua mente, o qual lhe confere a habilidade de compreender e 

produzir uma língua. Esse conhecimento comporia a nossa cognição linguística, a qual faz 

parte de nossa cognição como um todo. Logo, a compreensão formal do fenômeno linguístico 

não poderia deixar de também abarcar as demandas oriundas dos demais sistemas cognitivos, 

tal como os perceptuais e intencionais, por exemplo. 

 De fato, no PM, o próprio entendimento de como a FL compõe-se sugere uma 

interpretação que sustente a relação entre o sistema cognitivo linguístico e os demais sistemas 

cognitivos. Nesse sentido, entende-se que a Língua-I seria constituída pelo sistema 

computacional mencionado, comum à espécie humana – com um número pequeno de 

operações, a saber, Select, Merge e Agree/Move –, e um Léxico, composto por traços 

fonológicos, semânticos e formais, o qual é variável entre as comunidades linguísticas. 

Portanto, compreender que o léxico é formado por traços semânticos e fonológicos, por 

exemplo, implica reconhecer que é nele que estão codificadas as informações que serão 

interpretadas pelos demais sistemas cognitivos, no caso, os sistemas cognitivos superiores 

(articulatório-perceptuais e conceitual-intencionais).  

 De tal modo, para a Derivação de uma sentença, o sistema computacional inicia com a 

operação Select, a qual seleciona, de um subset do léxico, os itens da Numeração para compor 

uma derivação, que, quando concluída, dará origem a uma representação a ser interpretada 
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nas interfaces. A operação Merge, por sua vez, adiciona elementos recursivamente, compondo 

estruturas hierarquicamente organizadas, os sintagmas. Em seguida, a operação Agree é 

responsável pela verificação da concordância sintática dos traços interpretáveis, os quais já 

estão especificados na numeração e são apenas checados, e os traços não interpretáveis, que 

são valorados e eliminados (cf. CHOMSKY, 1995, 1999). A operação Move, que ocorre 

juntamente à agree, move os elementos que carregam os traços identificados para o 

especificador das categorias funcionais a que pertencem, colocando-os na posição sintática 

canônica, ou numa posição marcada, da língua. 

 Essas operações do sistema computacional são comuns às línguas humanas e, 

portanto, não podem ou não precisam ser aprendidas. O léxico, por outro lado, corresponderia 

àquilo que é adquirido pela criança com a exposição linguística. Neste módulo, como dito, 

encontram-se as informações, os traços, que fornecem interpretabilidade às expressões 

linguísticas geradas pelo sistema computacional. Ele é a interseção entre esse sistema 

computacional linguístico e os demais sistemas cognitivos, tal como também são as interfaces 

LF e PF. 

 Nessa abordagem, ainda que se mantenha a ideia de autonomia da sintaxe frente aos 

demais componentes linguísticos e também aos sistemas cognitivos, agora se propõe que as 

expressões linguísticas geradas pela FL devem corresponder àquilo que atenda às condições 

de legibilidade postas pelas interfaces. Isto significa que existe uma demanda para que aquilo 

que é gerado como material linguístico seja interpretável nas interfaces com os demais 

sistemas. 

 Desse modo, essa nova forma de a teoria linguística conceber a língua demonstra 

grande compatibilidade com os modelos psicolinguísticos, já que as restrições impostas à FL 

advêm justamente dos sistemas cognitivos de desempenho estudados pela pesquisa 

experimental. Pode-se dizer que a proposta minimalista de que as línguas humanas 

correspondam a uma solução ótima às pressões impostas pelas interfaces com os sistemas de 

desempenho possibilitou a reaproximação entre a teoria e as hipóteses da psicolinguística, as 

quais preveem restrições de ordem cognitiva impostas ao processamento linguístico (cf. 

CORRÊA, 2002, 2006a, 2014; AUGUSTO, 2005).  

 

A adoção do PIP66 é compatível com o pressuposto comum a modelos 
psicolinguísticos de que toda a informação relevante para o parsing de uma sentença 
deve estar disponível na seqüência linear de elementos do léxico, tomada como 
input na compreensão, ou contida no lema – unidade do léxico mental, que contém 

                                                 
66 PIP = Princípio de Interpretabilidade Plena 
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informação gramaticalmente relevante para a formulação gramatical (cf. Levelt, 
Roelofs & Meyer, 2001). As considerações de economia que orientam a construção 
do modelo formal, por sua vez, levam em conta a otimização de recursos de 
memória, como pode ser constatado na concepção de derivação por fases (Chomsky, 
1998; 1999). (CÔRREA, 2005, p. 169) 
 

 Compreende-se que o empiricismo é marca da psicolinguística e que a introspecção 

pela intuição é marca da teoria linguística. Nesse âmbito, as diferenças metodológicas 

fundamentais entre as duas abordagens tornam-se claras. Entretanto, o que deve ser 

salientado, para que se compreenda por que é possível uma aproximação dessas abordagens, é 

que o objeto último de ambas é o mesmo: o fenômeno cognitivo da linguagem humana.  

 Na Ciência Cognitiva, uma competência cognitiva pode ser abordada considerando 

diferentes níveis de análise. A caracterização da linguagem humana pode, portanto, ser tratada 

a partir de três níveis diferentes: nível computacional, nível representacional/algorítmico e 

nível implementacional (cf. CORRÊA, 2005, 2007; MARR, 1982).  

 No nível computacional, de que se ocupa a teoria linguística, o sistema linguístico é 

descrito em termos da tarefa a ser desempenhada e das operações computacionais que são 

responsáveis pela condução dessa tarefa. No nível representacional/algorítmico, de que se 

ocupa a psicolinguística, o sistema linguístico é descrito em termos de um algoritmo que 

esclarece como deverão ser os passos percorridos pela tarefa a ser desempenhada e as 

representações sobre as quais esse algoritmo opera. No nível implementacional, de que se 

ocupa a neurolinguística, o sistema linguístico é descrito em termos do modo de operação da 

parte física do componente linguístico em que a tarefa é executada (CORRÊA, 2005, p. 237). 

 Segundo Corrêa (2005), esclarecendo-se esta questão, é possível compreender de que 

forma alguns conceitos empregados pelo modelo minimalista podem ser compatíveis com os 

resultados apresentados pelas pesquisas psicolinguísticas. Assim, na busca pela melhor 

adequação explicativa de um determinado fenômeno, existem muitos linguistas que, 

desenvolvendo experimentos psicolinguísticos, fazem referência aos modelos da teoria 

linguística na descrição e explicação daquilo que está sendo investigado. 

 Dessa forma, acreditamos que a conciliação entre o modelo de língua concebido pelo 

minimalismo e o arcabouço teórico-metodológico da psicolinguística abre-nos a possibilidade 

de explorar o fenômeno das construções com tópico na Libras de modo satisfatório. Na 

perspectiva que, como premissa, considere a averiguação da língua a partir dos seus próprios 

usuários e que parta do pressuposto de que tal fenômeno corresponda a um real estado mental, 

aspiramos que esta seja uma abordagem profícua ao estudo da Libras.   
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 Como apontado, sendo o tópico um mecanismo empregado pelos usuários da língua, 

ele corresponde a um determinado estado mental, o qual é objeto de investigação da presente 

pesquisa. A depender do papel que ele desempenha, esse mecanismo deve corresponder a uma 

representação mental determinada, isto é, se o tópico corresponde à construção básica da 

sentença na Libras, sendo a ordem canônica dos constituintes, ele deve corresponder a uma 

realidade mental diferente daquela em que o tópico representa uma estrutura marcada. Assim, 

sua caracterização deve, no âmbito formal, ser diferentes de acordo com o seu status na 

língua. Por essa razão, na próxima seção apresentamos propostas possíveis de caracterização 

estrutural do tópico de argumento interno da Libras. 

3 – Caracterização formal do tópico de argumento interno na Libras 

3.1 – A periferia esquerda da sentença 

 Numa proposta de estrutura hierárquica de constituintes, temos aqueles cujos núcleos 

são lexicais e outros cujos núcleos são funcionais. Assim, temos como sintagmas lexicais, por 

exemplo, o Sintagma Verbal (VP, do inglês Verbal Phrase), que corresponde àquele cujo 

núcleo é um verbo, e o NP, cujo núcleo é um nome67. Como sintagmas funcionais, isto é, que 

possuem apenas valor gramatical, temos, por exemplo, o Sintagma Temporal (TP, do inglês 

Tense Phrase) – também chamado de IP (do inglês Inflectional Phrase) –, cujo núcleo é a 

flexão, o DP, cujo núcleo é o determinador, e o CP, cujo núcleo é um complementizador, tal 

como as conjunções integrantes (cf., dentre outros, HAEGEMAN, 1995).  

 Desse modo, tem-se a seguinte representação arbórea dessas categorias no domínio de 

uma sentença. 

 

(1)                                      CP 

                             Spec       C‟ 

                                       C         IP 

                                           Spec        I‟ 

                                                     I         VP 

                                                                  Spec         V‟ 

                                                                  V         DP                                                                                              
           

                                                 
67 Além desses sintagmas lexicais, podemos citar ainda os sintagmas PP, AP, AdvP (do inglês Adverbial 
Phrase), cujos núcleos são, respectivamente, preposição, adjetivo e advérbio. 
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 Entretanto, certas modificações foram propostas na literatura gerativista que dividiram 

algumas dessas camadas em outras cujos núcleos correspondem a categorias diferentes, a fim 

de adequar-se a uma explicação mais completa da estrutura sentencial das línguas. Assim, na 

clássica proposta de Pollock (1989), citada no capítulo I da presente tese, podemos observar a 

cisão de IP em TP e AgrP68,  tal como reproduzido abaixo. 

 

 

(2)                   CP 

                 Spec        C‟ 

                           C         TP 

                             Spec         T‟ 

                                        T        NegP 

                                                       Spec     Neg‟ 

                                                    Neg     AgrP                                                                                                               

                         Spec     Agr‟ 

                                                                          Agr      VP 

                         Spec        V‟ 

                        V         DP 

 

 Na linha de proposta de cisões desses sintagmas, temos a que expande o CP, 

complexificando as posições sintáticas na periferia esquerda de uma sentença. De acordo com 

Rizzi (1997), a expansão do CP abrigaria categorias que determinam a forma de uma sentença 

– declarativa, interrogativa, clivada, etc. –, que determinam a finitude, assim como também as 

categorias de tópico e de foco. Dessa forma, propõe-se que a periferia esquerda de uma 

sentença abrigue uma estrutura relacionada a diferentes tipos sintagmáticos, que se articulam 

à superestrutura e também a categorias – tópico e foco – que, por não ocorrerem por 

necessidades selecionais, eram tratadas anterioremente como adjunção a IP ou a CP.  

 Nesse sentido, Rizzi (1997) propôs especificamente que o CP estivesse cindido nos 

subsistemas ForceP (do inglês Force Phrase)/FinP (do inglês Finite Phrase) e TopP/FocP69, 

tal como representado abaixo. 

 

                                                 
68 Sobre proposta de cisão do IP, ver Larson (1988). 
69Rizzi (1999) propõe ainda a categoria IntP, que abrigaria os complementizadores  interrogativos e advérbios 
interrogativos. Para discussões mais recentes a respeito da proposta de Rizzi (1997), abrangendo aspectos da 
pragmática e ponto de vista, por exemplo, confrontar, dentre outros, Speas (2004) e Kempchinsky (2009).  
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(3)                  ForceP 

                              Forc‟ 

                       Force     TopP 

                                            Top‟ 

                                     Top      FocP 

                                                                    Foc‟ 

                                                   Foc      TopP*                                                                                                               

                Top‟ 

           Top      FinP 

         Fin‟ 

            Fin          IP 

                                                                                          

(adaptado de RIZZI, 1997, p. 297) 

 

 O núcleo de ForceP hospeda o tipo de sentença – estaria, assim, articulado ao discurso 

– e o núcleo de FinP hospeda a forma das sentenças. Em FinP, abriga-se a especificação de 

tempo, a qual se relaciona àquela que compõe o IP. Desse modo, O FinP conecta o sistema 

CP a IP, portando as informações que especificam a finitude de uma sentença, podendo estar 

na forma finita – exemplo (4) – ou na forma infinitiva – exemplo (5).  

 

(4) João pediu [que Clara saísse]. 

(5) João pediu [para Clara sair]. 

 

 Com essa expansão de CP, foco e tópico passam a compor essa projeção e se tornam 

núcleos separados. Essas categorias formam o segundo subsistema de CP, que possui maior 

importância para o nosso trabalho, pois é em TopP que se projeta o tópico. Nesse subsistema 

abrigam-se categorias que não cumprem restrições selecionais, o que não ocorre com ForceP 

e FinP. Ademais, foco e tópico correspondem a categorias distintas, logo, projetam núcleos 

diferentes, que possuem funções e restrições distintas. 

 Como abordado de forma mais extensa no capítulo I da presente tese, o foco 

corresponde à informação nova, ao passo que o tópico, à informação dada, pressuposta. 

Assim, tais diferenciações são fruto de propriedades e restrições que cada um possui. Nesse 

sentido, Rizzi (1997) propôs algumas características próprias dessas categorias capazes de 

distingui-las. 



140 
 

 

 De acordo com o autor, quando uma categoria é topicalizada, por exemplo, pode 

ocorrer, na posição de onde ela se deslocou, um pronome resumptivo70, que é coindexado ao 

tópico71. 

 

(6) a - [Il tuo libro]i Tópico, loi ho comprato. (RIZZI, 1997, p. 290) 
          „O seu livro, eu o comprei‟. 
 
      b - *[Il tuo libro]i Tópico, ho comprato. (RIZZI, 1997, p. 290) 
           „O seu livro, eu comprei‟. 
  

 Esses exemplos do italiano demonstram que, no caso do tópico de objeto, o pronome é 

obrigatório, contrastando-se ao foco, por sua vez, pois este só pode ser retomado por uma 

categoria vazia, tal como exemplificado abaixo, em que se tem caso de foco contrastivo. 

  

(7) a – *[IL TUO LIBRO72]i loi ho comprato. (non il suo) 
           *? „O teu livro eu o comprei‟. (não o seu/dele) 
 
      b – [IL TUO LIBRO]i  ho comprato. (non il suo) 
   „O teu livro eu comprei‟. (não o seu/dele) 
 

 Rizzi aponta, ainda, que expressões quantificacionais, tal como “ninguém” e “tudo”, 

não podem ocupar posição de tópico, mas podem ocupar a posição de foco. 

(8) a – NINGUÉM foi convidado. 

      b – TUDO nós estudamos. 

  

 Ainda de acordo com as diferenças entre tópico e foco, o autor indica a possibilidade 

de haver mais de um tópico numa mesma sentença, sendo isso impossível com foco, pois 

tornaria a sentença agramatical, tal como temos em (9b). 

 

(9) a – Amor Tópico, aos meus filhos Tópico, eu dou sempre. 

                                                 
70 O autor, que fornece exemplos do italiano, destaca que, se o constituinte topicalizado é um objeto direto, o 
clítico é obrigatório. Neste caso, dados do PB, por exemplo, não estariam de acordo, pois uma categoria vazia 
não tornaria a sentença reportada no exemplo (6b) agramatical. Neste âmbito, considera-se o fato de que o 
italiano possui características que caracterizam a língua como de construções de “Clíticos deslocados à 

esquerda” (CLLD, do inglês Clitic Left Deslocated), ao passo que o PB caracteriza-se por “Constante Nulo 

Deslocado à esquerda” (NCLD, do inglês Constant Null Left Deslocated (cf. CINQUE, 1990; MIOTO, 2001). 
71 Ao mencionar este aspecto diferenciador das categorias tópico e foco, o autor não menciona a diferença 
apontada por Ross (1967), citada no capítulo I, subseção 1.2, entre deslocamento à esquerda e topicalização, em 
que se compreende ser o tópico gerado na base e coindexado somente na LF ao pronome resumptivo, enquanto a 
topicalização seria gerada por movimento, gerando uma categoria vazia a que estaria coindexada. 
72 Como vimos no capítulo I, as letras maiúsculas, neste caso, indicam o constituinte focalizado. 
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      b – * O LIVRO DO CHOMSKY AO JOSÉ Maria entregou. 

 

 Por fim, citamos a impossibilidade apontada por Rizzi de uma expressão wh- ocupar 

uma posição pós-focal, podendo vir, por outro lado, após um tópico, como se pode verificar 

em (10a) e (10b), respectivamente. 

 

(10) a – *[PARA A PROFESSORA] Foco o que você disse?73 

        b – [Para a professora] Tópico o que você disse? 

 

 Vimos, portanto, que a proposta de dividir o CP em subsistemas apresenta uma 

projeção que abrigaria o tópico nas línguas, numa posição estrutural específica. Assim, 

qualquer língua natural em que se observa a presença desse mecanismo deve projetar TopP. 

 Entretanto, como abordado no capítulo I, existem línguas em que o tópico é a 

configuração canônica da frase, logo, é possível que a derivação da sentença de uma língua 

como o chinês, língua prototípica de tópico, seja diferente daquela de uma sentença do 

italiano, por exemplo, que é língua prototípica de sujeito. Tais diferenças decorreriam do fato 

de que, em línguas orientadas para o discurso, por serem consideradas configuração básica da 

ordenação sentencial, as construções de tópico seriam originariamente geradas em TopP, 

mesmo quando essas mantenham uma relação semântica com um argumento da sentença. 

Assim, é possível propor que a representação formal que caracteriza essas construções seja 

aquela que não corresponda a uma derivação por movimento e, portanto, sem computações na 

camada lexical – responsável por checar o papel temático – e na camada funcional – 

responsável por checar o Caso74.  

 Diferentemente, nas línguas de sujeito, por serem orientadas para a sentença, os 

elementos topicalizados frutos de deslocamento para TopP, como estrutura marcada, estariam 

vinculados à posição sintática de onde foram movidos. Desse modo, a representação formal 

da derivação de uma construção com tópico, por exemplo, seria, nessas línguas, diferente 

daquela que caracteriza a mesma construção em línguas de tópico, por não serem geradas na 

base e, assim, implicarem um maior custo de processamento (cf. CÔRREA, 2007). 

  Com vistas a essa questão, postulamos que as construções com tópico de argumento 

interno na Libras devem corresponder a uma determinada configuração estrutural, a depender 

                                                 
73 Para a professora e não para a diretora. 
74 Sobre a proposta de checagem de traços, ver Chomsky (1999, 2001). 
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do status assumido pelo tópico na língua. Posto isso, na próxima subseção, discorreremos 

sobre possíveis propostas de representação formal para o mecanismo na Libras.  

3.2 – Proposta para representação do tópico de argumento interno na Libras 

 No tocante à organização canônica dos constituintes na Libras, conforme apresentado 

no capítulo II, considera-se a ordem SVO a mais básica na língua (cf., dentre outros, 

QUADROS, 1999, 2000; QUADROS E KARNOPP, 2004). Ainda que sejam possíveis 

ordenações como OSV e SOV, essas são consideradas derivadas da ordem SVO, portanto, 

correspondendo a estruturas marcadas. 

 Quadros (1999, 2000), a partir dos dados de sua pesquisa, propôs uma representação 

formal da estrutura frasal da Libras. A autora trabalhou com base nas noções de Pollock 

(1989), Chomsky (1991), Chomsky e Lasnik (1993, 1995), segundo as quais se propõe a 

divisão de IP em AgrP e TP.  

 A Libras possui duas categorias de verbos – com concordância e sem concordância –, 

tal como vimos no capítulo II, e isso parece refletir-se na flexibilidade dos constituintes, assim 

como também se registram, na língua, a presença de marcas não manuais e a distribuição 

diferente da negação. Dessa forma, Quadros (1999, 2000) propôs que haja duas 

representações possíveis para as sentenças na Libras, baseadas nas propostas de Lasnik 

(1995), que busca abranger a assimetria da morfologia verbal em línguas diversas, e de 

Bobaljik (1995), que propõe o parâmetro da concordância, o qual visa dar conta das diferentes 

manifestações de concordância nas línguas naturais. 

 

(...) nós propomos que os verbos sem concordância na Libras são affixais, ou seja, 
tais verbos são inseridos puros na derivação. No sentido de Bobaljik, as derivações 
envolvendo tais verbos fixam o parâmetro sem projeção de concordância.  
Em relação aos verbos de concordância, foi observado uma distribuição similar à 
distribuição dos verbos em sueco analisada por Lasnik como uma instância de 
verbos featural. Estes verbos incluem os verbos do francês e have e be do inglês. 
(QUADROS, 2000, p. 3) 

  

 Segundo a autora, os fatos observados da Libras dão embasamento para sustentar que 

a língua apresenta duas possibilidades de representação da estrutura frasal. Dessa forma, 

assume-se que uma dada derivação na língua projetaria apenas IP, quando ocorrem verbos 

sem concordância. Quando, por outro lado, são selecionados verbos com concordância, a 

projeção de IP seria desmembrada em AgrSP – responsável por checar a concordância com o 

sujeito –, TP e AgrOP – posição em que seriam checados os traços de objeto e, por isso, 
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permitiria que este ocupe uma posição mais alta. Ainda segundo Quadros, não haveria 

mudança quando fossem projetados CP, FocP e TopP, pois estes estariam sempre acima da 

sentença de IP. Abaixo, reproduzimos as duas estruturas propostas pela autora. 

 

 (11) a - Verbos sem concordância (adaptado de QUADROS, 2000, p. 7):  

 
                               TopicP 
 
            Topic          CP 
 
                       Spec         C‟ 
 
                                 C         FP 
 
                                      Spec        F‟ 
 
                                                        F              IP 
 
                                                     Spec           I‟                                                                                                             
         
                                                                          I            VP 
               
                                                                                                 V‟ 
                                                                
                                                                                          V          DP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posição para 
tópicos 

gerados na 
base ou 

movidos. Alvo do 
moviment
o-wh para 
checagem 
do traço 
[+wh] 

[+wh] 

Alvo para IP 
associado ao 

traço [+focus] 

[+focus] 
Elemento 

duplo 
gerado na 

base Posição 
ocupada pelo 

sujeito 

NegP está entre IP e 
VP 

Posição ocupada por 
afixos, marca de 

tempo e auxiliares 

Posição ocupada pelo verbo 
Posição ocupada  pelo objeto 

Advérbios de frequência 
são adjuntos à VP 

Projeção de modais deve 
estar em IP e VP 

Advérbios temporais são 
adjuntos à IP 

Deslocamento à esquerda (sub-categoria de tópicos) 
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b – Verbos com concordância (adaptado de QUADROS, 2000, p. 8):  

 

     TopicP 
            
          Topic        CP 
 
            Spec       C‟ 
 
                    C          FP 
 
                                   Spec          F‟ 
 
                                                F       AGRsP 
 
                                           Spec       AGRs‟                                                                                                             
         
                                                             AGRs          TP 
     
                       Spec       T‟ 
           
                                                                                    T          AGRoP 
                                      
                                                                                            Spec       AGRo‟ 
                                                                                                     
                                                                                                      AGRo        VP 
                                                                                                                   
                                                                                                                   Spec       V‟                                
                                                                                                                                        
                         V          DP 
  
 

  

 Segundo Quadros, essa proposta daria conta também da possibilidade de que os 

objetos de verbos com concordância sejam movidos para uma posição mais alta, fora da 

camada de VP, explicando por que haveria essa flexibilidade com esses verbos. 

Reproduzimos a seguir como seria uma estrutura com desmembramento de IP, de acordo com 

essa proposta. 

 

(12) JOÃOa [AgrOP MARIAbi [AgrO aENVIARb]y] [NegP NÃO]neg [VP ti [V ty]] (QUADROS, 
2000, p. 4) 
        „João à Maria não enviou (a carta)‟. 

 

 Quanto às categorias funcionais foco e tópico, conforme mencionado, a autora propõe 

que estejam sempre acima de IP de acordo com a seguinte hierarquia: 

Advérbios de frequência 
são adjuntos à VP 

Projeção de modais deve 
estar em IP e VP 

Advérbios temporais são 
adjuntos àAGRsP 

Deslocamento à esquerda (sub-categoria de tópicos) 

Posição 
ocupada  

pelo objeto 

Posição 
ocupada pelo 

verbo 

Alvo para o movimento 
curto do verbo 

Posição de checagem 
do objeto 

Posição ocupada por afixos, 
marcas de tempo e auxiliares 

Posição ocupada pelo sujeito 

Posição em que a concordância com o sujeito 
será checada 

Segunda posição para o sujeito 

[+focus] Elemento duplo gerado 
na base 

Alvo para IP associado ao traço [+focus] 

[+wh] 

Alvo para 
movimento-wh 
para checagem 
do traço [+wh] 

Posição para tópicos 
gerados na base ou 

movidos 

NegP está presente entre 
AGRoP e VP 

Advérbios de frequência são 
adjuntos à VP 
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(13) [TopP [CP [FocP ]]]. 

 

 Conclui-se que TopP está acima de CP por meio da marcação não manual associada ao 

CP, uma vez que, quando essa ocorre, não atinge o tópico. Assim, a marcação não manual de 

tópico é independente da marcação não manual que caracteriza a expressão wh-, por exemplo. 

Em (14), há uma marcação não manual que se associa ao tópico “CARRO” e outra que marca 

a interrogação da expressão “QUEM”. Logo, tem-se: 

  

(14) [TopP CARRO] Tópico [CP QUEM COMPROU] Wh- ? (QUADROS, 2000, p. 6) 

 

 Com base nessas questões levantadas sobre a estrutura frasal da Libras e trazendo para 

a nossa discussão sobre o status do tópico, mais especificamente, acreditamos que, a depender 

do papel desempenhado por esse mecanismo na língua, a sua representação formal seja 

diferente. Caso a Libras pertença ao grupo das línguas orientadas para a sentença, possuindo, 

dessa forma, como estrutura básica “sujeito > predicado”, a representação formal da sentença 

com tópico de argumento interno deve ser diferente daquela de uma língua orientada para o 

discurso.  

 Com base nessas questões, apresentamos abaixo, considerando-se também as 

propostas de Rizzi (1997, 1999), as seguintes possibilidades de caracterização formal da 

estrutura com tópico de argumento interno na Libras, tal como de uma sentença do tipo 

“FUTEBOL, JOÃO GOSTAR” reportada em Quadros e Karnopp (2004, p. 147). 

  

 (15)                                       TopP 

                   FUTEBOL       Top‟ 

                                                   FinP 

                  JOÃOi       Fin‟ 

          GOSTARj      IP
75 

                 ti           I‟ 

                                                                            tj          VP 

                                        ti            V‟ 

                                                                                      tj                    Ø
76 

                                                 
75 Admitimos que seja possível o desmembramento de IP em AgrSP e AgOP, tal como propôs Quadros (1999, 
2000), o que dependerá do tipo de verbo, se com ou sem concordância. Nos exemplos arrolados em (15) e (16), 
trata-se do verbo “GOSTAR”, verbo sem concordância. 
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(16)  
                                                 TopP 

                      FUTEBOLk     Top‟ 

                                                     FinP 

                      JOÃOi         Fin‟ 

               GOSTARj       IP 

                       ti           I‟ 

                                                                                    tj         VP 

                                      ti           V‟ 
                                                                                                    
                               tj           DP 
                       
                                            tk 
 

 Com essas diferentes representações arbóreas, queremos propor que, se a Libras é uma 

língua de tópico, a representação estrutural da sentença “FUTEBOL, JOÃO GOSTAR” deve 

ser aquela em que o tópico “FUTEBOL” é gerado na base de TopP, tal como no exemplo 

(15). Nesta hipótese, não haveria movimentação e indexação, no domínio da sintaxe, com a 

posição de argumento interno do VP, essa indexação seria apenas semântica, ocorrendo, 

portanto, na LF. Por outro lado, se se trata de uma língua de sujeito, o tópico “FUTEBOL” 

seria gerado internamente à camada VP, sofreria movimentação para Spec de TopP e manteria 

uma indexação no domínio da sintaxe, algo como o que foi representado em (16).  

 Estamos propondo, dessa forma, que, a partir dos dados de nossa investigação seja 

possível obter pistas sobre qual, dentre as estruturas apresentadas em (15) e em (16), 

representaria melhor a sentença com tópico de objeto na Libras. Como disposto no presente 

capítulo, assumimos que os fenômenos linguísticos possuem realidade psicológica, de 

maneira que seria razoável propor que tal diferença fosse detectável na investigação 

experimental que propusemos.  

 Desse modo, é possível que as repostas obtidas, como variável dependente, em nossos 

testes apontem se o tópico é ou não uma estrutura marcada na Libras. O emprego desse 

mecanismo, como dissemos, teria correspondência com o que acontece em âmbito 

psicológico. Se o tópico corresponde a uma estrutura gerada por movimento, que 

                                                                                                                                                         
76 Esta CV seria indexada ao tópico pós-sintaticamente, em LF. Não nos deteremos à 
discussão sobre a que categoria esta CV pertence por considerar que foge ao escopo do 
objetivo principal desta tese. 
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corresponderia àquela marcada, este seria mais custoso para a língua, do ponto de vista do 

processamento. 

 Côrrea e Augusto (2007, 2012) propõem que operações que geram movimento 

sintático não decorrente de parametrização – tal como aquelas que geram a voz passiva, 

interrogativas e relativas –, demandariam maior custo no processamento. As autoras 

apresentam um Modelo Integrado de Computação on-line (MINC), o qual busca caracterizar a 

computação sintática em tempo real, visando neutralizar dificuldades decorrentes da assunção 

de que haja equivalência entre uma derivação nos moldes minimalistas e a computação 

linguística, que é implementada em tempo real (CÔRREA & AUGUSTO, 2007).  

 Côrrea e Augusto (2007) apontam que o emprego da noção de movimento, no que 

concerne à ordem sentencial, é um meio de a teoria linguística explicar a variação existente 

nas línguas, a despeito da universalidade dos princípios que regem as línguas humanas, bem 

como a variação que existe numa mesma língua em relação à ordem canônica. 

 

Tem-se assumido uma ordem universal correspondente às relações Spec, N, Compl, 
gerada a partir da estrutura argumental de um predicador (Kayne, 1994), sendo a 
ordenação de constituintes numa dada língua estabelecida por meio de operações 
envolvendo movimento de núcleo, de DP sujeito (ou de objeto em línguas OV). A 
ordenação característica (a ordem canônica) é, por sua vez, tomada como referência 
para o deslocamento de constituintes, em construções marcadas em função de 
condições específicas de fala, como interrogativas, topicalizações, etc. (CÔRREA & 
AUGUSTO, 2007, p. 171-172) 

 

 Explicam, assim, que uma determinada estrutura com movimento resultante de uma 

situação discursiva específica seria mais custosa. De acordo com os pressupostos do MINC, o 

processamento distinguiria dois tipos de movimento sintático: com e sem custo 

computacional.  

 Um movimento sintático sem custo computacional seria aquele que se relaciona à 

ordem paramétrica das palavras numa língua, que é adquirido pela criança durante o processo 

de aquisição da linguagem. Um movimento sintático com custo seria aquele que se relaciona a 

estruturas particulares nas línguas, provenientes de demandas discursivas, correspondendo, 

assim, às estruturas marcadas, as quais são geradas a partir da ordem canônica da língua (cf. 

CORRÊA & AUGUSTO, 2007, 2012).  

 

(...) foi observado que os movimentos que dão origem à ordenação característica de 
uma dada língua podem ser tomadas como expressão formal das operações 
correspondentes à fixação de parâmetros relativos à ordem na aquisição da 
linguagem e não parecem acarretar custo computacional mensurável, enquanto que 
aqueles que alteram essa ordem canônica, quando considerados na língua em uso, 
são motivados por demandas específicas de uma dada situação de discurso e 
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acarretam maior demanda de processamento (Fodor, Bever & Garrett, 1974; Wanner 
& Maratsos, 1978; Zurif et al., 1993; Fiebach, Schlesewsky & Friederici ,2002). É 
possível, pois, que operações pertinentes ao estabelecimento da ordem canônica não 
precisem ser computadas, uma vez que parâmetros relativos a ordem estejam 
fixados. (CÔRREA & AUGUSTO, 2007, p. 172) 

 

 Assumem, ainda, as propostas minimalistas de que Merge é menos custoso do que 

Move. Formalmente, essa diferença entre os movimentos sintáticos estaria relacionada, 

simplificadamente, ao fato de que, tanto na formulação, quanto no parsing77 de enunciados 

linguísticos, o sistema apresentaria um misto de funções. A primeira seria a presença de 

recursos top-down, que corresponderia às derivações de núcleos funcionais – e bottom-up – 

que corresponderia às derivações de núcleos lexicais. A segunda seria a distinção entre cópias 

– vestígios – sequenciadas e cópias simultâneas (cf. CÔRREA & AUGUSTO, 2007).  

  Assim, entende-se, grosso modo, que uma estrutura derivada de um processo top-down 

– de cima para baixo – seja menos custosa, do ponto de vista computacional, do que uma 

estrutura que contenha em si uma projeção que implique também um processo bottom-up – de 

baixo para cima –, tal como ocorreria com estruturas do tipo QU de objeto. Os movimentos 

que implicam cópias simultâneas, isto é, que conseguem ativar, simultaneamente, a 

informação em dois pontos na árvore sintática – que são responsáveis pela ordem canônica – 

seriam menos custosos do que aqueles que requerem uma reativação, cópias sequenciadas – 

que ocorrem com o movimento propulsionado por demanda discursiva –, essa distinção 

formalizaria diferenças em relação aos elementos que são mantidos na memória de trabalho 

(cf. CÔRREA & AUGUSTO, 2007, p. 172). 

 Desse modo, entendemos que, se a Libras é língua de sujeito, o tópico corresponde 

justamente a essa estrutura marcada, ocasionada por questões pragmáticas, logo, 

assemelhando-se àquela estrutura sintática reportada em (16), que representa uma computação 

mais trabalhosa, oriunda de um movimento sintático mais custoso. Se, por outro lado, a Libras 

é língua de tópico, trata-se de uma estrutura mais básica, menos custosa e, assim, assemelha-

se àquela estrutura reportada em (15), que implica apenas o movimento sintático menos 

custoso. 

 Os próximos capítulos detalham os experimentos conduzidos nesta tese, bem como 

seus respectivos resultados. Acreditamos que esses dados provenientes dos testes podem 

fornecer subsídios para compreender a natureza desse fenômeno, apontando, assim, uma 

dessas possibilidades de representação estrutural.  

  

                                                 
77 Parsing corresponde ao ato de construir as representações sintáticas das frases de uma língua. 
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Capítulo IV – A aceitabilidade das construções com tópico 

Introdução 

 
 Conforme abordado nos capítulos anteriores, a grande produtividade de construções 

com tópico é normalmente reportada na literatura sobre a gramática da Libras (cf., dentre 

outros, FERREIRA BRITO, 1995; QUADROS, 1999, 2000; QUADROS E KARNOPP, 

2004). Entretanto, observamos que os exemplos de topicalização arrolados pelos 

pesquisadores são, basicamente, de natureza intuitiva – motivados pela percepção do próprio 

pesquisador. Considerando-se este fato e sendo um dos objetivos da presente tese descrever e 

compreender o status do tópico na Libras, propusemos, inicialmente, a partir de uma 

abordagem experimental, averiguar a aceitabilidade dessas construções por parte dos próprios 

usuários da língua. Ademais, por ser também um de nossos objetivos a implementação da 

pesquisa experimental no estudo da Libras, consideramos ser importante iniciar a investigação 

com o teste de julgamento de aceitabilidade, amplamente utilizado na pesquisa 

psicolinguística com línguas orais. 

 Essa postura justifica-se por acreditarmos que, somente a partir de uma medida mais 

objetiva acerca da percepção psicológica do usuário da língua sobre construções de tópico, 

poderíamos traçar com mais precisão as demais propriedades a serem investigadas nos 

experimentos subsequentes, os quais forneceriam base para as hipóteses levantadas sobre o 

status do tópico na língua. Assim, buscamos indícios que pudessem também indicar uma 

possível classificação da Libras como língua de tópico ou de sujeito, nos termos da proposta 

de Li e Thompson (1976).  

  A escolha pelo julgamento de aceitabilidade justifica-se, portanto, por acreditarmos 

que seja importante adotá-lo como paradigma do primeiro experimento no cômputo dos testes 

a que procedemos no presente estudo, já que se trata de uma metodologia experimental 

clássica na literatura em psicolinguística (cf. COWART, 1997). A despeito das dificuldades 

metodológicas, as quais são detalhadas na seção 2 deste capítulo, em parte pela inexistência 

de estudos desse tipo na Libras e em parte por se tratar de um fenômeno que envolve 

diretamente o contexto discursivo, consideramos relevante empregar esse modelo na 

investigação proposta.  

 Justifica-se ainda o emprego, de modo geral, da metodologia experimental por 

considerarmos que dados significativos podem ser extraídos por meio das técnicas adotadas, 

as quais permitem o controle de fatores e o isolamento relativo das variáveis que desejamos 
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investigar. Portanto, os resultados obtidos dessa primeira iniciativa permitiram-nos, por meio 

do controle de certas variáveis, extrair informações que traçaram, de algum modo, os 

caminhos e os objetivos dos demais testes.  

 Como estamos nos detendo à topicalização de argumentos verbais internos, foram 

estas as estruturas de “tópico > comentário” cuja aceitabilidade buscamos verificar neste 

primeiro momento. A hipótese é a de que tais estruturas são aceitas na Libras. A assumimos 

que, havendo uma larga aceitabilidade dessas construções de tópico, isso poderia indicar a 

preferência por esse tipo de ordenação frasal ou, pelo menos, sua alta produtividade na Libras 

e, portanto, sua aproximação das línguas orientadas para o discurso. Nossa previsão inicial, 

para este teste, foi a de que os sujeitos aceitariam significativamente as estruturas de 

topicalização reportadas na literatura, e isso confirmaria, inicialmente, a presença do 

mecanismo na língua e forneceria dados para investigações mais aprofundadas que 

confirmassem a possibilidade de que a Libras seja uma língua de tópico. 

 Conforme mencionado no capítulo 3, os paradigmas experimentais largamente 

utilizados para o estudo de línguas orais requerem adaptações – ou mesmo abandono e criação 

de instrumentos totalmente novos – que atendam as especificidades da Libras. Dessa forma, 

na seção 1 deste capítulo, apresentamos uma breve exposição sobre em que consistem os 

testes de julgamento de aceitabilidade e, na seção 2, detalhamos o experimento, demonstrando 

como procedemos à sua adaptação/criação, e seus resultados. 

1 – Julgamento de aceitabilidade  

 
 A teoria linguística, assumindo que todo falante possui um conhecimento tácito de sua 

própria língua, considera a introspecção um importante instrumento para os estudos 

linguísticos (cf. CHOMSKY, 1957, 1965). Assim, o teste de julgamento de gramaticalidade, 

que conta com o conhecimento metalinguístico, a intuição do falante, é considerado uma 

ferramenta relevante para a linguística e também para a pesquisa em psicolinguística. Trata-se 

de uma metodologia off-line, que trabalha com o processamento após a integração dos níveis 

linguísticos, referindo-se assim a um momento de reflexão mais ou menos consciente (cf. 

LEITÃO, 2009). 

 Testes que medem a aceitabilidade de determinadas estruturas, considerando 

julgamentos introspectivos e intuitivos, também são empregados em estudos de outras áreas, 

tal como a psicologia. Aponta-se na literatura que, inicialmente, algumas modalidades desse 

tipo de procedimento, por apresentar resultados instáveis, foram rejeitadas como instrumento 
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válido de pesquisa empírica. Entretanto, parece que essa rejeição deu-se muito mais no campo 

teórico do que no prático, já que se continuou procedendo fartamente a experimentações que 

focavam na introspecção e intuição, sobretudo na área da linguagem (cf. COWART, 1997, p. 

3).  

 Um dos problemas mais citados quanto a esse tipo de teste é o desacordo que há nos 

julgamentos dados pelos sujeitos. Entretanto, Cowart (1997) observa que, quando se trata de 

um teste que visa averiguar a aceitabilidade da ordem padrão da sentença de uma língua, por 

exemplo, o nível de aceitabilidade mostra-se mais estável. 

 

If, for example, one is concerned with the standard ordering of the major elements of 
the English clause, there will be little or no variation in relevant judgments. Personal 
introspection may be reliable for some of these syntactic contrasts78. (COWART, 
1997, p.5) 

 

 O autor aponta, mais à frente de seu texto, que, em relação ao julgamento de 

gramaticalidade, é possível, de fato, verificar oscilações, contudo, essas, muitas vezes, podem 

ser fruto de uma falha metodológica. Desse modo, conclui que, embora esses testes 

representem uma ferramenta importante, já que eles consideram a língua numa perspectiva 

mentalista, é preciso que haja muito cuidado na sua formulação, no controle dos estímulos, na 

observação dos fatores que possam interferir no julgamento, a fim de que sejam, de fato, 

ferramentas confiáveis de averiguação de fenômenos linguísticos79.  

 Segundo Maia (2012), é necessário que, na formulação do teste de julgamento de 

gramaticalidade/aceitabilidade, sejam traçadas estratégias para que os sujeitos submetidos à 

experimentação compreendam, com exatidão, a proposta do experimento. Um possível 

problema, por exemplo, é que se confunda gramaticalidade, no sentido da teoria linguística, 

com gramaticalidade no sentido das gramáticas tradicionais, que não necessariamente 

descrevem o conhecimento linguístico de uma determinada língua, no sentido de Língua-I.  

 A este ponto, cabe pontuar que a nomenclatura gramaticalidade e aceitabilidade estão 

vinculadas a preocupações distintas. O termo gramaticalidade está associado às regras que 

conferem legitimidade a uma determinada estrutura. O termo aceitabilidade, por outro lado, 

associa-se ao comportamento de um indivíduo diante de uma estrutura, considerando-a 

aceitável ou não aceitável de acordo com o conhecimento tácito sobre sua língua. Assim, uma 

                                                 
78 Tradução: “Se, por exemplo, considerar-se a ordenação padrão dos principais elementos de uma oração em 
língua inglesa, haverá pouca ou nenhuma variação de julgamentos relevantes. A introspecção pessoal pode ser 
confiável para alguns destes contrastes sintáticos”. 
79 Para discussões recentes sobre esse modelo de teste, ver Gibson e Fedorenko (2010) e Sprouse e Almeida 
(2013). 
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estrutura pode ser gramatical em uma determinada língua, por estar de acordo com as regras 

que subjazem a ela, mas, por algum motivo, mostrar-se inaceitável pelos falantes. Um 

exemplo seria o possível julgamento inaceitável a uma sentença em português em que se 

empregassem recursivos encaixamentos de orações relativas ainda que, do ponto de vista das 

regras da gramática, a sua estrutura fosse gramatical80.  

 Com isso, queremos dizer que gramaticalidade é uma variável independente, presente 

na sentença, enquanto a aceitabilidade é uma variável dependente, existente na percepção dos 

indivíduos sob investigação. Por princípio, julgamentos aceitáveis correspondem a estruturas 

gramaticais na Língua-I do indivíduo e julgamentos inaceitáveis, a estruturas agramaticais. 

 Existem, conforme visto, dificuldades que se impõem a este modelo de teste. Contudo, 

existem também importantes contribuições que vêm sendo agregadas aos estudos linguísticos 

a partir do seu emprego. Desde então, a introspecção do próprio linguista não é mais a única 

fonte de investigação sobre a aceitabilidade/gramaticalidade de estruturas. Pode-se agora, a 

partir de grupos de sujeitos submetidos aos testes, obter resultados mais consistentes (cf. 

SPROUSE, 2007). 

 A possibilidade de observar a gramaticalidade de fenômenos que pertençam ao uso 

quotidiano, mas cujos mecanismos ainda não são – de um ponto de vista metalinguístico – 

compreendidos amplamente e, em alguns casos, nem mesmo descritos pela GT, faz do 

julgamento de aceitabilidade uma importante ferramenta de análise linguística. Dessa forma, 

pode-se ainda testar se determinadas construções pertencem de fato à gramática de 

determinado grupo de falantes, já que não se trata de um teste que considera a gramática 

normativa, mas o comportamento do falante frente aos estímulos utilizados, o qual fornecerá 

pistas sobre o conhecimento que compõe a gramática mental de sua língua.   

 Desse modo, no que tange aos objetivos da presente pesquisa, como mencionado na 

introdução deste capítulo, interessa-nos a verificação da aceitabilidade das construções de 

tópico reportadas na literatura sobre a Libras. A finalidade dessa investigação é compreender 

melhor qual o status psicológico do tópico nessa língua, para que se obtenham pistas sobre a 

sua classificação tipológica.  

 Por essas razões, assumimos que o primeiro teste a ser aplicado na condução de nossa 

pesquisa deveria ser o de julgamento de aceitabilidade a fim de que fosse possível, a partir do 

comportamento dos usuários da língua frente aos estímulos do teste, averiguar se a estrutura é 

                                                 
80 Um exemplo seria a gramaticalidade de estruturas relativas encaixadas recursivamente, de acordo com a regras 
da língua, mas que fossem consideradas inaceitáveis, por questões de memória. Ex: “A menina que comeu a 
fruta que a moça que trabalha na feira vendeu saiu”.   
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amplamente reconhecida como parte de seu conhecimento linguístico. Na seção seguinte, 

detalhamos os passos que compuseram a formulação desse paradigma experimental para 

Libras. 

2 – Experimento-piloto: julgamento de aceitabilidade  

2.1 – Método 

 Como vimos, o teste de aceitabilidade requer do pesquisador todo um cuidado em sua 

formulação para que se obtenham dados consistentes. No nosso caso especificamente, 

poderíamos dizer que, acrescida a esse cuidado, também tivemos de contar com a necessária 

adaptação à modalidade específica da língua gestual. 

 Assim, dentre as dificuldades dessa tarefa, esteve a falta de estudos experimentais 

sobre a língua e, mais especificamente, a falta de investigação sobre o fenômeno do tópico em 

especial, na perspectiva experimental. Para além disso, há ainda a própria carência de um 

número maior de estudos que abordem o fenômeno da construção de tópico na Libras, de 

maneira geral.  

 Por essa razão, pensar os paradigmas experimentais adaptados à Libras não foi tarefa 

fácil. Também por esse motivo, consideramos que este primeiro teste caracteriza-se mais 

como experimento-piloto, exploratório, cuja iniciativa consideramos, a princípio, de maior 

relevância do que propriamente a consistência dos resultados que foram obtidos a partir dele. 

Entretanto, destacamos que foram esses resultados que propulsionaram as iniciativas que se 

seguiram ao longo deste trabalho.     

 No que concerne à formulação em si deste experimento, trabalhamos com a realidade 

de não haver oficialmente língua escrita para Libras. Desse modo, as frases que o 

compuseram tiveram de ser filmadas. Para isso, julgamos importante contar com um 

profissional que tivesse domínio da Libras como usuário nativo da língua. Como vimos, é 

necessário pensar previamente em possíveis incompreensões, e a não naturalidade das 

sentenças sinalizadas poderia ser um obstáculo para o teste. Logo, seria necessário um surdo 

usuário de Libras nativo ou um ouvinte bilíngue, também nativo.    

 Assim, selecionamos um adulto CODA (Children of Deaf Adults) para a execução das 

sentenças. Uma criança CODA é ouvinte filha de pais surdos sinalizadores e, 

consequentemente, adquire a língua de sinais de forma natural e nativa por meio do contato 

com surdos adultos com os quais convive nos primeiros anos de desenvolvimento linguístico. 
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Essa criança, por ser ouvinte e tendo contato também com adultos ouvintes, torna-se um 

adulto bilíngue.  

 Contamos, desse modo, com um profissional CODA que atua no Ines como intérprete 

e que já havia atuado, anteriormente, como professor no instituto, no ensino fundamental e 

médio. Portanto, esse profissional estava em contato, inclusive, com possíveis variações da 

Libras usadas naquele ambiente linguístico. 

 Dado o exposto, procedemos à filmagem das sentenças. Na constituição do vídeo – 

produzido no software Windows Movie Maker –, empregamos, entre cada uma das sentenças, 

um marcador de tempo – no total de 5 segundos –, de modo que o julgamento realizado fosse 

imediato, já que o participante não poderia refletir por um longo espaço de tempo sobre a 

estrutura, de maneira análoga aos procedimentos dos julgamentos imediatos de aceitabilidade 

(speeded judgment tests, cf. COWART, 1997; SPROUSE, 2007). Abaixo reproduzimos cenas 

das sentenças do vídeo e o ícone utilizado para a marcação do tempo. 

 

Figura 21 – Recortes do vídeo de uma sentença na Libras do experimento piloto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Sendo o tópico um fenômeno sintático-discursivo, outra medida que tivemos de adotar 

foi providenciar uma situação anterior à exposição das frases, a fim de que fosse assegurado 

um contexto que, de algum modo, criasse as condições discursivas favoráveis à construção de 
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tópico, semelhantemente ao que ocorre, com naturalidade, nas línguas em situação normal de 

uso.     

 Como o fenômeno da topicalização está associado à ideia de informação conhecida, 

partilhada (cf., dentre outros, CHAFE, 1976; GIVÓN, 1983; LAMBRECHT, 1994), 

providenciamos uma história a que estariam associadas, de certo modo, as sentenças a serem 

julgadas pelos participantes. Não nos propusemos a associá-las, obrigatoriamente, aos fatos 

que estavam sendo narrados, mas, sim, quanto aos personagens e aos espaços, conferindo-lhes 

familiaridade. Acreditamos que essa postura poderia nos proporcionar mais liberdade no 

emprego de estruturas cujos significados veiculados não, necessariamente, estivessem de 

acordo com o conteúdo da história. 

 Para a composição desse contexto, contamos com uma fábula adaptada à Libras, “A 

cigarra e as formigas”
81, que era apresentada logo no início do teste, anteriormente à 

exposição das sentenças. Abaixo reproduzimos algumas cenas dessa história para ilustração. 

 

Figura 22 – Recortes de cenas do filme “A cigarra e as formigas” para o experimento piloto 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Em resumo, o teste consistiu na apresentação da clássica fábula de Jean de La 

Fontaine “A cigarra e as formigas”, adaptada à Libras, com duração de 6 minutos e 43 

segundos. O vídeo oferecia o contexto discursivo a fim de que os constituintes topicalizados 

                                                 
81 Trata-se de um material produzido no Ines, em que são apresentadas três lendas brasileiras e quatro fábulas da 
Literatura mundial, todas adaptadas para Libras. 
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fossem reconhecidos como informações partilhadas. Após a exibição do vídeo, as frases do 

experimento eram apresentadas uma a uma aos participantes, individualmente, os quais 

dispunham de até 5 segundos para julgar cada uma delas. Ou seja, uma frase era apresentada 

em vídeo ao participante e, logo após o seu término, esse participante dispunha de até 5 

segundos para declarar, no formulário de papel que havia recebido, se considerava a frase 

aceitável ou inaceitável na Libras. Em sequência, uma nova frase era apresentada, seguida 

novamente dos 5 segundos disponíveis para o julgamento, e assim sucessivamente. 

2.2 – Participantes 

 Participou desse experimento um total de 36 sujeitos, que compuseram três grupos, 

divididos por nível de escolaridade. O grupo do ensino fundamental era composto por 10 

participantes, o grupo do ensino médio, por 16, e o grupo do ensino superior, por 10. A 

intenção em separá-los por grupos foi verificar se haveria diferença comportamental nas 

respostas ao teste que pudesse ter associação à escolaridade. 

 Todos eram alunos do Ines – no caso do grupo do ensino superior, havia alguns que 

eram professores do instituto –, assim como todos eram residentes no Rio de Janeiro. O grupo 

do ensino fundamental era composto por sujeitos de idade média de 18,7 anos, sendo 5 do 

sexo feminino e 5 do sexo masculino. O grupo do ensino médio era composto por sujeitos de 

idade média de 20,1 anos, sendo 4 do sexo feminino e 12 do sexo masculino. Por fim, o grupo 

do ensino superior era composto por sujeitos de idade média de 31,8 anos, sendo 6 do sexo 

feminino e 4 do sexo masculino. 

 Selecionamos, para os objetivos deste experimento, apenas surdos de nascença ou que 

ficaram surdos ainda no período de aquisição da linguagem (cf. LENNEBERG, 1967). Essa 

postura foi adotada em decorrência do fato de acreditarmos que os surdos que adquiriram 

Libras dentro do período crítico da aquisição da linguagem apresentem um domínio mais 

complexo de sua língua (cf. PINKER, 2002). Os participantes selecionados apresentaram, 

portanto, características mais favoráveis a cumprir o propósito deste teste, que foi obter 

respostas que representassem o que ocorre na gramática da Libras, no âmbito das construções 

de tópico. Ademais, informamos que a maior parte desses participantes era filha de pais 

ouvintes e, portanto, tiveram contato com a Libras, pela primeira vez, na escola. 
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2.3 – Materiais  

 Como estamos diante de uma língua cujas descrições ainda são em número muito 

pequeno, partimos do princípio de que não seria possível selecionar a “gramaticalidade” como 

variável independente que pudesse discriminar, de antemão, as estruturas de topicalização que 

os usuários de Libras deveriam julgar. Desse modo, não consideramos adequado desenhar um 

experimento que contasse com estruturas de tópico gramaticais e estruturas de tópico 

agramaticais, que funcionariam como condições experimentais. 

  Decidimos, portanto, que, sobre as sentenças com tópico caberia o julgamento 

aceitável ou inaceitável feito pelos próprios usuários da Libras. Para isso, assumimos um 

design experimental que contaria com as estruturas de tópico reportadas como gramaticais na 

literatura. O objetivo do experimento consistiu justamente em verificar a aceitabilidade dessas 

estruturas, supostamente, gramaticais e aceitáveis pelos nativos de Libras. Além das 

estruturas de tópico, o experimento contou também com mais dois grupos de estruturas: 

estruturas gramaticais e estruturas agramaticais, também reportadas na literatura. A razão para 

a seleção desses tipos de estrutura no desenho do experimento será detalhada a seguir. 

 Pelo exposto, o experimento de julgamento imediato de aceitabilidade selecionou 

como sua primeira variável independente o tipo de sentença, para a qual havia três condições 

experimentais: (i) estruturas de tópico, (ii) estruturas gramaticais sem tópico (iii) estruturas 

agramaticais, conforme ilustração na tabela a seguir. 

 

Tabela 1- A variável independente tipo de sentença e suas condições no experimento piloto 

Variável independente: 
 tipo de sentença 

 

Exemplos 

Condição 1: 
estruturas de tópico 

 

(1) TRABALHOi, CIGARRA NÃO-GOSTAR Øi. 

Condição 2: 
estruturas gramaticais 

 

(2) FORMIGA TER CASA. (SVO) 

Condição 3: 
estruturas agramaticais 

 

(3) * COMER FORMIGA PÃO. (VSO) 

 

 Para a seleção das sentenças gramaticais e agramaticais, recorremos às estruturas 

atestadas nos estudos sobre a língua como sendo pertencentes à sua gramática ou não (cf., 

QUADROS, 1999, 2000; QUADROS & KARNOPP, 2004), assim como contamos também 
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com a apreciação da intérprete. Desse modo, o exemplo (2) representa a estrutura SVO, 

considerada gramatical, e o exemplo (3) representa a estrutura VSO, apontada como 

agramatical na língua. As estruturas gramaticais foram basicamente estruturas do tipo “sujeito 

> predicado”, as estruturas agramaticais, por outro lado, corresponderam às ordens atestadas 

como inexistentes na Libras, tal como OVS e VSO, representada no exemplo acima, e às 

construções sem expressões faciais. 

 Essas sentenças serviram ainda para possibilitar que fizéssemos o controle de que os 

participantes estavam distinguindo gramaticais de agramaticais satisfatoriamente, e não as 

julgando aleatoriamente. Afinal, se os julgamentos das frases gramaticais e agramaticais não 

discriminassem de maneira consistente as frases como, respectivamente, aceitáveis e 

inaceitáveis, então, os próprios juízos sobre as frases com tópico não poderiam ser 

considerados confiáveis. 

 Assim, compôs este experimento um total de 21 frases. Foram empregadas 7 frases 

com tópico – todas de argumento interno – 7 frases com estruturas gramaticais e 7 com 

estruturas agramaticais. Desse modo, cada participante fez o julgamento do total de frases 

selecionadas para o experimento. 

 A segunda variável independente selecionada foi a escolaridade. Para esta, foram 

traçadas, igualmente, três condições: (i) nível fundamental, (ii) nível médio e (iii) nível 

superior.  

 Dessa maneira, este experimento teve um design fatorial de 3 x 3. A variável 

dependente, por sua vez, foi o tipo de julgamento dado às sentenças: índice de aceitabilidade 

das estruturas. O desenho do experimento está esquematizado na tabela que se segue. 

 

Tabela 2 – Desenho experimental do experimento piloto 

Desenho fatorial:  3x3 

Variável independente 1: tipo de sentença 

Condições:  estruturas de tópico, estruturas gramaticais e estruturas 

agramaticais 

Variável independente 2:  escolaridade (variável grupal) 

Grupos:  nível fundamental, nível médio e nível superior 

Variável dependente:  índice de aceitabilidade das estruturas 
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2.4 – Procedimentos 

 Inicialmente, como dissemos, realizamos a filmagem das frases a serem julgadas. O 

vídeo foi composto, primeiramente, por uma introdução, em que se explicava se tratar de uma 

pesquisa de estudos vinculada à UFF e ao Ines, e se apresentavam os agradecimentos pela 

participação no teste. Em seguida, apresentava-se uma explicação sobre os procedimentos a 

serem adotados durante a realização do experimento e também quanto ao preenchimento do 

formulário. Neste ponto, explicamos que o participante deveria considerar como aceitável a 

sentença que combinasse com a gramática natural da Libras de um surdo nativo, em 

contrapartida, deveria considerar como inaceitável aquela que não combinasse, que não 

parecesse a Libras de um surdo nato, que parecesse estar errada82. Na sequência, o vídeo com 

a fábula era apresentado e, seguidamente, vinham as frases, precedidas pela numeração, na 

Libras, correspondente àquela constante do formulário de papel recebido, com opções de 

respostas em português83, conforme figuras abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Adotamos essa postura para que ficasse claro ao sujeito o que estávamos entendendo como julgamento 
aceitável e não aceitável, já que, no formulário, utilizamos os termos “combina com gramática da Libras” para as 

estruturas aceitáveis e “não combina com gramática da Libras” para as estruturas não aceitáveis. Chegamos ao 

consenso que usar esses termos, juntamente à explicação fornecida, tornaria a tarefa mais compreensível aos 
participantes.  
83 Conforme reportado no capítulo II, o português corresponde à L2 dos surdos brasileiros escolarizados, visto 
que é a modalidade escrita oficial ensinada na escola, posto que a Libras não possui um sistema oficial de escrita. 
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Figura 23 – Sequência da 1ª frase “FORMIGA TER CASA” da condição (ii) da variável independente tipo de 
sentença do experimento piloto 

 
 

 

  

 
  
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Formulário para julgamento 
 

 
 

 

 

 

     
   1ª FRASE: 

     (  ) Frase não combina gramática Libras    

     ( )  Frase combina gramática Libras 
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 Utilizamos, para a exibição do teste, uma televisão de 40 polegadas, a que era 

conectado o notebook modelo Itautec Core 2 Duo que projetava o vídeo, e uma cadeira de 

desenho que se localizava em frente à televisão e era utilizada pelo participante para apoiar o 

formulário a ser preenchido. Antes de se iniciar o experimento, todos os sujeitos recebiam as 

informações do procedimento, passo a passo, tanto por parte do experimentador quanto por 

parte das instruções que estavam no vídeo. Dessa forma, todos recebiam a orientação de que, 

em hipótese alguma, o teste poderia ser interrompido, caso o fosse, este seria descartado.  

 Os participantes permaneciam sozinhos na sala durante a realização do experimento e 

anotavam os julgamentos no formulário. Também foi adotada uma simulação prévia, 

tecnicamente chamada de pré-teste (treinamento), com quatro sentenças, para que todas as 

dúvidas quanto ao que deveria ser feito fossem sanadas na frente do experimentador84. Após 

nos certificarmos de que o sujeito havia entendido perfeitamente todas as instruções, 

deixávamos a sala, e se iniciava o teste. Cada participante realizou o teste em torno de 15 

minutos, que somados aos 10 minutos das instruções com o pré-teste, totalizaram 

aproximadamente 25 minutos de participação individual. 

2.5 – Resultados  

 Primeiramente procedemos à observação dos resultados obtidos entre as estruturas 

gramaticais e as agramaticais, a fim de verificar se os julgamentos estavam sendo realizados 

de forma aleatória ou não, como apontamos. Os índices concernentes à aceitabilidade das 

sentenças gramaticais foram de 71%, 61% e 83% para os grupos do fundamental, médio e 

superior, respectivamente, como podemos ver no gráfico 1. A proporção dos julgamentos 

aceitáveis para estruturas gramaticais foi considerada significativa, isto é, acima do nível da 

chance (X2 = 67,56 p <.05), conforme identificado pelo teste qui-quadrado de Pearson.  

 Os percentuais de julgamento aceitável feito às estruturas agramaticais, por outro lado, 

foram de 62%, 50% e 27% para os grupos do fundamental, médio e superior, 

respectivamente, conforme também registra o gráfico 1. Nesse caso, somente a condição nível 

superior manifestou índice de não aceitação significativo (X2 = 14,6 p <.05) para estruturas 

agramaticais. Tal resultado demonstrou que apenas esse grupo estava julgando 

sistematicamente inaceitáveis as frases agramaticais, conforme prevíamos para essa condição. 

 No grupo do ensino fundamental, o julgamento oferecido como aceitável à condição 

estruturas agramaticais – 62% – não se distinguiu, estatisticamente, daquele oferecido às 
                                                 
84 Para o pré-teste não fizemos uso de uma história, pois consideramos que, caso o fizéssemos, a tarefa seria 
extensa demais para o que se espera de um pré-teste. 

http://informatica.mercadolivre.com.br/notebook-itautec-core-2-duo
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sentenças na condição estruturas gramaticais (X2 = 0,92 p >.05), conforme nos mostrou o qui-

quadrado de homogeneidade. Isso revela que os participantes julgaram, significativamente, 

como aceitáveis sentenças tanto na condição estruturas gramaticais quanto na condição 

estruturas agramaticais.  

 No grupo do ensino médio, por sua vez, o julgamento aceitável dado às estruturas 

agramaticais, com índice de 50%, ficou no nível da chance (X2
 = 0,45 p >.05). Portanto, não 

foi um julgamento, estatisticamente, significativo, mas, aleatório. 

 Abaixo, ilustramos os índices dos julgamentos para as condições estruturas 

gramaticais e estruturas agramaticais nas três condições da variável independente 

escolaridade. 

 

Gráfico 1 – Julgamento das sentenças gramaticais e agramaticais do experimento piloto  
de acordo com a escolaridade 
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 Passando à observação dos resultados para estruturas de tópico, tivemos, inicialmente, 

percentuais de aceitabilidade muito baixos, os quais foram de 40% para o fundamental, 43% 

para o médio e 54% para o superior. Nos grupos do fundamental e médio, os resultados 

apontaram um índice abaixo de 50% no que tange a essas estruturas, sugerindo não serem 

razoavelmente aceitas na Libras. Apenas no grupo do ensino superior o julgamento aceitável 

esteve acima dos 50% dessas sentenças experimentais – algo, ainda assim, dentro do limite 

dos julgamentos aleatórios. 
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 Diante de tal fato, de certa forma surpreendente, buscamos, então, averiguar 

separadamente o julgamento dado a cada sentença experimental, por cada grupo, a fim de 

verificar se havia alguma inconsistência nos estímulos que pudesse explicar esses dados. 

Percebemos, assim, que duas das sete sentenças da condição estruturas de tópico receberam 

um índice muito baixo de aceitação – sendo completamente rejeitadas pelo grupo do ensino 

fundamental. Com efeito, essas duas frases não possuíam correspondência com o valor de 

verdade85 que havia sido veiculado pela história, ou seja, as informações nelas contidas não 

estavam, necessariamente, de acordo com os fatos narrados na história. 

 Ainda que uma das instruções fornecidas aos participantes tenha sido a de que não era 

obrigatória essa correlação das frases com a verossimilhança da história-contexto, ficou 

bastante claro que eles estavam levando em consideração o valor de verdade dessas sentenças 

ao julgar essas duas estruturas. Essa afirmação se baseia no fato de que o percentual de 

aceitabilidade chegou, por exemplo, ao máximo de 20% – no grupo do ensino superior – para 

uma dessas sentenças, abaixo reproduzida no exemplo (4), a qual era, estruturalmente, 

idêntica à outra, representada no exemplo (5), que foi significativamente mais aceita, em 

todos os grupos. 

 

(4) COMIDAi, CIGARRA COMPROU Øi? (índice de aceitação nos níveis fundamental: 0%; 
médio: 20% e superior: 10%) 
 
(5) COMIDAi, FORMIGA ENCONTROU Øi. (índice de aceitação nos níveis fundamental: 
60%; médio: 62% e superior: 70%) 

 

 Observamos ainda que, no caso das sentenças gramaticais e agramaticais, o 

significado de todas as frases possuía correlato (valor de verdade positivo) com a história. 

Dessa forma, decidimos refazer os cálculos apenas das sentenças com tópico, excluindo da 

contagem as duas que destoavam do contexto em termos de verossimilhança com os fatos 

narrados. Assim procedemos a fim de observar o quão essas duas frases estavam interferindo 

no percentual de aceitabilidade da condição estrutura de tópico. Feita a correção, os 

percentuais de aceitação do tópico subiram para 56% no nível fundamental, 56% no nível 

médio e 70% no nível superior, conforme distribuição no gráfico 2.  

 Os índices para os grupos do ensino fundamental e ensino médio não foram 

significativos, pois estiveram no nível da chance (X2 = 3,7 p>.05). No grupo do ensino 

superior, por outro lado, essas estruturas foram julgadas, significativamente, como aceitáveis 
                                                 
85 Valor de verdade de uma sentença significa que o seu valor semântico deve estar de acordo com o contexto a 
que ela se vincula (cf. CHIERCHIA, 2008). 
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(X2 = 49,64 p<.05), conforme identificado pelo teste de aderência (qui-quadrado de Pearson). 

Tais diferenças podem ser observadas no gráfico que segue. 

 

Gráfico 2 – Aceitabilidade das estruturas de tópico corrigidas do experimento piloto  
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 É possível concluir, portanto, que as duas sentenças destoantes do contexto estavam 

interferindo para que a aceitabilidade da construção “tópico > comentário” não estivesse 

acima dos 50% nos grupos do fundamental e médio. Deixando-as de fora da análise, 

percebemos que a aceitabilidade aumentou nesses grupos, alcançando, no ensino superior, o 

índice de 70% de aceitabilidade. 

  Ao analisar o comportamento da variável tipo de sentença, o qui-quadrado de 

homogeneidade identificou que, somente entre os participantes de nível superior, tal variável 

mostrou-se significativa, já que frases gramaticais e agramaticais distinguiram-se 

sistematicamente entre si, e o julgamento de tópicos assemelhou-se à percepção manifestada 

sobre as estruturas gramaticais (X2 = 49,64, p<.05). Isso significa que, uma vez que o 

julgamento das construções de tópico foi semelhante àquele fornecido às construções 

gramaticais, a gramaticalidade do tópico na Libras confirma-se neste grupo de usuários da 

língua, como podemos confrontar no gráfico abaixo.  
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Gráfico 3 – Aceitabilidade das três condições da variável independente tipo de estrutura pelo 
grupo do ensino superior no experimento piloto 
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 Por sua vez, os participantes dos grupos fundamental e médio não distinguiram os três 

tipos de estrutura, pois, de um lado, os julgamentos de estruturas agramaticais e agramaticais 

não eram distintos, enquanto, por outro lado, a aceitação de estruturas de tópico não 

ultrapassava os níveis da aleatoriedade (homogeneidade no ensino fundamental X² = 3.74, 

p>.05;  homogeneidade no ensino médio  X2 = 3,76, p>.05). 

 Passando à análise da interação entre os grupos, comparando o comportamento dos 

julgamentos das três condições da variável independente tipo de sentença ao longo das três 

condições da variável independente escolarização, com vistas a saber se o julgamento 

fornecido às estruturas variou, significativamente, de acordo com a escolaridade, obtivemos 

efeito de interação (X2 = 13,76, p<.05). Como pudemos observar, apenas para o nível superior 

os julgamentos das três condições da variável tipo de sentença foi, sistematicamente, 

significativo, fato que indicou ser variável a percepção dessas diferentes condições conforme 

o nível de escolarização dos participantes. 

2.6 – Discussão  

2.6.1 – Estruturas gramaticais e agramaticais e níveis de escolarização 

 

Em relação à variável independente tipo de sentença, os resultados do experimento 

indicaram que a condição estruturas gramaticais foi discriminada, em todos os grupos, de 



166 
 

 

acordo com o que se esperava para essa condição. De fato, os participantes em sua maioria 

julgaram essas estruturas como aceitáveis, independentemente de seu nível de escolarização.  

Por outro lado, a condição estruturas agramaticais só apresentou o resultado previsto, 

isto é, nível de aceitação baixo, por se tratar de sentenças que, de acordo com a literatura, são 

agramaticais, no nível superior. No nível médio, essas estruturas foram consideradas 

inaceitáveis em 50% dos julgamentos, indicando oscilação aleatória em sua percepção como 

gramaticais ou agramaticais. Já entre os participantes de nível fundamental, essa mesma 

condição demonstrou-se sistematicamente aceitável, com somente 38% de rejeição. Isso quer 

dizer que, para os surdos com nível fundamental, as estruturas agramaticais e gramaticais 

apresentadas no experimento foram consideradas igualmente aceitáveis, enquanto, entre os 

surdos com nível médio, as estruturas agramaticais oscilaram randomicamente entre 

aceitáveis e inaceitáveis, muito embora as estruturas gramaticais tenham sido coerentemente 

julgadas aceitáveis. 

 Diante desses resultados, buscamos entender o que poderia ter motivado tais 

julgamentos inconsistentes. Ao constatar as diferenças entre, de um lado, os surdos de nível 

superior, que distinguiram as estruturas gramaticais e agramaticais em acordo com o que se 

conhece sobre a Libras, e, de outro lado, os surdos com nível fundamental e médio, cujo 

comportamento foi descrito acima, resolvemos considerar alguns aspectos do nosso próprio 

cotidiano de sala de aula com alunos surdos do ensino fundamental e, em certa medida, do 

ensino médio.  

 De modo geral, os surdos participantes de nosso experimento mantêm contato com 

contextos linguísticos bastante variados. A maioria deles é filha de pais ouvintes, conforme 

abordamos no capítulo II. Para esses indivíduos, o contato com a Libras se dá por meio de 

diferentes contextos, seja pelo familiar, em que muitas vezes é pouco sistemático – muitos 

familiares desenvolvem apenas sinais básicos para a comunicação caseira –, seja pelo 

contexto externo, como grupos de amigos, igreja e até mesmo escola, quando se trata daquelas 

que apresentam propostas inclusivas.   

 Nessas circunstâncias, o surdo ainda em processo de escolarização possivelmente 

tenda a uma maior aceitação de estruturas improvisadas. Essa realidade, talvez, seja resultado 

da pouca exposição à Libras de surdos adultos fluentes e, ao mesmo tempo, do contato com 

ouvintes aprendizes de Libras, bem como de outros surdos que ainda estão aprendendo Libras, 

na escola. Temos, assim, de um lado, o contato com a Libras já sistemático, por meio de 

profissionais surdos adultos que atuam no ensino bilíngue, de outro, a vivência com "diversas 

Libras”, que emergem do cenário descrito anteriormente – contato com Libras de ouvintes, 



167 
 

 

Libras de surdos que aprenderam mais tarde, Libras de amigos surdos que estudam em escolas 

inclusivas, Libras de professores de Libras, Libras de professores ouvintes, Libras usada na 

igreja, pidginização, etc. Ou seja, o que pretendemos aventar a partir das considerações ora 

feitas é a possibilidade de que, quanto menos escolarizado o surdo for, seu universo de 

contato com a língua ainda é muito heterogêneo, todas as circunstâncias descritas podem 

favorecer a avaliação positiva de estruturas improvisadas e agramaticais, ao lado de estruturas 

sistemáticas e gramaticais.  

 Essas considerações, de certo modo, também decorrem da observação de que o mesmo 

padrão não foi seguido pelos surdos universitários, os quais demonstraram maior coerência no 

julgamento das sentenças a que foram submetidos no teste. O que pode acontecer, neste caso, 

é que, ao alcançar maior contato com surdos adultos e mesmo com a sua própria língua, por 

meio da escolarização, a aceitabilidade – até então feita de maneira mais ampla na tentativa de 

buscar entender de algum modo o que está sendo comunicado – passa a ser mais rigorosa. O 

surdo passa a estar mais atento a aspectos metalinguísticos de sua língua. Ressaltamos, a esse 

ponto, entretanto, que tais avaliações são fruto da observação por meio do convívio no 

contexto escolar, o que, portanto, pode equivocar-se em determinados aspectos.   

2.6.2 – Estruturas com “tópico > comentário” 

 

Considerando-se a condição estruturas de tópico, somente o grupo do ensino superior 

obteve nível de aceitação significativo. Alcançando 70%, apenas o nível de aceitabilidade 

desse grupo de participantes permite-nos indicar a gramaticalidade da estrutura entre usuários 

da Libras, já que, nos demais, esse tipo de construção recebeu aleatoriamente julgamentos 

aceitáveis e inaceitáveis (com índices de aceitação de 56%). 

Assim, tais resultados sugerem que as estruturas com tópico de argumento interno 

parecem estar plenamente gramaticalizadas na gramática da Libras apenas entre os surdos de 

nível superior. Entre os surdos com nível fundamental e médio, entretanto, a topicalização não 

chega a se caracterizar como uma estrutura inaceitável, mas flutua erraticamente entre a 

aceitação e a rejeição. Acreditamos que a razão para essa diferença significativa entre a 

condição nível superior e as condições nível fundamental e nível médio seja decorrente do 

que abordamos acima, acerca das estruturas agramaticais.  

Pelo exposto, os dados de nosso experimento-piloto apenas parcialmente abonam a 

referida produtividade das construções de tópico a que tem se referido a literatura sobre o 

assunto (cf. FERREIRA BRITO, 1995; QUADROS, 1999, 2000; QUADROS & KARNOPP, 
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2004). No que tange à hipótese de classificação da Libras de acordo com a tipologia de Li e 

Thompson (1976), julgamos que os resultados não foram robustos suficientemente para 

apontar se as estruturas de tópico correspondem a uma estratégia amplamente empregada na 

língua, indicando, assim, a sua possível classificação dentre as línguas com proeminência de 

tópico – a não ser no caso dos surdos de nível superior.  

2.7 - Considerações gerais 

Considerando-se a experiência deste experimento-piloto, os dados sugeriram que o 

tipo de teste julgamento de aceitabilidade para a Libras merece refinamentos futuros. Não se 

trata de um teste simples, como abordado na seção 1 do presente capítulo, entretanto, pelas 

especificidades desde a sua formulação até à sua compreensão por parte dos participantes, que 

foi afetada pelo fator escolaridade de forma substancial, consideramos que seja uma 

metodologia que merece passar por maiores ajustes, a fim de que esteja em grau de atender as 

demandas dos fenômenos que subjazem ao conhecimento linguístico da língua por parte de 

seus usuários – sobretudo no contexto sociocultural da Libras em centros urbanos complexos 

como o Rio de Janeiro.  

 A despeito dessa dificuldade na elaboração do teste, consideramos que tenha sido uma 

iniciativa relevante nas investigações sobre a Libras que se proponham a trabalhar numa 

abordagem experimental. Pensar em como investigar fenômenos nesta modalidade linguística 

a partir de modelos experimentais que são empregados amplamente no estudo de línguas orais 

é apenas um passo neste universo ainda muito pouco explorado. Acreditamos, portanto, que 

pesquisas futuras podem reforçar o emprego dessa técnica, a partir de novas adaptações. 

 Dentre os maiores desafios do experimento, destacamos a criação do vídeo, já que a 

Libras não possui escrita oficial. Essa necessidade nos colocou diante de outra questão, que 

foi a seleção do profissional que produziria as sentenças. Nosso receio era de que um 

intérprete, profissional ouvinte, pudesse interferir no julgamento, uma vez que os sujeitos 

surdos não se identificassem com a sua produção das sentenças. Assim, nossa decisão foi 

selecionar um intérprete CODA, que atendeu muito bem nossas expectativas, dado não ter 

sido registrado nenhum tipo de incompreensão que tenha prejudicado o experimento em razão 

do uso da Libras realizado pela profissional. 

 Destacamos ainda a necessidade de se providenciar um contexto a que, de algum 

modo, estivessem vinculadas as sentenças, visto que o fenômeno investigado é sintático-

discursivo. Por essa razão, selecionamos uma história na Libras que pudesse oferecer as 
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condições contextuais exigidas para a vinculação ao tópico. Destacamos que a natureza do 

fenômeno investigado é per se complexa para que se criem as condições necessárias à sua 

experimentação laboratorial, já que, de certo modo, necessita de um contexto discursivo que a 

licencie. Portanto, essa é uma característica a que o experimentador deve dispensar cuidado 

especial. 

 Verificamos que o valor de verdade veiculado pelo contexto empregado interferiu na 

aceitação das sentenças. Como não contávamos com essa interferência, mesmo porque 

frisamos a cada um dos participantes que os julgamentos não deveriam associar-se ao 

conteúdo da história em si, mas apenas aos personagens e espaços, consideramos que, em 

testes futuros, deve-se ponderar que essa relação pode interferir no julgamento. Isso significa 

dizer que as sentenças apresentadas para julgamento de aceitabilidade não devem desvincular-

se do significado transmitido pela história, se desejamos que esse não deva ser um fator 

interveniente.  

 Tal fato também sugere que, talvez, para uma sentença com tópico ser considerada 

aceitável entre usuários de Libras, é necessário que haja correspondência entre ela e o valor de 

verdade presente no contexto. Como as demais sentenças utilizadas no experimento não 

estavam em desacordo com o sentido da história, não podemos fazer afirmações mais precisas 

quanto a isto, apenas intuir. 

Por fim, não obstante os resultados pouco conclusivos, de modo geral, eles 

permitiram-nos verificar que, dentro de um determinado grupo de usuários da Libras, a 

aceitação das estruturas de tópico, cujo nível foi significativo, considerando-se as três 

condições da variável independente tipo de sentença, mostrou-se mais consistente. A 

experiência com esse primeiro teste permitiu-nos ainda traçar novas propostas de 

experimentação, a fim de alcançar um modelo que possa atender mais adequadamente as 

demandas dos questionamentos que estão na base de nossa proposta de investigação.  
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Capítulo V – A produção de sentenças com tópico 

Introdução 

 
 A partir dos resultados apresentados no capítulo anterior, foi possível observar que a 

construção de tópico na Libras é sistematicamente aceita por um dos grupos de participantes 

testados e não foi rejeitada completamente por nenhum deles, ainda que o índice tenha 

oscilado erraticamente entre aceitação e não aceitação. A despeito de outras questões que se 

apresentaram, tal como essa diferença nos julgamentos de acordo com os grupos, 

depreendemos, do teste piloto, que o desacordo entre o conteúdo veiculado pelas sentenças e 

o significado presente na história (valor de verdade) parece ter sido um fator considerado 

pelos participantes no julgamento realizado, ainda que não tenhamos controlado esse aspecto, 

na formulação do experimento.  

 Por essas razões, acreditamos que seria importante aplicar, como próximo passo, um 

método experimental de produção linguística, em oposição ao de compreensão, que exigiu, 

em alguma medida, a avaliação dos participantes sobre determinadas estruturas. 

Consideramos que observar como ocorre o tópico na própria produção dos usuários de Libras 

poderia aclarar algumas dessas questões que surgiram na investigação com base na 

compreensão dessas construções. 

 Assim, nosso objetivo, com os experimentos que são apresentados neste capítulo, foi 

coletar dados que indicassem qual estrutura os participantes produziriam preferencialmente 

diante de um determinado estímulo. Nesse sentido, esses experimentos pretenderam dar 

continuidade aos resultados obtidos no primeiro, em que, conforme visto, foi testada a 

aceitabilidade relativa de frases com tópico de argumento interno. Por outro lado, agora 

pretendemos controlar, também, alguns fatores que podem influenciar a escolha do usuário 

pelo tópico ou pelo sujeito.  

 Dentro do estabelecido como propriedades das línguas com proeminência de tópico 

por Li e Thompson (1976), não existem sequer restrições para que um constituinte ocupe a 

posição de tópico, pois não há a necessária vinculação deste a uma posição argumental no 

domínio da oração, tanto que as construções de Duplo Sujeito – tal como vimos nos capítulos 

anteriories, conhecida por nossas gramáticas normativas como anacoluto – são características 

das línguas orientadas para o discurso. No caso da Libras, consideramos que ainda seja 

necessário testar em que medida os tópicos de argumento interno podem ser considerados 
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como estratégia preferida de organização da informação na frase, quando o usuário da língua 

se encontrar diante de um determinado contexto.  

 Assim, este capítulo, primeiramente, faz considerações gerais sobre a metodologia 

experimental de produção linguística, para que se possam compreender quais foram as nossas 

preocupações iniciais ao delimitar o design experimental de nossa tarefa de produção 

induzida. Em seguida, a seção 2 discorre sobre o primeiro experimento de produção, que 

buscou controlar a realização do tópico, mediante determinados contextos informativos. 

Dando continuidade, na seção 3, discorremos sobre o segundo experimento, que foi 

formulado para averiguar a produção de tópicos em crianças de séries iniciais de 

escolarização. Por fim, a seção 4 apresenta o terceiro experimento, que visou replicar o 

primeiro, controlando, dessa vez, novos fatores.  

1 – O método de pesquisa sobre a produção linguística 

 

 Vimos, no capítulo III, que o objeto da psicolinguística são os processos cognitivos 

que estão envolvidos na aquisição, na compreensão e na produção da linguagem humana. A 

psicolinguística experimental utiliza-se de métodos diversos para o estudo do processamento 

cognitivo desses diferentes fenômenos linguísticos. Assim, há métodos que visam investigar a 

compreensão linguística e há outros que visam particularmente à produção linguística. 

Inicialmente, a tradição experimental não tinha como principal fonte de seus testes a produção 

linguística. 

 

Until the last decade, language production was not a central topic in 
psycholinguistics. This was partly because researchers did not have on-line methods 
for studying production in properly controlled experiments. This meant that the 
pioneering research on language production depended on off-line techniques, such 
as the study of speech errors. However, more recent work in language production 
has been influenced by on-line techniques.86 (GARROD, 2006, p. 254)  

  

 Vimos, igualmente no capítulo III, que uma vantagem em se utilizar a metodologia 

experimental é a possibilidade de controlar, como variáveis, os fatores que desejamos 

investigar. Desse modo, a pesquisa que considera a compreensão linguística torna-se menos 

                                                 
86 Tradução: “Até a última década, a produção linguística não foi um tema central na psicolinguística. Isto 

deveu-se em parte porque os pesquisadores não tinham métodos on-line para estudar a produção em 
experimentos adequadamente controlados. Isso significava que a pesquisa pioneira em produção linguística 
dependia de técnicas off-line, tais como o estudo dos erros de fala. No entanto, o trabalho mais recente na 
produção linguística tem sido influenciado por técnicas on-line”. 
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complexa em relação aos estudos dedicados à produção porque, dentre outras razões, existe 

maior facilidade no controle dos fatores intervenientes no processamento linguístico. Quando 

se considera a produção linguística, por outro lado, não se pode dizer o mesmo. 

 

Esse controle é seguramente mais tranquilo de ser implementado no estudo da 
compreensão da linguagem, pois neste é possível manipular propriedades do 
material linguístico que servirá como ponto de partida para o processamento. O 
mesmo, contudo, não se aplica aos estudos acerca da produção da linguagem -- 
como o input (a estrutura conceptual a ser expressa) não é diretamente observável e 
não está prontamente acessível à manipulação experimental, é mais difícil restringir 
o output (ex.: como fazer com que o falante produza um dado tipo de sintagma/frase, 
evitando a interferência de fatores não desejados?). (RODRIGUES, 2009, p.2) 

  

 Levelt (1999) menciona que, na base histórica das investigações sobre a produção 

linguística, estão a análise de erro e o estudo cronométrico de nomeação. No que tange à 

análise de erro, inicialmente, os modelos observavam a fala, particularmente os erros 

cometidos de maneira espontânea. Nesses estudos não havia controle de fatores possivelmente 

determinantes e buscava-se apenas a sistematicidade dos erros cometidos, para que, então, se 

pudesse compreender o que poderia ter colaborado para que eles ocorressem e quando 

ocorreram, buscando diferenciar, assim, os diferentes momentos da produção da linguagem. 

Quanto à abordagem do estudo cronométrico da nomeação, essas investigações visavam ao 

controle da nomeação de objetos e de palavras, analisando o tempo que o processo requer 

para ser executado e os erros que são cometidos. Assim, buscava-se observar, por exemplo, se 

há trocas de fonemas, se há troca de palavras durante a tarefa e se, no caso da nomeação de 

palavras, é maior o tempo de reação quanto mais complexa morfologicamente for a palavra 

que se requer como resposta a um estímulo a partir de outra palavra, por exemplo, um verbo.  

 Entretanto, como apontado, uma preocupação central no estudo da produção 

linguística é como, por meio de técnicas de análise de erros, cronométricas e outras, proceder 

à manipulação e ao controle das variáveis que são, na verdade, o escopo da investigação 

experimental. Assim, segundo Bock (1996 apud RODRIGUES, 2009), haveria dois 

problemas centrais na pesquisa psicolinguística sobre produção: o problema do input, pois as 

variáveis independentes seriam de difícil controle, e o problema do output, pois haveria a 

possibilidade de que o input gerasse uma quantidade grande e imprevista de respostas, sem 

que necessariamente correspondessem ao que o experimentador pretendia investigar.  

 Nesse sentido, aponta-se “a necessidade do emprego de técnicas experimentais que 

permitam verificar de modo mais preciso as previsões decorrentes de hipóteses acerca do 

processamento linguístico na produção” (RODRIGUES, 2009, p. 3). Dessa forma, Rodrigues 
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(2009) cita os principais métodos que têm sido empregados no estudo da produção linguística 

em adultos, dentre os quais se destacam a Produção induzida de erro, o Paradigma de 

priming e a Descrição de eventos e cenários.  

 Os testes que utilizam a produção induzida de erros são uma tentativa de reprodução 

dos tipos de erros que ocorrem em fala espontânea, analisados, agora, sob as condições de 

determinadas técnicas experimentais. Um exemplo desse método seria o SLIP technique 

(BAARS & MOTLEY, 1974 apud RODRIGUES, 2009), que consiste na apresentação de 

pares de palavras com os iniciais fonológicos constantes, como, por exemplo, “bash door”, 

“bean deck”, “bell dark”, criando um efeito priming para a leitura (com uma bilabial 

iniciando a primeira palavra e uma alveolar iniciando a segunda palavra), seguidos de um par 

como “darn bore”, em que as consoantes iniciais invertem o padrão ativado pelo priming, 

favorecendo assim um erro de leitura com uma pronúncia como barn dore (RODRIGUES, 

2009, p. 11).  

 Técnica semelhante também é usada na investigação de processos sintáticos. 

Rodrigues (2009) menciona testes que investigam a concordância, em que se solicita ao 

participante que, mediante uma frase como “O monitor dos computadores queimaram com a 

queda de energia”, repita o estímulo e dê continuidade à sentença para que a frase se complete 

(RODRIGUES, 2009, p. 12). Os resultados demonstram que são mais comuns erros de 

concordância de número no verbo principal quando o núcleo do sujeito é singular e o 

elemento nominal que compõe o modificador é plural. 

 O Paradigma de priming consiste na técnica em que se apresenta um estímulo e, em 

seguida, apresenta-se outro estímulo, que pode ser relacionado ao primeiro de alguma forma 

ou não, para saber se há um efeito de ativação que facilita ou dificulta o reconhecimento do 

segundo estímulo. Assim, um exemplo seria um experimento em que os participantes devem 

descrever uma dada cena, ilustrada numa figura, após a declaração de um prime sintático, o 

qual pode se dar por meio de uma sentença na voz ativa ou passiva (RODRIGUES, 2009, p. 

15). Investiga-se, assim, o efeito que uma estrutura sintática teria na produção da sentença que 

se pretende investigar. Encontraram-se resultados que sugerem haver o efeito de priming 

estrutural entre sentenças, apresentando-se estruturas em formatos similares às das sentenças 

apresentadas como primeiro estímulo. 

 Por fim, a técnica de descrição de eventos e cenários diz respeito ao procedimento em 

que os sujeitos participantes de uma tarefa produzem sentenças a partir da observação de uma 

determinada situação visual específica. Assim, por exemplo, a partir da manipulação de 

eventos, pede-se ao participante que faça uma descrição verbal respectiva, e observam-se os 
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dados linguísticos que emergem de suas respostas. Nessa técnica, é possível observar 

eventuais padrões de resposta no comportamento do falante que está sendo investigado. Desse 

modo, um exemplo seria o experimento descrito por Levelt (1989, p. 259 apud RODRIGUES, 

2009, p. 18), em que se expôs um quadro em que se dispunham padrões de cores organizados 

de determinada maneira e se requisitava ao falante que o descrevesse oralmente e, então, outra 

pessoa deveria produzir o mesmo quadro a partir apenas do que ouvira dessa descrição 

relatada, observando como seria a disposição feita das cores, a partir das instruções dadas. 

 O aprimoramento de técnicas que visam ao estudo da produção linguística tem sido, 

portanto, um desafio para os linguistas e, ao mesmo tempo, um importante passo nas 

investigações psicolinguísticas. A partir dos avanços nesse paradigma de experimentação, 

torna-se possível controlar as variáveis e verificar certas previsões derivadas de hipóteses, 

utilizando técnicas que, na perspectiva da produção, contribuem para a compreensão de 

fenômenos linguísticos.  

 Desse modo, quando nos propusemos a elaborar testes de produção para Libras, 

sabíamos que estávamos diante de mais um desafio, pois, além da adaptação para outra 

modalidade linguística, estávamos diante de uma técnica que em si mesma apresenta muitas 

dificuldades de natureza metodológica. Entretanto, quando pensamos em dar continuidade ao 

que havia sido iniciado no primeiro teste, acreditamos que, diante da dificuldade do 

julgamento realizado às estruturas com “tópico > comentário” por parte dos participantes do 

grupo do ensino fundamental e do ensino médio, seria importante verificar como eles, de fato 

produzem as sentenças, sem contar tão diretamente, dessa vez, com sua consciência 

metalinguística.  

 Sabíamos que precisaríamos criar experimentos com todas as especificidades que uma 

língua gestual exige e, ainda, elaborar estímulos que proporcionassem a manipulação da 

condição investigada. Dessa forma, escolhemos proceder a experimentos do tipo descrição de 

eventos e cenários, realizando, para isso, as modificações necessárias a fim de atender as 

especificidades da Libras, conforme apresentamos nas seções seguintes. 

2 – Experimento I: produção de tópicos 

 

 Com este experimento objetivamos averiguar que tipo de construção, se “tópico > 

comentário” ou “sujeito > predicado”, os participantes empregariam mediante contextos 

discursivos específicos. Visamos verificar, assim, qual dessas estruturas seria produzida em 

contextos informativos mais salientes para a produção de construções de tópico, por oposição 
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a contextos menos salientes. Portanto, observaríamos se a saliência contextual para que esses 

argumentos se posicionem como tópico – neste caso, a presença explícita de um candidato 

que seja tomado como tópico de argumento interno – induziria os participantes a produzi-lo e 

em que medida, se alguma, esse mecanismo seria a estratégia preferida na tarefa de produção 

linguística. 

  A hipótese é a de que, se a Libras se insere dentre as línguas com proeminência de 

tópicos, em ambos os contextos haverá predomínio desse mecanismo como ordenação básica 

dos constituintes. Por outro lado, se a Libras se comporta como uma língua proeminentemente 

de sujeito, apenas o contexto mais saliente para a produção de tópicos deverá propiciar 

alguma produção destes. Nossa previsão foi a de que condições mais salientes favoreceriam a 

produção de construções de tópico, uma vez que a língua seja de ordenação SVO, mas faz uso 

frequentemente desse mecanismo, como descrito em trabalhos anteriores (cf. FERREIRA 

BRITO, 1995, 1997; QUADROS, 1999, 2000; QUADROS E KARNOPP, 2004). 

2.1 – Método 

 Conforme comentado anteriormente, a metodologia de um teste de produção induzida 

necessita de certos cuidados a fim de que seja possível controlar, a partir de técnicas 

experimentais, variáveis independentes e, consequentemente, obter respostas que forneçam 

dados sobre aquilo que está sendo investigado. Dessa forma, para o presente experimento, foi 

necessário criar estímulos contextuais que apresentassem condições discursivas mais salientes 

à construção do tipo “tópico > comentário”, por oposição a outros estímulos em que essas 

condições não fossem salientes. 

 Desse modo, como veremos, assumimos que, a partir da apresentação de um conjunto 

de cenas, seguida de um pedido de descrição apenas da última cena em particular, seria 

possível induzir o tipo de estrutura sintática a ser produzida pelos participantes como variável 

de resposta verbal. Nesse sentido, consideramos que, com a criação de uma situação que 

propiciasse respostas à pergunta “O que aconteceu?”, poderíamos averiguar o índice de 

construções de tópicos empregadas pelos participantes em sua produção linguística. 

  Segundo Gutiérrez Ordóñez (2000), diante desse tipo de pergunta, os falantes optam 

pela ordenação canônica de sua língua. Isso aconteceria porque, na resposta a uma pergunta 

como essa, eles optariam pela ordenação neutra em sua língua, a qual não estaria dividida 

entre tema e rema, já que tudo na frase-resposta seria, de alguma forma, informação nova. No 

caso do nosso teste especificamente, não se tratou de uma situação em que o participante que 
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realizou a pergunta “O que aconteceu?” não partilhava de nenhuma das informações presentes 

no contexto apresentado pelas cenas. De fato, ele apenas não sabia o que havia acontecido 

particularmente na última cena do conjunto, precisando, como veremos com detalhes mais 

adiante, perguntar ao outro participante que havia presenciado o conjunto total das cenas o 

que havia acontecido como desfecho da história, na última cena.  

 Nesse sentido, o que pretendemos investigar com este experimento é em que medida, 

quando há um contexto discursivo que favoreça a topicalização em resposta à pergunta “O 

que aconteceu?”, a estrutura “tópico > comentário” é produzida pelos usuários da Libras. Para 

realizar esse teste, criamos pranchas que apresentavam histórias mudas aos participantes, os 

quais eram divididos em duplas. Com base na última prancha, que apresentava o final da 

história, o participante que havia visto a última cena deveria, então, relatar os fatos ocorridos 

no desfecho ao ser questionado sobre o que havia acontecido pelo outro que não a havia visto.  

2.2 – Participantes 

 Foram selecionados para este teste 24 surdos, todos eram alunos de 1º e 2º anos do 

ensino médio matriculados no Ines. Desses, 10 eram do sexo masculino e 14, do sexo 

feminino, com idade média de 19,6 anos. Todos os participantes eram naturais do Estado do 

Rio de Janeiro - sendo um natural da Paraíba – e residentes no mesmo estado, eram usuários 

de Libras e eram surdos de nascença ou ficaram surdos ainda no período de aquisição da 

linguagem (cf. LENNEBERG, 1967; PINKER, 2002). A maioria declarou ter adquirido 

Libras na escola, enquanto alguns informaram ter entrado em contato com a língua também na 

igreja ou em ambiente caseiro, por meio de um familiar ouvinte que tenha aprendido Libras. 

 Salientamos que cada sujeito participava apenas uma vez do experimento, de modo 

que aquele cuja participação consistia na pergunta final não compunha outra nova dupla, em 

que, desta vez, ele pudesse assumir a participação de relatar o evento.  

2.3 – Materiais 

 Compuseram o experimento 12 pranchas de histórias mudas com personagens da 

Turma da Mônica87. Algumas dessas histórias foram reproduzidas tal como se apresentavam 

no original, outras foram inventadas, a fim de que se criassem as condições adequadas para a 

investigação. Dessa forma, desenhamos à mão todas as pranchas – para que não se 
                                                 
87 Como as histórias da Turma da Mônica são amplamente utilizadas em aulas de Língua Portuguesa no Ines, 
pensamos que esse fato facilitaria a identificação dos personagens por parte dos alunos, e isso seria importante 
para a descrição dos fatos ocorridos. 
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percebessem quais foram inventadas e quais representavam as histórias idênticas à versão 

original. As pranchas foram produzidas em preto e branco, e digitalizadas como slides no 

PowerPoint. Cada história totalizava em média cinco slides, que eram apresentados um a um, 

num intervalo de aproximadamente 7 segundos entre um e outro.  

 Desse modo, a variável independente foi a saliência para o tópico. Essa variável 

apresentava duas condições: (i) contexto mais saliente e (ii) contexto menos saliente. Para 

cada condição foram empregadas, portanto, 6 pranchas de histórias. A variável dependente, 

por sua vez, do experimento foi o índice de respostas com construções com tópico.  

 Abaixo apresentamos exemplos de sequências nas duas condições, uma com contexto 

mais saliente para a construção de tópico (figura 25) e outra com contexto menos saliente 

(figura 26). 

 

Figura 25 – Sequência de imagens na condição mais saliente do experimento I 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Último Slide 

     
 

Figura 26 – Sequência de imagens na condição menos saliente do experimento I 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Último Slide 

     

 

 Na figura 25, temos uma sequência de slides que apresenta um contexto discursivo 

saliente para a produção de uma estrutura com “tópico > comentário” como resposta à 
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pergunta “O que aconteceu?”. No caso, ambos os sujeitos assistiam em dupla aos slides 1, 2, 3 

e 4, mas apenas um deles assistia ao quinto, referente à última cena, conforme descrevemos 

anteriormente. Desse modo, o participante que não havia assistido ao desfecho deveria 

perguntar a seu colega “O que aconteceu?”, e este, com base no quinto slide, deveria produzir 

sua resposta.  

 Sustentamos que, nos slides de 1 a 4 da figura 25, haja um contexto saliente para a 

produção de um tópico que descreva o último slide porque o tema da ação desse slide está 

presente em todos os anteriores (informação velha, compartilhada entre ambos os 

participantes) – no caso do exemplo, “a carta”. Além disso, a ação verbal que caracteriza o 

evento do quinto slide muito provavelmente selecionará esse tema (informação velha) como 

argumento interno de um verbo – no exemplo, algo como entregar/dar (“a carta”). Nesse 

sentido, o contexto do último slide da condição mais saliente sempre apresentava uma ação 

verbal propícia a uma relação entre verbo e argumento interno, em que esse argumento é uma 

informação velha presente nos slides anteriores, compartilhados entre os dois participantes. 

 Por contraste, os slides da condição menos saliente não apresentavam o mesmo 

contexto discursivo acima descrito. No caso, nessa condição, não havia um tema repetido nos 

slides de 1 a 4 que claramente fosse retomado como informação velha no quinto slide. Além 

disso, não havia, neste último slide, como se vê na figura 26, um evento que induzisse a 

produção de um verbo cujo argumento interno fosse alguma informação velha do contexto 

anterior. Com efeito, na figura 26, o fim da história, narrada no quinto slide, não retoma um 

tema presente nas pranchas anteriores, mas apenas dá um final surpreendente à ação narrada 

entre os atores. Nesse desfecho, a ocorrência de um verbo que selecione um argumento 

interno que represente um candidato a tópico a partir do contexto dos slides anteriores é muito 

menos óbvia do que os eventos finais da outra condição88.  Em relação aos demais aspectos, 

os estímulos presentes na condição menos saliente (figura 26) são idênticos aos presentes na 

condição mais saliente (figura 25), bem como o são a lógica da apresentação dos slides e o 

papel dos dois participantes. 

 Não foram utilizadas pranchas distratoras, pois a condição contexto menos saliente 

representaria exatamente aquele que poderia servir como distrator e, assim, representaria uma 

redundância empregá-las. 

                                                 
88 Na concepção usada, um contexto menos saliente não significa que não licencie de forma alguma ao 
participante construir uma resposta a partir de um tópico. De fato, a produção de um tópico de objeto é apenas 
bastante improvável e inesperada numa língua de sujeitos. 
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 Para a apresentação das histórias, utilizamos uma televisão de 40 polegadas, a que 

conectamos o notebook modelo Itautec Core 2 Duo que projetava os slides, uma câmera 

filmadora Sony Handycam DCR SR68, um tripé de suporte para a câmera e duas cadeiras, em 

que se sentava a dupla de participantes para assistirem às histórias.  

2.4 – Procedimentos 

 Dispusemos os participantes em duplas, as quais assistiam às histórias reproduzidas, 

enquanto o experimentador passava os slides, num intervalo de aproximadamente 7 segundos 

cada, como informamos anteriormente. As histórias foram apresentadas em ordem 

randomizada. Um dos participantes da dupla, após a exposição da penúltima cena da história, 

virava-se de costas para a TV, de modo que não assistisse ao fim desta, com a projeção do 

quinto slide. Após a exibição do último slide a apenas um dos participantes, com a televisão 

em tela preta, o participante que havia se virado voltava-se então para o outro e perguntava “O 

que aconteceu?”. Este deveria, portanto, explicar o desfecho da história, descrevendo os fatos 

presentes no último slide. As imagens a seguir reproduzem a disposição dos candidatos 

durante a manipulação do experimento. 

 

Figura 27 – Dupla durante a apresentação dos slides de 1 a 4 de uma prancha do experimento I 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://informatica.mercadolivre.com.br/notebook-itautec-core-2-duo
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Figura 28 – Apenas um participante da dupla assiste ao último slide de uma prancha do experimento I 

 
 

  Figura 29 – Dupla durante o relato sobre o que aconteceu no último slide de uma prancha do experimento I 

 
 

 Durante todo o teste, os participantes foram filmados, sob autorização. Previamente 

eles também receberam todas as informações necessárias à condução do experimento, tal 

como a instrução de que não poderiam fazer qualquer pergunta ao experimentador durante a 

realização do teste. Os participantes também foram submetidos a um pré-teste (treinamento), 

a fim de esclarecer todas as dúvidas quanto ao procedimento. A participação de cada dupla 

durou, em média, 20 minutos. 

2.5 – Resultados 

 Houve construções de “tópico > comentário” – veja-se o exemplo (1) – em 51% das 

respostas na condição de contexto mais saliente, enquanto, na mesma condição, 49% das 

frases-resposta corresponderam a construções do tipo “sujeito > predicado” – veja-se o 

exemplo (2). 
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(1) [CACHORRO PEQUENO] Tópico MÔNICA PEGAR LAVAR. 
„O cachorro pequeno, a Mônica pegou e lavou‟.  

 

(2) EL@ MÔNICA ESCREVER CARTA ENTREGAR CEBOLINHA. 
„Ela, a Mônica, escreveu a carta e entregou ao Cebolinha‟. 

 

 Nesse caso, a opção pela estrutura de construções com tópico é randômica em relação 

à estrutura com sujeito, sem ocorrência de tópico (X2 = 0,05 p>.05), como confirma o teste de 

aderência (qui-quadrado de Pearson). Os resultados podem ser observados no gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Índices de respostas em contextos mais salientes do experimento I 

49%51%

Sujeito > predicado

Tópico > comentário

 
  

 Na condição de contexto menos saliente, por outro lado, as construções com tópico 

corresponderam a apenas 8% – conforme o exemplo (3) –, ao passo que as construções com 

sujeito atingiram 92% de ocorrência nos dados produzidos – como se vê no exemplo (4). 

 

(3) [TARTARUGA] Tópico CHOVER MUITO ESCONDER CASCO89. 
 „Tartaruga, chovia muito, o Cascão se escondeu no casco dela‟. 
 
(4) CASCÃO CAMINHAR RAIO MEDO APROVEITAR TARTARUGA CASCO 

ESCONDER. TARTARUGA FRIO. 
 „O Cascão caminhava, viu um raio e ficou com medo, aproveitou o casco da tartaruga 

para se esconder. A tartaruga ficou com frio‟. 
 

 Nessas circunstâncias, a opção pela estrutura “sujeito > predicado” mostrou-se 

significativa (X2 = 70,56 p<.05), como pode ser confrontado no gráfico 5. 

                                                 
89 Observe-se que este dado representa um tópico do tipo duplo sujeito (anacoluto, segundo a GT), apontado por 
Li e Thompson (1976) como bastante frequente nas línguas de tópico. Embora não tenham sido encontradas 
ocorrências em quantidade robusta desse tipo de construção, mesmo porque nosso propósito foi investigar os 
tópicos de argumento interno e, portanto, o presente experimento induzia a produção desses tipos, a referida 
sentença sinaliza que também ocorre esse tipo de construção na Libras. 
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Gráfico 5 – Índices de respostas em contextos menos salientes do experimento I 

92%

8%

Sujeito > predicado

Tópico > comentário

 

 

 Ao compararmos o índice de construções de tópico na condição mais saliente em 

cotejo com a condição menos saliente, verificamos um aumento percentual significativo, de 

8% para 51% (X2 = 22,35 p <.05), de acordo com o teste de homogeneidade. Da mesma 

forma, na comparação entre as duas condições, observamos que houve uma queda 

significativa das construções do tipo “sujeito > predicado” – de 92% na condição menos 

saliente para o tópico para 49% na condição mais saliente (X2 = 9,51 p < .05), como 

igualmente atesta o teste de homogeneidade.   

  

Gráfico 6 – Comparação dos tipos de produção nas duas condições do experimento I 

92%

49%

8%

51%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Contexto Mais

Saliente

Contexto Menos

Saliente
Tópico > Comentário

Sujeito > Predicado

 
 

 Diante dos resultados expostos, é possível observar que, embora a condição contexto 

mais saliente não tenha propiciado uma produção maciça de construções do tipo “tópico > 

comentário”, a ocorrência dessa estrutura foi significativamente maior quando comparada à 

sua produtividade diante da condição contexto menos saliente. A ocorrência de construções 
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do tipo “sujeito > predicado”, por sua vez, na condição contexto menos saliente, foi 

praticamente categórica. Portanto, confirmamos que houve efeito da variável independente 

saliência para o tópico no que se refere à escolha das estruturas sentenciais. 

2.6 – Discussão 

 A partir dos dados obtidos, averiguamos que a construção de tópico na Libras é um 

mecanismo produtivamente empregado por seus usuários com escolarização média em 

situações discursivas mais propícias à sua ocorrência. Os resultados apontam, sobretudo, que 

a produtividade dessa estratégia só se dá na presença da condição contexto mais saliente. Por 

outro lado, mesmo nesse contexto, a construção com “sujeito > predicado” mostrou-se tão 

produtiva quanto a construção com “tópico > comentário”.  

 Desse modo, é possível dizer que esses resultados sugerem que, havendo contexto que 

favoreça um candidato a tópico, ambas as estratégias, tópico e sujeito, competem. Porém, na 

ausência de tal contexto, o recurso à estrutura “tópico > comentário” é quase nulo. Dessa 

forma, o desempenho registrado dos participantes sugere que o status sentencial da Libras 

aproxima-a das línguas orientadas para a sentença, ou seja, com proeminência de sujeito, 

conforme descrito no capítulo I. 

 A língua licenciaria a produção de sentenças do tipo “tópico > comentário”, mas como 

estrutura marcada. O emprego desse mecanismo estaria associado a certos contextos 

discursivos, ainda nesses casos, a estrutura não marcada e apontada como básica na língua 

também competiria em igualdade com o referido mecanismo.  

 Em suma, poderíamos dizer que a competição entre tópico e sujeito na condição 

contexto mais saliente e o percentual de 92% correspondentes às construções com sujeito na 

condição de contexto menos saliente sugerem que a Libras seja uma língua de orientação para 

a sentença. Tal fato não anularia, por outro lado, o rendimento que o tópico de argumento 

interno possui em situações específicas. 

 Cabe ainda registrar que observamos terem sido as construções com ordenação 

“sujeito > predicado”, em uma parte expressiva, produzidas a partir da omissão do sujeito e, 

em alguns casos, também do objeto, os quais foram incorporados ao próprio verbo ou sua 

omissão foi licenciada pelas próprias condições discursivas que favoreciam ao interlocutor 

inferir esses argumentos. Os exemplos abaixo, empregados nas diferentes condições de 

contexto controladas no experimento, ilustram essas omissões. 
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(5) Ø ESCREVER CARTA AMOR QUEM? CEBOLINHA. (mais saliente) 
      „A Mônica escreveu carta de amor para quem? Cebolinha‟. 
 
(6) PORQUE Øi GRITAR, Øj TAMPAR Øi. (menos saliente) 

 „Porque o Cascão gritava, o Cebolinha tampou a boca dele‟. 
 

 Segundo Ferreira Brito (1997), muitas sentenças estariam na ordem SVO porque tanto 

o sujeito quanto o objeto estariam implícitos no verbo e, portanto, a topicalização poderia 

mesmo ser considerada “regra geral” em Libras, se considerarmos o que é explícito. Assim, 

verbos como “VER”, “AVISAR”, “RESPONDER”, “PERGUNTAR” e “AJUDAR” 

apresentam-se na ordem apontada como básica por serem verbos que possuem concordância. 

Nesses verbos, o sujeito e o objeto estariam incorporados, podendo, assim, não serem 

produzidos como constituintes separados, pois seriam interpretáveis por meio da 

direcionalidade do movimento, em que o ponto inicial refere-se ao sujeito e o final refere-se 

ao objeto90, como vimos no capítulo II. Conforme apontado, observamos essa omissão em 

muitos de nossos dados, sobretudo com a apagamento do sujeito. 

 

(7) Øi JOGAR Øj. (menos saliente) 
      „A Mônica jogou o coelho‟.  
 
(8) Ø ENTREGAR CARTA AMOR CEBOLINHA. (mais saliente) 
     „A Mônica entregou a carta de amor ao Cebolinha‟. 
 
(9) Øi GRITAR, Øj CORRER Øj PEGAR MÉDICO MALETAk, Øj ABRIR Øk, Øj COLAR 
(ESPARADRAPO),  Øj SAIR. (menos saliente) 

„O Cascão gritava, o Cebolinha correu para pegar a maleta de primeiros socorros, abriu a 
maleta, colou o esparadrapo na boca dele e saiu‟. 

  

O emprego do sujeito nulo é, portanto, também um aspecto relevante na sintaxe da 

Libras que merece continuar sendo observado nos demais experimentos. É pertinente verificar 

o índice de emprego dessa estratégia no total das produções, a fim de fornecer mais dados 

sobre sua frequência na língua, podendo-se comparar nos contextos em que se empregam 

sujeitos e nos contextos em que se empregam tópicos.  

 Quadros e Karnopp (2004), por outro lado, sustentam ser a ordenação SVO a mais 

básica na Libras porque não necessita de marcas especiais para que seja considerada 

gramatical. Diferentemente, o tópico estaria associado a marcas não manuais e aos verbos 

                                                 
90 Observe-se que, no caso dos verbos reversos, a lógica é inversa, o ponto inicial refere-se ao objeto e o ponto 
final refere-se ao sujeito (cf. QUADROS E QUER, 2010; SOUZA, 2014, dentre outros) 
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com concordância, que permitiriam a alteração da ordem da frase, caracterizando-o, portanto, 

como uma estrutura marcada (QUADROS E KARNOPP, 2004, p. 146-153).  

 Observamos, contudo, que, nos resultados, não foram todas as produções obtidas com 

tópico que apresentavam a marcação correspondente ao mecanismo – levantamento da 

sobrancelha. Do total geral de ocorrências de “tópico > comentário”, conseguimos distinguir a 

marca de tópico em 43% delas.  

 Esse é, portanto, um ponto que requer um maior refinamento da investigação. Um 

aspecto importante a ser comentado é o próprio fato de, na análise dos dados de uma língua 

gestual, a observação do alçamento da sobrancelha poder ser comprometida se considerarmos 

que o pesquisador pode não perceber esta marca, de maneira clara. Queremos dizer com isso 

que o alçamento da sobrancelha pode ser discreto aos olhos do experimentador, isto é, o 

músculo responsável pelo seu levantamento pode fazer um movimento que, para o olhar de 

um ouvinte – e, talvez, mesmo de um surdo – que faz essa análise, não seja facilmente 

distinguido. 

 Por outro lado, sendo o caso de ocorrerem, de fato, tópicos sem essa marcação, seria 

importante saber se tais construções já não estariam dispensando essas marcas especiais, 

sobretudo em contextos favorecedores à sua produção, em que, como observamos, há uma 

competição entre tópicos e sujeitos. Para fornecer maiores detalhes sobre esse aspecto, 

portanto, são necessárias investigações que visem a controlar essas marcas, objetivando a 

obtenção de dados mais precisos quanto às diferentes características que envolvem o 

fenômeno. Para isso, julgamos ser importante o uso de uma técnica experimental mais 

refinada, como o rastreamento ocular, que possa contribuir para esse entendimento. Nesse 

sentido, o capítulo seguinte a este detalha um experimento a que procedemos com vistas a 

investigar mais detidamente esse aspecto. 

 Nossas previsões iniciais de que condições mais salientes favoreceriam as construções 

de tópico não se confirmaram de todo, já que tanto as construções do tipo “tópico > 

comentário” quanto as construções do tipo “sujeito > predicado” foram igualmente 

empregadas nessas circunstâncias. Contudo, como apontado, quando comparamos as 

condições testadas, o contexto mais saliente mostrou-se uma condição para que o tópico seja 

empregado, já que, nos contextos menos salientes, ele foi quase nulo. Portanto, a significância 

da variável saliência para o tópico confirmou-se. 

 Os dados vão, dessa forma, ao encontro do que se sustenta em Quadros (1999, 2000) e 

em Quadros e Karnopp (2004), as quais apontam SVO como ordem básica na Libras, 

correspondendo o tópico a um mecanismo marcado. Entretanto, conforme mencionado, há um 
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aspecto que emergiu desses resultados que não deve ser descartado: a marcação não manual 

associada a essa construção não foi percebida em todos os casos de construção de tópico nas 

respostas do experimento.  

 Quanto ao que propôs Gutiérrez Ordeñez (2000) em relação à pergunta “O que 

aconteceu?”, vimos que o contexto mais saliente não favoreceu amplamente uma resposta 

com tópico e o contexto menos saliente, por outro lado, favoreceu a construção com sujeito. 

Desse modo, como dissemos, os resultados sustentariam que, dentro da tipologia proposta por 

Li e Thompson (1976), a Libras parece comportar-se de maneira mais semelhante às línguas 

com proeminência de sujeito, orientadas para a sentença, nas quais a produção de tópicos 

corresponde à estratégia marcada. 

 Destacamos, outrossim, que o desempenho dos participantes foi satisfatório. De 

maneira geral, todos entenderam, com raras exceções, as instruções fornecidas, demonstraram 

estar à vontade com a filmagem e realizaram o experimento de acordo com a proposta.  

 Por fim, conforme apresentado, sabe-se que os testes de produção linguística impõem 

ao experimentador alguns cuidados específicos no controle das variáveis, a fim de que se 

possam manipular as condições desejadas e, com isso, obter respostas esperadas, de acordo 

com o fenômeno investigado. Por esse motivo, acreditamos que o paradigma adaptado para 

Libras no presente experimento foi adequado na medida em que possibilitou observar a 

produtividade das construções de tópico na língua, em contextos mais e menos salientes para 

a sua produção.  

 Antes que passemos para o refinamento desse experimento, buscando também 

controlar a concordância verbal, o que seria mais um passo nessa investigação, julgamos 

relevante observar a produção de tópicos em crianças de séries iniciais de escolarização, para 

obter uma visão um pouco mais geral do fenômeno. Dessa forma, na próxima seção, 

apresentamos o experimento de produção realizado com usuários de Libras estudantes do 

ensino fundamental primeiro segmento. 

3 – Experimento II: a produção de tópico em crianças 

 

 Este segundo experimento teve como objetivo averiguar o emprego das construções de 

tópico em crianças usuárias de Libras. Dando sequência aos resultados anteriores, trata-se de 

um teste simples, para o qual pensamos numa tarefa que pudesse confirmar o uso desse 

mecanismo já na infância, a fim de ter um quadro um pouco mais extenso do fenômeno na 

língua.  
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 A hipótese é de que, como o tópico está presente na Libras – tal como pudemos 

confirmar tanto no experimento piloto, quanto no primeiro experimento de produção –, 

usuários da língua devem também empregá-lo já na infância, como aponta o trabalho de 

Pizzio (2006). Nossa previsão foi a de que, numa tarefa de descrição de cenas, em que 

utilizássemos a apontação como modo de indicar por qual dos elementos presentes numa 

determinada imagem tal descrição deveria começar, quando apontássemos para um candidato 

a argumento interno do verbo correspondente à ação presente na cena, o participante 

produziria tópicos. Quando, em vez disso, apontássemos para um candidato a argumento 

externo do verbo, seriam produzidos sujeitos, empregando-se, assim, a estrutura “sujeito > 

predicado”. 

 Confirmando-se essa previsão, seria possível indicar que a estrutura “tópico > 

comentário” é natural para crianças usuárias nativas da Libras, tal como o é a estrutura 

“sujeito > predicado”, conforme indicam os resultados no experimento anterior. 

3.1 – Método 

 Em primeiro lugar, explicávamos ao participante que lhe seriam apresentadas imagens 

da Turma da Mônica91, impressas em papel, e que ele deveria descrevê-las ao nosso 

amiguinho, cujo sinal era SORRISO, que aparecia na tela do notebook. 

 

Figura 30 – Imagem do SORRISO no experimento II 

 
  

Tratava-se de um gif, uma imagem animada, que, durante o teste, permanecia piscando, como 

meio de dar um pouco mais de realidade à proposta do experimento. De modo geral, os 

participantes não estranhavam, cumprimentavam, inclusive, o SORRISO, pois informávamos 

                                                 
91 Novamente utilizamos esses personagens devido à familiaridade com suas histórias e, consequentemente, com 
os sinais de cada um.  No pré-teste (treinamento), apresentamos uma imagem com todos os personagens a fim de 
confirmar se todos eles e seus respectivos sinais eram, realmente, conhecidos pelo participante. 
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que ele sabia usar Libras e que tudo era uma brincadeira. Esse artifício foi também utilizado 

porque nos permitia, por meio da câmera do próprio computador, gravar a produção do 

participante92, o qual era posicionado em frente à tela, sentado numa cadeira, ao mesmo 

tempo em que o gif aparecia na tela. 

 

Figura 31 – Participante durante descrição de cena do experimento II  

 
  

 Ao final de todo o teste, acionávamos um botão num controle remoto que mudava o 

gif para outro gif que fazia um sinal de positivo, sinalizando à criança que ele havia entendido 

as descrições. Optamos por inserir este sinal apenas ao fim de toda a tarefa, e não a cada 

sentença produzida pelo participante, para que não funcionasse como reforço positivo ao que 

se produzia e, portanto, interferisse na proposta do teste. 

  

  Figura 32 – SORRISO fazendo sinal de positivo no experimento II 

 
 

                                                 
92 Como no experimento I, todas as gravações foram autorizadas formalmente pelos pais. 
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3.2 – Participantes 

 Deste experimento participaram 10 crianças, entretanto, apenas 8 foram analisadas, 

pois duas delas não conseguiram realizar a tarefa proposta. Dessas, 3 eram do sexo feminino e 

5 eram do sexo masculino, com idade média de 8,3 anos. 

 Os participantes estavam matriculados no 1º ano do primeiro segmento do ensino 

fundamental no CAp-Ines, adquiriram Libras na escola e nasceram surdos, exceto um, que 

havia perdido a audição aos 9 meses. Todos eles residiam no Rio de Janeiro e eram naturais 

do mesmo estado, bem como estudavam no Ines desde a educação infantil. 

3.3 – Materiais 

 Utilizamos 12 imagens impressas em papel texturizado próprio para cartão, dentre as 

quais 8 eram experimentais e 4, distratoras. Nas imagens experimentais, havia uma ação 

realizada por um agente, candidato a argumento externo do verbo, e um paciente, candidato a 

argumento interno do verbo. 

 A variável independente do experimento foi a apontação, a qual apresentava duas 

condições: (i) apontação no candidato a argumento externo do verbo e (ii) apontação no 

candidato a argumento interno do verbo93. Para cada condição foram produzidas 4 imagens. A 

variável dependente foi o tipo de estrutura produzida.    

 Abaixo reproduzimos as imagens utilizadas na condição (i) e na condição (ii).  

 
Figura 33 – Imagem experimental da condição (i) do experimento II 

 
 
 
 
 

                                                 
93 No caso das pranchas distratoras a apontação ocorria em candidatos a adjuntos adverbiais. 



190 
 

 

 
 

Figura 34 – Imagem experimental da condição (ii) do experimento II 

 
 

 No caso do exemplo (33), a apontação ocorria na personagem Magali, candidata a 

argumento externo do verbo “COMER”. No exemplo (34), a apontação ocorria no desenho da 

planta, candidato a argumento interno do verbo “REGAR”.   

 Para a gravação e apresentação do gif, como mencionado, foi empregado um ultrabook 

marca Sansung, modelo Intel Core i5. O participante, então, posicionava-se diante da tela do 

computador, sentado em uma cadeira. 

3.4 – Procedimentos 

 Primeiramente o participante sentava-se em frente ao computador e, então, explicava-

se a ele que precisaríamos de sua ajuda para descrever, em Libras, ao nosso amigo Sorriso, o 

que acontecia em cada uma das imagens que lhe eram apresentadas. Em seguida, 

apresentávamos uma ilustração com todos os participantes da Turma da Mônica que poderiam 

aparecer nas cenas do teste e perguntávamos se ele sabia quem eram, a fim de que não 

houvesse dúvidas quanto ao sinal do personagem e, consequentemente, pudesse atrapalhar a 

tarefa. Logo após, procedíamos a um pré-teste (treinamento)94. 

 Finalizado esse momento, o experimentador posicionava-se atrás do computador para 

o início do teste. Levantava-se uma imagem para que apenas a criança pudesse vê-la e 

solicitava-se que ela explicasse o que estava acontecendo ao Sorriso. O participante procedia 

à sua produção voltado para a tela e, quando finalizava sua descrição, repetia-se o mesmo 

procedimento com as demais imagens. Apenas ao fim da tarefa, o boneco na tela lhe fazia o 

sinal de positivo. 
                                                 
94 Utilizamos 6 imagens para o pré-teste, a fim de que, antes do início do teste, todas as dúvidas sobre os 
procedimentos da tarefa pudessem ser sanadas. 
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 As imagens foram apresentadas em ordem randomizada. Cada participante levou cerca 

de 15 minutos para finalizar o experimento.    

3.5 – Resultados 

 Na condição (i), apontação no candidato a argumento externo do verbo, 67% das 

estruturas produzidas foram de “sujeito > predicado”.  

  

(10) [MAGALI] Sujeito [COMER PIPOCA] Predicado. 
       „A Magali come pipoca‟. 
  

 Na condição (ii), apontação no candidato a argumento interno do verbo, 81% das 

estruturas corresponderam à estrutura de “tópico > comentário”. 

 

(11) [PLANTA] Tópico [MÔNICA REGAR] Comentário. 

        „A planta, a Mônica regou‟. 
  

 Esses resultados sinalizam que houve aderência nas respostas por condição (X² = 

12,02, p<.05), de acordo com o teste qui-quadrado de Pearson. Isso significa que houve 

diferença percentual significativa nas respostas, de acordo com as condições, como se pode 

ver nos gráficos abaixo. 

 

Gráfico 7 – Índice de construções com sujeito na condição (i) do experimento II 

67%
33%

Sujeito

Outras
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Gráfico 8 – Índice de construções com tópico na condição (ii) do experimento II 

19%

81%

Tópico

Outras

 
 

 Conforme podemos observar, na condição (i), apontação no candidato a argumento 

externo do verbo, de fato, o percentual de 67% para a produção de respostas com sujeito foi 

significativo (X2 = 6,12, p<.05), de acordo com o teste de homogeneidade do qui-quadrado. 

Na mesma condição, houve, por outro lado, um percentual de 33% de estruturas SOV95, isto 

é, os participantes, mesmo nessa condição, iniciaram a sentença pelo sujeito, mas 

topicalizado, juntamente ao objeto. 

 

(12) [MAGALI] Tópico 1 [PIPOCA] Tópico 2 [Ø1 COMER Ø2] Comentário. 
        „A Magali come pipoca‟  
 

(13) [CEBOLINHA] Tópico 1 [MÔNICA] Tópico 2 [Ø1 AMAR Ø2] Predicado.  
        „O Cebolinha ama a Mônica‟ 
 

 Na condição (ii), apontação no candidato a argumento interno do verbo, por sua vez, o 

percentual de 81% para respostas com tópico também foi significativo (X2 = 12,5, p<.05). As 

demais produções nesta condição, que somaram 19% do total, decorreram da estrutura 

“sujeito > predicado” do tipo descrita em (14) e do tipo descrita em (15), com a incorporação 

do argumento no próprio verbo, tendo sido todas iniciadas pelo item indicado na apontação, 

tal como se pode observar abaixo. 

 

(14) [PLANTA] Sujeito [CRESCER BONITA] Predicado. 
        „A planta cresceu bonita‟. 
 

                                                 
95 Informamos que, nesta condição, foram descartadas 5 respostas, do total de 32, por terem sido consideradas 
como respostas inválidas para o teste, uma vez que decorreram de dificuldades dos participantes em, apesar do 
estímulo, iniciar a sentença pelo argumento apontado, escolhendo realizar o sujeito nulo.  
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(15) Ø Sujeito [MELANCIA COMER] Predicado. 
        „Comeu a melancia‟ 
 

 Dessa forma, os resultados confirmaram que houve efeito da variável apontação em 

ambas as condições. 

 Interessante notar, no entanto, que, se juntarmos os resultados de ambas as condições, 

dividindo as respostas em “com tópico” e “sem tópico”, temos um índice maior de estruturas 

com tópicos do que com outras construções, ainda que essa superioridade seja apenas em 

termos percentuais, mas não significativa em termos estatísticos (X2 = 3, 24 p>.05). 

 
Gráfico 9 – Índice de respostas com tópico em ambas as condições do experimento II 

59%
41%

Tópico

Outras

  
 

 

 O gráfico ilustra, de algum modo, a representatividade que esse mecanismo parece 

assumir no contexto de sinalizadores de Libras aprendizes de séries iniciais.  

3.6 - Discussão 

 No que tange à produção de tópicos, os resultados confirmaram que o mecanismo é 

empregado também por crianças usuárias da Libras em séries iniciais de escolarização. Ainda 

em relação a esse emprego, dado notável foi o fato de que, mesmo na condição (i), houve um 

número, de certa forma, robusto da estrutura SOV (33% do total de respostas válidas), em que 

sujeito e objeto foram alçados para a posição de tópico. Com efeito, apesar de o índice de 

construções com sujeito, nesta condição, ter sido alto e, por isso, ter se mostrado significativo, 

o percentual de dados com topicalização não deve ser ignorado. 

 Como observamos no experimento I realizado com participantes do ensino médio, as 

construções de tópico de argumento interno foram expressivas apenas diante de estímulos que 
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as favoreceram e, ainda assim, competiram, em igualdade, com as construções de sujeito, que 

foram quase categóricas na condição em que o contexto não favorecia um tópico de objeto. 

Os dados deste experimento com crianças revelam-nos, no entanto, que, mesmo diante de 

condições que, a priori, não estimularam o alçamento do objeto para uma posição mais alta, o 

tópico foi uma estratégia relevante. 

 Esses resultados conduzem-nos a uma especulação quanto ao papel da escolaridade 

nesta questão. Embora haja uma discussão mais expressiva em torno da influência da Libras 

na aprendizagem do português como L2 (cf., dentre outros, CHAN-VIANNA, 2003, 2008; 

SALLES & CHAN-VIANNA, 2010), é possível existir influência do português sobre a 

Libras, naturalmente, pelo contato entre as línguas. 

 

Como hoje sabemos, a Libras é uma língua humana, assim como as outras línguas 
faladas, que contém a sua própria estrutura linguística, embora de modalidade 
diferente. Como toda língua humana, a Libras passa pelo processo contínuo e 
gradual de variação e mudança, seja por motivações internas, seja por contato com 
outras línguas, como a Língua Portuguesa. (DINIZ, 2010, p. 13-14). 

 

 Com isso, queremos aventar que, talvez, à medida que se escolarizem, usuários da 

Libras optem menos por tópicos, devido a uma provável influência da escrita padrão do 

português escrito, que prioriza a ordenação do tipo “sujeito > predicado”. Isso ainda poderia 

indicar que a Libras de usuários que sofreram pouca ou nenhuma influência do aprendizado 

do português escrito é mais orientada para o discurso. No entanto, essas considerações são 

apenas fruto de uma intuição, que necessitaria de estudos futuros, para que pudéssemos contar 

com dados mais conclusivos a respeito desse fenômeno. 

 De maneira geral, pode-se dizer que nossa previsão inicial de que a condição (i) 

levaria os participantes a empregarem a estrutura “sujeito > predicado” foi confirmada. Por 

sua vez, a previsão de que, na condição (ii), seriam empregados tópicos também se 

confirmou, conferindo, portanto, significância às construções de tópico, as quais são 

empregadas já nos primeiros anos de escolarização de usuários da Libras, como apontou este 

experimento. 

 Por fim, apresentamos outros dados que extraímos da análise dos resultados deste 

segundo experimento de produção. Quanto à realização dos tópicos, na condição (ii), 

observamos que, em 31% das ocorrências, houve o levantamento das sobrancelhas. 

 

(16) [FLOR]i Top. sobrancelha levantada [Ø REGAR Øi ÁGUA, Øi CRESCER] Comentário 
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 No total das ocorrências de tópico, em ambas as condições, foram ainda percebidas 5 

marcas de apontação (19% do total) que ocorreram no tópico. 

 

(17) [CASCÃO] apontação [LIXO] [JOGAR FORA]. 

(18) [PLANTA] apontação [MÔNICA REGAR LINDA] 

 

 Como se pode observar, a apontação ocorre após o tópico, bem como ocorre em 

apenas um deles, como é o caso do exemplo (17).  

 Outro dado é que, nas ocorrências de tópico da condição (ii), 77% foram seguidas por 

comentários em que o sujeito foi nulo.  

  

(19) [BOLA] i Tópico [Ø CHUTAR Øi] Comentário 

  

 Essa ocorrência alta de sujeitos nulos nas respostas é curiosa uma vez que se tratava de 

uma descrição feita a alguém que supostamente não sabia nada do que estava presente na 

cena. Embora nos pareçam intrigantes e, talvez, pudessem ter sido consideradas como 

respostas inválidas ao experimento, pois o SORRISO não saberia reconhecer a referência 

daquela categoria vazia, optamos por mantê-las em nossa análise, pois, além de elas terem 

cumprido a tarefa de descrever a cena começando pelo argumento apontado, de algum modo, 

elas refletem o que, de fato, ocorre na Libras em uma situação real de uso.  

 Diferentemente, se houvesse uma interação entre o SORRISO e o participante, numa 

situação real, muito provavelmente, em havendo a dificuldade de se reconhecer aquela 

categoria vazia em posição de sujeito, acreditamos que haveria uma pergunta do tipo 

“Quem?” e tal dificuldade seria esclarecida. O que consideramos importante é o fato de, em 

nossa própria experiência, essas categorias vazias serem percebidas como frequentes e, por 

isso, descartá-las deixaria de nos fornecer mais este dado sobre a língua. Esses resultados, 

portanto, também contribuem para a constatação de que o sujeito nulo é frequente na Libras 

(cf. FERREIRA BRITO, 1997).   

 Na próxima seção, descrevemos o terceiro experimento de produção conduzido em 

nossa pesquisa, o qual visou dar continuidade aos resultados obtidos até aqui.  
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4 – Experimento III: produção de tópicos em contextos discursivos específicos 

 

 Conforme mencionado, a partir dos resultados alcançados no primeiro experimento de 

produção, uma próxima etapa seria buscar controlar outro fator que possa também atuar na 

escolha pela produção de tópicos na Libras. Com vistas a esse propósito, o experimento III foi 

criado de forma bastante semelhante àquela empregada no experimento I, entretanto, incluiu-

se uma nova variável a ser manipulada. 

 Nesse sentido, além da saliência contextual, agora também controlamos a 

concordância dos verbos que se adequavam à descrição das cenas. De acordo com a literatura, 

os verbos com concordância permitem maior flexibilidade na ordenação dos constituintes na 

Libras, semelhantemente ao que ocorre na ASL. 

 
In ASL and LSB96, sentences with agreeing verbs seem to allow more freedom in 
word order than those with plain verbs. This fact was first observed by Fischer 
(1975). Fischer & Gough (1978) observed that when arguments are reversible the 
word order can be OSV, in addition to SOV (as illustrated in (31)c), with agreeing 
verbs, but not with plain verbs. This is true for LSB as well.97 (QUADROS & 
LILLO-MARTIN, 2007, p. 35) 
 

 Desse modo, o objetivo deste experimento foi verificar a influência da concordância 

verbal na escolha pela construção “tópico > comentário” na descrição de uma determinada 

cena, observando tal aspecto em contextos discursivos mais e menos salientes para o tópico. 

Assim, visamos também confirmar a relevância do contexto na escolha do tipo de estrutura, 

mantendo, portanto, o propósito do experimento I. 

 Partimos da hipótese de que contextos em que figurem ações cujos respectivos verbos 

sejam de concordância representarão as circunstâncias propícias à topicalização do argumento 

interno. Nossa previsão, por outro lado, é de que a produtividade de tópicos com verbos de 

concordância só ocorrerá na interação com o contexto mais saliente. De fato, acreditamos que 

o contexto mais saliente quando associado a esses verbos pode ocasionar um aumento do 

emprego das construções de tópico, porém, essas condições contextuais deverão ser, por si só, 

                                                 
96 Libras. 
97 Tradução: “Em ASL e LSB, frases com os verbos de concordância parecem permitir mais liberdade na ordem 
das palavras do que aquelas com verbos simples. Esse fato foi observado pela primeira vez por Fischer (1975). 
Fischer e Gough (1978) observaram que quando os argumentos são reversíveis, a ordem das palavras pode ser 
OSV, ou SOV (tal como ilustrado em (31) c) com os verbos de concordância, mas não com os verbos simples. 
Isto também é verdade para LSB”. 
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responsáveis pelo aumento desse tipo de produção, independentemente da concordância 

verbal. 

4.1 – Método 

 O método empregado foi basicamente o mesmo do experimento I. A partir da 

apresentação de histórias em quadrinhos mudas a duplas de participantes, a última cena era 

apresentada apenas a um desses participantes, o qual deveria contar o fim da história, a partir 

da pergunta “O que aconteceu?”, feita pelo outro participante que não havia visto apenas a 

última cena. 

 Assim, o que se modificou foi que, para além do controle da saliência para o tópico no 

contexto das cenas apresentadas, buscamos criar histórias, dividindo-as em situações que 

propiciassem o emprego de verbos com concordância e situações que propiciassem o emprego 

de verbos sem concordância, sendo todos eles verbos que regessem argumento interno. Com 

base nessas questões, foram criadas as pranchas de histórias que compuseram o presente teste. 

4.2 – Participantes 

 Integraram este experimento 50 participantes.  Dentre estes, havia 36 que cursavam o 

ensino médio no Ines, com idade média de 20,1 anos, sendo 19 do sexo masculino e 17 do 

sexo feminino, e 14 que cursavam o nível superior, também no Ines, de idade média 28,9 

anos, sendo 6 do sexo masculino e 8 do sexo feminino. 

 Todos eram residentes no Estado do Rio de janeiro e naturais do mesmo estado, exceto 

2 naturais da Bahia, 1 da Paraíba e 1 de Sergipe. Mantivemos a mesma proposta dos 

experimentos anteriores, e apenas sujeitos surdos de nascença ou que perderam a audição 

dentro do período considerado crítico para a aquisição da linguagem foram selecionados para 

os testes (cf. LENNEBERG, 1967; PINKER, 2002). 

 Todos aqueles que cursavam o ensino médio adquiriram Libras na escola antes dos 11 

anos, apenas poucos, no entanto, declararam ter entrado em contato com a língua também na 

igreja, na família e no tratamento fonoaudiológico. Quanto àqueles que cursavam o ensino 

superior, por outro lado, não prevaleceu a homogeneidade em relação ao período de aquisição 

da Libras. Do total, 8 declararam ter aprendido a língua após os 11 anos, pois iniciaram os 

estudos em escolas inclusivas.  

 Tal como no experimento I, cada sujeito da dupla participou do teste apenas uma vez.  
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4.3 – Materiais 

 Foram criadas 16 pranchas de histórias mudas, novamente utilizando-se os 

personagens da Turma da Mônica98. Conforme expusemos como nossos objetivos, todas as 

histórias tiveram de ser criadas, pois somente assim seria possível controlar os fatores 

desejados.  Desse modo, as pranchas foram desenhadas à mão e, em seguida, digitalizadas em 

slides no PowerPoint. Dessa vez, elas foram também coloridas, para tornar a compreensão 

das cenas ainda mais acessível, bem como apresentavam o mesmo número de slides, isto é, 

quatro. Estes eram apresentados um a um, numa média de intervalo de um para o outro de 7 

segundos. 

 Dessa forma, as variáveis independentes foram concordância verbal e saliência para o 

tópico, aquela apresentava as condições com concordância e sem concordância e esta, 

contexto mais saliente e contexto menos saliente. A combinação dessas condições resultou no 

seguinte conjunto de condições experimentais: 

 

Tabela 3 - Condições experimentais do experimento III 

Condição (i) verbo sem concordância + contexto menos saliente 

Condição (ii) verbo com concordância + contexto menos saliente 

Condição (iii)  verbo sem concordância + contexto mais saliente 

Condição (iv) verbo sem concordância + contexto mais saliente 

 

 A variável dependente, por sua vez, foi o índice de produção de frases com tópico. 

Reproduzimos abaixo as pranchas referentes às quatro condições citadas na tabela acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
98 Empregamos além desses personagens a figura de um ladrão e de um idoso, dado que, apesar da não 
familiaridade, seus sinais seriam tranquilamente reconhecidos pelo interlocutor, sem a necessidade de se 
empregar um sinal particular.  
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Figura 35 – Condição (i) do experimento III: verbo sem concordância + contexto menos saliente 

 

Figura 36 – Condição (ii) do experimento III: verbo com concordância + contexto menos saliente 
 Slide 1 Slide 2 

  

Slide 3 Slide da última cena 

  

Slide 1 Slide 2 

 
 

Slide 3 Slide da última cena 
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Figura 37 – Condição (iii) do experimento III: verbo sem concordância + contexto mais saliente 

 

Figura 38 – Condição (iv) do experimento III: verbo com concordância + contexto mais saliente 
Slide 1 Slide 2 

  

Slide 3 Slide da última cena 

  
 

Slide 1 Slide 2 

  

Slide 3 Slide da última cena 
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 Pode-se observar que, na figura 35, a qual corresponde à condição (i), verbo sem 

concordância e contexto menos saliente, a informação presente na história induz o 

participante a utilizar, para a descrição da última cena, o verbo transitivo “COMPRAR”.  Este 

verbo não possui concordância e o seu argumento interno, no caso, “bola”, não está saliente 

no contexto da história, uma vez que aparece apenas na última cena, portanto, não se tratando 

de uma informação partilhada entre os participantes do teste. 

 Já na figura 36, temos a condição (ii), verbo com concordância e contexto menos 

saliente. Trata-se de uma história que conduz o participante a descrever a última cena 

empregando o verbo de concordância na Libras “ROUBAR”, o qual tem como argumento 

interno bolsa, mas que não está saliente no contexto. 

 A figura 37, por sua vez, apresenta a condição (iii), verbo sem concordância e 

contexto mais saliente. Nesta prancha, observamos que se espera que seja empregado o verbo 

“LAVAR”, sem concordância na Libras, mas o seu argumento interno está saliente em todo o 

contexto anterior, no caso, as “roupas sujas”.   

 Por fim, a condição (iv), verbo com concordância e contexto mais saliente, é disposta 

na figura 38. Nela pode-se observar que é induzido o emprego do verbo “AJUDAR”, para a 

descrição da última cena, o qual tomaria como argumento interno “idoso”, informação 

presente em todos os slides anteriores e, portanto, partilhada entre os participantes. 

  Não empregamos pranchas distratoras, pois, tal como no experimento I, a condição 

contexto menos saliente representaria a que poderia servir como distratora, assim como, em 

relação à variável concordância verbal, as pranchas que induzem ao emprego do verbo com 

concordância seriam a oposição das que induzem o emprego dos verbos sem concordância, 

representando, portanto, uma redundância empregá-las. 

 Utilizamos um ultrabook marca Sansung, modelo Intel Core i5, para a apresentação 

das histórias que continha uma câmera, a qual filmava ao mesmo tempo em que se passavam 

os slides, possibilitando, assim, ainda menos desconforto que, por ventura, pudesse ocorrer 

por conta de uma câmera externa – a despeito do consentimento de todos os sujeitos para a 

gravação. Foram utilizadas ainda duas cadeiras, em que se sentavam os participantes para 

assistirem à apresentação das histórias.  

4.4 – Procedimentos 

  Tal como no experimento I, os participantes, em dupla, assistiam às cenas das 

histórias, as quais foram apresentadas em ordem randomizada. No entanto, apenas um 
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participante assistia ao último slide, tendo, assim, que contar o fim da história ao outro 

participante que não havia assistido e que, por isso, perguntava “O que aconteceu?”. 

Reproduzimos abaixo a disposição dos participantes durante a aplicação do teste. 

 

Figura 39 – Dupla durante a apresentação dos slides de 1 a 3 de uma prancha do experimento III 

 
 

Figura 40 - Um participante da dupla assiste ao último slide de uma prancha do experimento III 

 
 

Figura 41 - Dupla durante o relato sobre o que aconteceu no último slide de uma prancha  
do experimento III 
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 Todas as informações relativas ao modo como proceder no experimento foram 

passadas antes de sua aplicação, bem como foi aplicado um pré-teste (treinamento) para 

averiguar se havia alguma dúvida quanto ao procedimento. Dessa forma, os participantes 

sabiam que não poderiam ser feitas perguntas ao experimentador durante a realização do teste, 

bem como sabiam que a descrição deveria ser unicamente sobre o que aconteceu na última 

cena, sem a necessidade de se retomar o conteúdo de toda história. Cada dupla levou cerca de 

20 minutos para a conclusão do teste.  

4.5 – Resultados 

 Em relação à variável independente concordância verbal, obtivemos um percentual de 

27% de estruturas com tópico para a primeira condição, verbos com concordância. 

 

(20) BOLSAi, PULAR BOLSAi PEGAR Øi Ø FUGIR. (com tópico) 
       „A bolsa, ele pulou, pegou e fugiu‟. 
 
(21) LADRÃO PEGAR BOLSA FUGIR. (com sujeito) 
       „O ladrão pegou a bolsa e fugiu‟. 
  

 Quanto à segunda condição, verbos sem concordância, o índice foi bastante 

semelhante, 26%. 

 

(22) BALÃO AZULi, Øj COMPRAR Øi, BALÃO.  (com tópico) 
        „O balão azul, elas compraram.‟ 
 
(23) MAGALI E MÔNICA COMPRAR BALÃO. (com sujeito) 
        „A Magali e a Mônica compraram o balão.‟ 
 

 Como se pode observar, os índices de produções de tópico, nas diferentes condições, 

são praticamente os mesmos, o que indica que não houve efeito da variável concordância 

verbal sobre as respostas (X2 = 0,18, p>.05), conforme identificamos no teste do qui-quadrado 

de homogeneidade. Ilustramos esses resultados no gráfico abaixo. 
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Gráfico 10 - Índices de tópicos de acordo com a variável independente concordância verbal do experimento III 
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 Em relação à segunda variável independente controlada no experimento, saliência 

para o tópico, na sua primeira condição, contexto menos saliente, o índice de respostas com 

tópico foi de 13%. 

 

(24) [IDOSO CAIR]i CEBOLINHA AJUDAR Øi. (com tópico) 
        „O idoso que caiu o Cebolinha ajudou.‟ 
 
(25) CEBOLINHA AJUDAR IDOSO. (com sujeito) 
        „O cebolinha ajudou o idoso.‟ 
 

 Quanto à segunda condição, contexto mais saliente, este índice foi elevado para 40%. 

 

(26) [ROUPA SUJA]i CEBOLINHA LAVAR Øi PENDURAR Øi. (com tópico) 
        „A roupa suja, o Cebolinha lavou e pendurou‟. 
 
 

(27) CEBOLINHA LAVAR ROUPA. (com sujeito) 
        „O Cebolinha lavou a roupa‟. 
 

 Esses índices demonstram a significância da variável saliência para o tópico no 

âmbito do emprego do tópico, dada a diferença percentual desse emprego na comparação 

entre as condições (X2 = 58,46 p<.05). Essa diferença pode ser constatada no gráfico abaixo. 
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Gráfico 11- Índices de tópicos de acordo com a variável independente saliência para o tópico do experimento III 
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 Embora não tenhamos considerado, neste experimento, a escolaridade como uma 

variável a ser controlada, mesmo porque o número de participantes com ensino médio destoou 

bastante daquele de participantes com o ensino superior, procedemos a uma análise por grupo 

para verificar se havia alguma diferença significante. De fato, a análise do índice de respostas 

com tópico, por meio do teste de independência, indicou não ter havido efeito da escolaridade 

(X2 = 0,23 p>.05) sobre as condições controladas, como pode-se observar no gráfico 11. 

 

Gráfico 12 – Índices de tópicos por condição X escolaridade do experimento III 
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 Procedemos a um teste qui-quadrado de independência para verificar se havia alguma 

forma de interação entre as duas variáveis independentes selecionadas no presente 

experimento. Os resultados indicaram que não houve nenhuma interação entre concordância e 

saliência (X² = 0,06, p>0.5). Com efeito, tal como demonstra o gráfico a seguir, a variável 

saliência, independente da concordância do verbo, é capaz de elevar o número de tópicos em 

qualquer condição mais saliente, o que inversamente precipita a redução das construções com 

sujeito nessas mesmas condições. 

 

Gráfico 13 – Índices de tópicos e sujeitos ao longo das quatro condições experimentais do experimento III 
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 Dessa forma, fica claro que é apenas nas condições (iii) e (iv) que a estrutura “tópico > 

comentário” passou a competir com a construção “sujeito > predicado”, isso justifica ter sido 

a variável independente saliência para o tópico a única que obteve efeito sobre as respostas 

dadas ao experimento. Desse modo, abaixo apresentamos os resultados divididos apenas nas 

condições da variável saliência para o tópico. 

 

Gráfico 14 - Índices de tópicos e sujeitos nas condições contexto mais e menos salientes do experimento III 
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 Como vimos, o índice de construções com sujeito é significativo na condição contexto 

menos saliente (X2 = 54,76 p<.05), chegando a 87%, percentual quase idêntico àquele obtido, 

para a mesma condição no experimento I de produção. Na condição contexto mais saliente, 

por outro lado, este índice é reduzido para 60% e fica no nível da chance (X² = 4,00 p>.05). 

Nessa mesma condição, o índice de emprego de tópicos é de 40%, mantendo-se não 

significativo. Contudo, quando comparado àquele obtido para a condição menos saliente, que 

foi de 13%, esse contraste mostra-se significativo (X2 = 55,46 p<.05). 

Assim, os resultados evidenciaram que a concordância verbal sozinha não parece ser 

um fator que influencia no emprego da construção de tópico. As condições discursivas, por 

outro lado, parecem, de fato, serem as que exercem maior influência para que o usuário da 

Libras empregue esse mecanismo.     

4.6 – Discussão 

 De acordo com a hipótese de que verbos de concordância proporcionam maior 

flexibilidade dos constituintes, possibilitando, assim, o alçamento do argumento interno para 

uma posição mais alta, de tópico, os contextos em que se induzia o emprego dessa categoria 

de verbos deveriam ter proporcionado tais construções topicalizadas. Entretanto, indo ao 

encontro de com nossas previsões, os resultados com esses verbos, em contextos discursivos 

desfavoráveis (menos salientes) à topicalização do argumento interno, não apresentaram, per 

se, a estrutura “tópico > comentário” de maneira expressiva. 

 As condições contextuais, por outro lado, tal como já havíamos identificado no 

experimento I de produção, demonstraram ser responsáveis, se não propulsoras do emprego 

categórico da topicalização desses argumentos, ao menos pelo aumento do seu emprego, 

possibilitando uma espécie de competição entre ambas as estratégias de ordenação frasal na 

Libras: “tópico > comentário” e “sujeito > predicado”. Desse modo, nossa previsão inicial de 

que seria apenas na condição contexto mais saliente que a produtividade do tópico ficaria 

mais evidente se confirmou.  

 A diferença entre o índice de produção de frases com tópico nas condições (i) e (ii), 

que se diferenciaram não pela saliência contextual, mas pela concordância, explicita que a 

concordância, sozinha, não teve efeito, como se pode verificar no gráfico que segue abaixo. 
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Gráfico 15 – Comparação entre os resultados nas condições (i) e (ii) do experimento III 
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 O índice de tópicos na condição (i) – verbo sem concordância + contexto menos 

saliente – foi um pouco maior, comparando-se à condição (ii) – verbo com concordância + 

contexto menos saliente –, 14% e 11%, respectivamente. Tais diferenças percentuais são fruto 

de um alto emprego de tópicos em relação a uma prancha das quatro que havia para condição. 

Na prancha citada, esperava-se que o verbo “APAGAR”, sem concordância, fosse empregado 

com o argumento interno “VELA” e com o argumento externo “CASCÃO”. Embora o 

contexto não favorecesse e, a princípio, a concordância do verbo também não, os 

participantes, entretanto, produziram 52% de tópicos. 

 Acreditamos que dois fatos possam justificar a preferência por essa estratégia no caso 

específico desse item. O primeiro resulta da natureza dos sinais, enquanto “VELA” se produz 

com as mãos diante do corpo e com o dedo indicador de uma mão fechada, que apoia a outra, 

a qual permanece virada para cima movendo os dedos em alusão ao fogo, a ideia de “apagar” 

(neste caso, a vela) foi produzida por muitos com o emprego do verbo com concordância 

“ASSOPRAR”, que é realizado com um gesto dos lábios e um movimento da cabeça. Ocorre 

que, posteriormente, observamos haver certa convenção de que a ordem, neste caso, seja 

“VELA-ASSOPRAR”
99, gerando, assim, a interpretação de que se trata de um tópico. Com 

efeito, foram considerados tópicos, na análise do experimento, as construções em que foi 

possível identificá-lo inequivocamente, seja pelo alçamento da sobrancelha ou mesmo por 

uma clara separação de tópico e verbo, por meio de uma pausa. Ressaltamos que, por outro 

lado, não obstante exista essa convenção em relação a estes sinais conjugados, também houve 

uma produção expressiva da ordem VO.  

                                                 
99 Pode ser visto em http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras/ 
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 O segundo fato é que no penúltimo slide desse mesmo item específico, embora não 

estivesse em destaque na cena, a vela aparecia no canto da prancha. Isso nos leva a supor que, 

de alguma forma, essa imagem possa ter sido considerada como parte do conhecimento 

partilhado entre os participantes.  

 Nas demais pranchas desta condição, o emprego de sujeito foi praticamente 

categórico, exceto uma única produção de tópico. Portanto, acreditamos que esse índice de 

sujeitos na primeira condição poderia ter sido ainda maior, caso houvesse uma margem menor 

para um possível emprego de um verbo convencionalmente usado na ordem OV, como 

acabou acontecendo, bem como se o objeto “VELA” só estivesse realmente presente na 

última cena. 

 Na condição (iii) – verbo sem concordância + contexto mais saliente –, a prancha em 

que se induzia o emprego do verbo “ABRAÇAR” se destacou das demais por ter alcançado 

um índice muito mais expressivo de tópicos, 68%, em comparação com as demais, que 

obtiveram uma média de 28% de produção de tópicos. Para esse fato, observamos que a cena 

não somente induziu a produção do verbo “ABRAÇAR”, mas também de verbos como 

“PEGAR100
”, “DAR” e “ABRIR”.  

 Desse modo, outros verbos foram empregados na condição cujo propósito era induzir 

apenas o emprego do verbo ABRAÇAR. Esta prancha provocou, portanto, dentre os 

participantes, essas escolhas verbais diferentes e inesperadas, o que foi bastante minimizado 

nas demais pranchas do experimento, entretanto, esse é um tipo de questão que surge em 

testes de produção, tal como abordamos na seção 1 deste capítulo. O fato de a prancha 

corresponder à condição contexto mais saliente, por si só, seria responsável pelo aumento do 

emprego de tópico. Tal fato somado a essa possibilidade de maior liberdade na escolha verbal 

pode ter favorecido o emprego do tópico – induzido pelo contexto. Talvez, como o único 

estímulo que não ofereceu dúvidas ao participante foi o que induziu o tópico, essa tenha sido a 

resposta que prevaleceu, isto é, repostas com tópico, que foram seguidas de uma escolha 

verbal própria para a descrição da cena.    

 Quanto a essa questão das respostas que obtemos em testes de produção, também 

percebemos, na condição (iv), que uma das pranchas não induziu, como presumíamos, a 

produção de tópicos, na comparação com as demais. Contudo, dessa vez, ocorreu o inverso do 

que foi descrito no para a prancha na condição (iii). Nesta houve um emprego de apenas 12% 

de tópico no total das respostas, quando nas demais obtivemos uma média de 52%.  

                                                 
100 Algumas dessas produções utilizaram o verbo PEGAR seguido do verbo ABRAÇAR. 
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 Observamos que o verbo que esperávamos ser empregado, neste caso, CONVIDAR, 

que deveria usar como argumento interno o sinal MAGALI, que era uma candidata a tópico 

presente em todas as cenas da história, não foi significativamente empregado. Com este verbo 

competiram outras estruturas, tais como sentenças com sujeito e predicativo do sujeito – 

exemplo (28) –, sentenças com o verbo CHORAR – exemplo (29) –, ENTRAR – exemplo 

(30) –, dentre outros, e sentenças com o verbo CONVIDAR – exemplo (31) –, mas na ordem 

“sujeito > predicado”. 

 

(28) MAGALI TRISTE, DEPOIS FELIZ PARTICIPAR FESTA. 
       „Magali estava triste, mas depois ficou feliz porque participou da festa‟. 
 
(29) MAGALI CHORAR, MONICA CONVIDAR ENTRAR FESTA. 
       „A Magali chorava e a Mônica convidou a entrar na festa‟. 
 
(30) MAGALI ENTRAR CASA, VER VONTADE BOLO. 
        „A Magali entrou na casa, viu o bolo e ficou com vontade de comer‟. 
 
(31) MÔNICA CONVIDAR MAGALI, FELIZ. 
        „A Mônica convidou a Magali, que ficou feliz‟. 
 

 Neste caso, acreditamos que, embora se tratasse de um contexto mais saliente para o 

emprego do tópico, de alguma forma, este tenha deixado brechas para o emprego – e 

interpretação, consequentemente – do argumento externo de diferentes verbos em lugar do 

que havíamos presumido que seria usado como argumento interno topicalizado de 

“CONVIDAR”, como se pode observar nos exemplos (29) e (30). 

 Apesar dos fatos acima descritos, de maneira geral, as pranchas utilizadas para o 

experimento conduziram a produções que utilizaram os verbos que esperávamos. Essas 

questões que descrevemos acima são inerentes à própria natureza que caracteriza esse tipo de 

teste, como mencionado na seção 1. Consideramos, portanto, que tenham sido bastante 

satisfatórios os dados obtidos por meio do paradigma empregado.   

 Assim, conforme nossa previsão, os resultados deste experimento indicaram que as 

condições contextuais são, por si só, as responsáveis pelo emprego mais expressivo do tópico 

na Libras. A variável concordância verbal, por sua vez, não teve efeito para fins de emprego 

do mecanismo. Ademais, o experimento, assim como os anteriores, contribuiu para a 

descrição de que o tópico de argumento interno é um fenômeno presente na Libras, mas que 

parece estar condicionado às condições contextuais. Logo, no âmbito da proposta tipológica 
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para as línguas (Li e Thompson, 1976), os resultados do experimento contribuem para a 

classificação da Libras no grupo das línguas de orientação para a sentença.  

 Na discussão do experimento I de produção, observamos que havíamos encontrado 

uma quantidade expressiva de sujeitos nulos em nossos dados. Quanto a esse aspecto, na 

análise dos dados do experimento III, verificamos que houve, no total geral de todas as 

produções, 40% de sujeitos nulos.  Quanto a essa estratégia, nas sentenças em que se 

empregou a ordem “sujeito > predicado”, o percentual foi de 31%. Para as construções que 

empregaram a estrutura “tópico > comentário”, esse percentual foi de 42%. Trata-se de uma 

diferença apenas numérica, não significativa em termos estatísticos, mas que consideramos 

pertinente ser reportada.   

 

(32) Øi ROUBAR BOLSA, Øi IR EMBORA, Øi FUGIR. (com sujeito) 
       „Roubou a bolsa e foi embora, fugiu.‟     
 
(33) IDOSOi CAIU, Øj AJUDAR Øi, Øj LEVANTAR Øi. (com tópico) 
      „O idoso que caiu ele ajudou a levantar.‟ 
 

 Acreditamos que esses dados, tal como aqueles reportados no experimento I e II de 

produção, contribuam para a descrição do sujeito nulo anafórico na Libras. Embora se trate de 

uma análise mais superficial, já que não constava dentre as condições que buscamos controlar 

no experimento, é possível prever que não se trate de uma estratégia mais geral. Os 

percentuais sinalizam, sim, sua produtividade na língua, mas não o seu uso categórico.  

 Observamos também que os contextos em que seu emprego foi maior foram 

justamente aqueles em que o candidato a sujeito fazia parte do conhecimento partilhado entre 

a dupla, uma vez que tenha aparecido em alguma – ou em mais de uma – cena anterior à final. 

Ainda assim, observamos casos isolados em que se produziu a sentença com o sujeito nulo, 

embora o personagem correspondente à categoria tenha aparecido apenas na última cena, isto 

é, não fazendo parte da informação adquirida pelo participante que não assistiu ao fim da 

história. 

 Ademais, consideramos relevante registrar alguns casos em que foram produzidas as 

seguintes estruturas: 

 

(34) Ø LAVAR ROUPA, CEBOLINHA. 
        „Lavou a roupa, o Cebolinha.‟ 
 
(35) COELHOi, Øj PEGAR Øi  Øj ABRAÇAR Øi, MÔNICA. 
        „O coelho, ela pegou e abraçou, a Mônica.‟ 
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 Nos exemplos (34) e (35), interpretamos como estruturas de sujeito nulo seguidas de 

NPs, “CEBOLINHA” e “MÔNICA”, que funcionariam como uma espécie de aposto 

explicativo. Seria uma forma de dar base a uma categoria vazia empregada em lugar de 

sujeito, que possa apresentar alguma dificuldade para ser identificada, no exemplo em 

questão, por não fazer parte da informação partilhada daquele participante que não assistiu ao 

último slide. Outra característica seria ainda uma ligeira pausa que houve antes desses NPs.  

 Há, no entanto, outra interpretação oferecida a estruturas semelhantes a essas. Quadros 

e Lillo-Martin (2007), com base no trabalho de Arroteia (2003), apontam que é possível levar 

o sujeito para uma posição final, gerando uma estrutura VOS em Libras.  

 

(36) QUEM COMPRAR CARRO?        (Lillo-Martin, 2007, p. 31-33) 
        „Quem comprou o carro? ‟       
  
         (JOÃO) COMPRAR CARRO JOÃO. 
         „Quem comprou o carro foi o João.‟  
 

 De acordo com a argumentação sustentada, esse exemplo seria um caso de foco 

enfático, que levaria o sujeito para a posição final. Embora tenhamos observado que, das 

ocorrências de estruturas como as reproduzidas em (34) e (35), os NPs posicionados no final 

das sentenças correspondam a uma informação presente somente no fim da história e, por 

isso, sendo uma informação nova, não acreditamos que sejam estruturas semelhantes à 

reproduzida em (36). O que nos leva a acreditar que sejam diferentes e, por isso, nossa 

interpretação de que se trataria de uma espécie de aposto explicativo, é o fato de que a 

pergunta feita no teste não era “Quem?”, mas “O que aconteceu?”. Alia-se a esta observação 

também a pausa que percebemos haver entre a “VO” ou “TopV”, no exemplo (35), e o NP em 

posição final, que nos pareceu não um marcador de foco, mas algo como um esclarecimento. 

De todo modo, foram alguns poucos exemplos, o que, portanto, não nos permite fazer 

deduções mais consistentes. 

 No que se refere aos marcadores, verificamos que em 41% do total geral de produção 

de tópicos havia o alçamento das sobrancelhas. Quanto à apontação, também observada como 

uma marca presente em algumas ocorrências de topicalização (cf. SOUZA, 2014), foi 

observado um percentual de 9%. Trata-se, novamente, de diferenças apenas numéricas, não 

significativas em termos estatísticos.  

 

(37) [ROUPA SUJA] Apontação [PEGAR LAVAR]. 
        A roupa suja, ele pegou e lavou. 
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 Convém relatar que houve outras apontações, no início de algumas sentenças, 

geralmente com os mesmos participantes, mas essas foram em direção à tela do notebook. 

Entendemos, assim, que não se tratavam de marcação especial, mas de uma maneira de 

retomar a história, algo como “Lá na história...”. 

   Como o percentual das marcas associadas ao tópico que identificamos, em especial o 

alçamento das sobrancelhas, não correspondeu a uma estratégia mais geral, não é possível 

sustentarmos, a partir desses dados, que o tópico só ocorre na Libras se acompanhado do 

levantamento das sobrancelhas ou da apontação. Como havíamos sinalizado na discussão do 

experimento I, identificar essa marcação não nos parece uma tarefa simples. Portanto, os 

resultados quanto a esse aspecto não são conclusivos. 

 No que tange a essa propriedade do tópico na língua, pensamos que o uso de uma 

técnica experimental que nos permita obter dados mais precisos seja um passo importante na 

investigação do fenômeno à luz da abordagem que estamos propondo. Dessa forma, o 

rastreamento ocular poderia mapear as regiões da face do sinalizador que recebem fixações, 

observando os tempos dispensados nessas áreas do rosto, quando se produzem construções 

com tópico. 

   Portanto, visando a essa questão, o experimento IV, que é descrito no próximo 

capítulo, foi criado, como modo de fornecer ao estudo conduzido até aqui maiores 

detalhamentos. Sendo assim, acreditamos que uma técnica que nos permita averiguar o 

processamento on-line de sentenças com tópico, oferecendo-nos dados quanto à fixação 

ocular, poderia extrair pistas sobre o padrão de comportamento visual de surdos, identificando 

qual a relevância desse movimento das sobrancelhas no processamento de sentenças com 

tópico. 
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Capítulo VI – Comportamento visual na compreensão de 
sentenças com tópico em Libras 

Introdução 

 
 De acordo com os resultados obtidos nos experimentos descritos nos capítulos 

anteriores, podemos afirmar que as construções de tópico de argumento interno fazem parte 

da gramática dos usuários da Libras. Por outro lado, não podemos sustentar, a partir desses 

resultados, que se trate de uma ordenação mais geral e mais produtiva na língua, uma vez que, 

tendo sido empregada de maneira mais consistente apenas mediante determinadas condições 

contextuais, assemelha-se a uma estrutura marcada, da qual a língua dispõe. Com efeito, os 

resultados dos experimentos I, II e III de produção indicam que a Libras comportar-se como 

uma língua orientada para a sentença, com proeminência de sujeitos, cuja ordenação linear 

mais básica e produtiva é “sujeito > predicado”. 

 Conforme exposto no capítulo II desta tese, as construções de tópico seriam 

licenciadas por uma marca especial – levantamento das sobrancelhas –, que seria responsável 

por marcar essa construção não canônica na língua (cf. QUADROS & KARNOPP, 2004). 

Embora esses resultados não sustentem que o tópico seja a estratégia mais básica de 

ordenação dos constituintes, não observamos, na produção dos próprios usuários da Libras, 

nas situações laboratoriais que criamos, o emprego categórico dessa marca não manual.  

 Além do levantamento das sobrancelhas, Quadros e Karnopp (2004) indicam que a 

concordância seria um contexto favorecedor do tópico (cf. QUADROS & KARNOPP, 2004), 

uma vez que as marcas não manuais que acompanham os verbos com concordância 

permitiriam a alteração da ordem dos constituintes. Em contraste, nos resultados dos nossos 

experimentos de produção, identificamos que mesmo verbos sem concordância licenciam o 

alçamento do objeto para uma posição à esquerda, na presença de contexto com uma situação 

discursiva propícia.  

 Essas evidências levaram-nos a um questionamento quanto ao status do fenômeno do 

tópico na Libras. Considerando-se a sua alta produtividade, uma vez que seriam produzidos e 

compreendidos normalmente sem o levantamento de sobrancelhas, seja com verbos de 

concordância ou sem concordância, aventamos a possibilidade de a topicalização estar 

deixando de ser interpretada como estrutura marcada na língua. 

 Li e Thompson (1976) propõem haver, nas línguas naturais, um sistema cíclico de 

estágios diacrônicos, no que tange ao emprego preferencial de sujeito e de tópico. De acordo 
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com essa proposta, uma língua pode ser de sujeito e passar a um estágio em que as duas 

estratégias, tópico e sujeito, são empregadas produtivamente, passando as sentenças com 

tópico a serem, consequentemente, menos marcadas. 

 Buscando compreender o porquê de, em nossos resultados, não terem sido observadas, 

de forma mais expressiva, as marcas especiais relacionadas ao tópico e, ao mesmo tempo, em 

face da constatação do emprego significativo desse mecanismo em situações discursivas 

específicas, questionamo-nos qual seria o papel dessa marca especial no fenômeno 

investigado. Talvez seja possível supor que a Libras possa estar num processo de transição de 

um estágio em que o tópico é marcado para um estágio em que ele já é menos marcado, pois 

estaria em competição com o sujeito enquanto estratégia de organização dos constituintes na 

sentença, ou, talvez, essa não seja a única marca capaz de licenciar o tópico e, sendo assim, na 

sua ausência, ocorreria outra marca para a qual não tenhamos dedicado atenção especial. 

 Entretanto, para que possamos refletir sobre essa questão com mais consistência, 

pensamos que seria necessário um teste que visasse à investigação da ocorrência da referida 

marcação não manual, isto é, o levantamento da sobrancelha, durante a topicalização na 

Libras. Desse modo, um experimento que utilize a técnica de rastreamento ocular poderia nos 

fornecer dados mais precisos sobre as áreas de maior fixação ocular durante o movimento dos 

olhos no processamento on-line de sentenças produzidas em Libras, indicando a possibilidade 

de a informação do movimento muscular da área da sobrancelha ser ou não levada em 

consideração para o processamento da compreensão de frases na língua.  

 O presente capítulo, portanto, descreve o experimento a que procedemos, no 

Laboratório de Ciências Cognitivas e Psicolinguística da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), sob supervisão da professora Elisângela Teixeira, com participantes surdos, alunos do 

curso de Letras-Libras da mesma universidade, utilizando o rastreador ocular (em inglês eye-

tracker). Este experimento caracteriza-se como um estudo pioneiro, já que foi o primeiro a 

utilizar a técnica de rastreamento ocular para a investigação da língua de sinais utilizada no 

Brasil. Para sua composição, combinamos essa técnica com uma tarefa de julgamento de 

aceitabilidade, por nota em escala, semelhante ao nosso experimento piloto, descrito no 

capítulo IV, a fim de averiguar a avaliação fornecida a sentenças de tópico de objeto, com e 

sem o alçamento de sobrancelhas. 

 Assim, nossos objetivos com esse experimento foram: (i) verificar o julgamento 

emitido mediante sentenças de tópico com e sem a marca não manual a ele associada; (ii) 

averiguar o padrão geral do escaneamento ocular durante o processamento de sentenças em 

Libras; (iii) identificar o padrão de escaneamento ocular no processamento das sentenças com 
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tópico sem a marcação não manual, observando se haveria alguma diferença em relação ao 

escaneamento de sentenças com levantamento de sobrancelhas. 

 Neste experimento, assumimos a hipótese de que, sendo uma estrutura marcada na 

Libras, as construções com tópico, para serem julgadas como aceitáveis, deveriam 

corresponder apenas àquelas em que tenha havido o levantamento das sobrancelhas. Sendo 

assim, nossa previsão foi a de que essas sentenças seriam mais aceitáveis do que as 

produzidas sem tal levantamento, bem como o padrão de escaneamento visual das estruturas 

de tópico com sinalização não manual seria diferente do seu correspondente sem essa 

sinalização.  

 Este capítulo está dividido em duas seções. Na primeira, apresentamos uma breve 

abordagem sobre a metodologia experimental de rastreamento ocular e, na segunda, 

descrevemos os procedimentos para a formulação do experimento, seus resultados e sua 

análise.  

1- A técnica de rastreamento ocular 

 

 O rastreamento ocular corresponde a uma técnica que vem sendo empregada em 

estudos que visam observar e registrar a movimentação e a fixação dos olhos em tarefas de 

estímulos visuais, tais como reconhecimento de imagens ou leitura de textos escritos (cf., 

dentre outros, RAYNER, 1998). Sustenta-se que os dados de movimentação ocular podem 

refletir os momentos do processamento cognitivo nas tarefas examinadas e, por essa razão, 

entende-se que seja uma metodologia experimental importante não apenas para o 

entendimento do funcionamento da visão, mas também para obtenção de informações 

indiretas sobre outras áreas da cognição humana (cf. RAYNER, 1998).  

 Nesse sentido, a técnica tem permitido o desenvolvimento de estudos também no 

âmbito da medicina, com médicos que a utilizam na investigação de distúrbios cerebrais, 

como o autismo e a esquizofrenia (cf. MACEDO et al, 2005). Nas pesquisas 

psicolinguísticas101, os rastreadores oculares têm sido bastante utilizados como rica fonte de 

investigação do processamento da linguagem.  

 No âmbito das pesquisas psicolinguísticas que têm sido realizadas no Brasil, a tese de 

Teixeira (2013) é um exemplo de estudos de rastreamento utilizados na psicolinguística 

brasileira acerca de fenômenos relativos a línguas orais. Na pesquisa desenvolvida pela 

                                                 
101 Para uma revisão da utilização da técnica na investigação psicolinguística, indicamos a leitura de Foster (no 
prelo) e de Teixeira (2013). 
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autora, usaram-se dados como fixação do olhar, padrão de sacadas durante a leitura e 

regressão do olhar para regiões ambíguas de um estímulo para sustentar suas hipóteses 

experimentais a respeito da correferência no PB. 

 Tendo sido empregado pela primeira vez em fins século XIX – embora apenas nas 

últimas décadas se registre um número mais expressivo de pesquisas –, o rastreamento ocular 

passou por mudanças tanto no que se refere à tecnologia em si, quanto no que se refere aos 

questionamentos científicos feitos mediante os dados que dele obtêm-se (cf. RAYNER, 

1998). Inicialmente, a técnica, que objetiva registrar, em tempo real, a movimentação dos 

olhos, era mais invasiva. Registra-se, por exemplo, que, em um dos estudos pioneiros, 

utilizavam-se equipamentos ligados a lentes inseridas nos olhos anestesiados dos 

participantes, as quais eram capazes de registrar a movimentação de seus olhos durante a 

leitura (cf. HUEY, 1908).  

 Ao longo do desenvolvimento dessa tecnologia, diferentes modelos de equipamentos 

foram registrados, atenuando-se essa sensação invasiva e aumentando a praticidade desse tipo 

de experimento. Dentre os modelos atuais, que não são invasivos, registram-se, por exemplo, 

os rastreadores de mesa (table-mounted), que se assemelham a um monitor de computador, 

diante do qual se posiciona o participante do experimento. Esse modelo permite maior 

praticidade e maior precisão no registro dos dados. Existem algumas diferenças, dentre esses 

modelos, quanto à movimentação da cabeça, já que, em alguns deles, essa permanece estática, 

por meio de um equipamento de apoio de queixo, e, em outros, a movimentação é livre, no 

sentido de que não há nada que se fixe no participante, o qual deve apenas permanecer 

voltado para o monitor, sem se movimentar bruscamente.  

 Atualmente, os modelos mais comuns de rastreador utilizam câmeras de vídeo e um 

emissor de luz infravermelha que permitem detectar reflexos da pupila e da córnea. Além 

desses aparatos, os rastreadores contam também com um sistema algorítmico que possibilita o 

processamento da imagem e a realização de cálculos matemáticos102. Ilustramos abaixo o 

funcionamento de um aparato desse tipo. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
102 Fonte: http://www.tobii.com/en/about-tobii/what-is-eye-tracking/ 

http://www.tobii.com/en/about-tobii/what-is-eye-tracking/
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Figura 42 – Ilustração do funcionamento103 de um rastreador ocular104 

 
 

    Trata-se, portanto, de uma metodologia que permite identificar o comportamento dos 

olhos durante a realização de uma tarefa com estímulos visuais, o qual engloba as fixações e 

as sacadas, que são de interesse particular para a pesquisa em psicolinguística.  

 As fixações correspondem a um curto período de tempo em que o olho permanece 

relativamente estático e fixado em uma determinada área. Numa atividade de leitura, esse 

período pode durar em média 250 milissegundos, a depender da tarefa proposta (cf. 

RAYNER, 1998; MACEDO et al, 2008).  A análise dessas fixações é feita com dados da 

região da fóvea, que se localiza numa parte da retina, os quais nos permitem obter 

informações sobre o foco de atenção visual (cf. FINDLAY, 2004). Esse foco é considerado 

um dado indicativo do momento de extração da informação a ser utilizada no processamento 

cognitivo, como, dentre outros, a compreensão de uma frase escrita. A fóvea é contornada 

pelo que se convencionou chamar de região parafoveal, que não possui o mesmo grau de 

acuidade da fóvea. 

 

Aquilo que vemos em torno da fóvea, numa região conhecida como parafóvea, ainda 
guarda um grau bastante elevado de detalhe, mas não tem acuidade de cores nem de 
contorno de formas. Mesmo tendo uma menor precisão de detalhes, a parafóvea 
permite reconhecer objetos, desde que aquilo que ela processa seja uma imagem já 
conhecida por nosso cérebro. Corriqueiramente, os seres humanos pensam que 
percebem com riqueza de detalhes tudo o que está a seu redor. No entanto, o olho só 

                                                 
103 Tradução: 1) O rastreador incorpora microprojetores de infravermelho em sensores ópticos e de 
processamento de imagem; 2) Microprojetores criam padrões de reflexão sobre os olhos; 3) Os sensores de 
imagem registram a imagem do usuário, os olhos do usuário e os padrões de projeção em tempo real; 4) O 
processamento de imagem é usado para encontrar características do usuário, os olhos e os padrões de projeção; 
5) São utilizados modelos matemáticos para calcular exatamente a posição do olho e fixação do olhar. 
104 Fonte: http://www.tobii.com/en/about-tobii/what-is-eye-tracking/ 

http://www.tobii.com/en/about-tobii/what-is-eye-tracking/
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vê com detalhes o que está em foco, ou seja, aquilo que está sendo percebido pela 
fóvea, esta minúscula região da retina, do tamanho da cabeça de um alfinete, que 
recebe a projeção das imagens percebidas a uma angulação de apenas dois graus. 
Nosso cérebro nos faz crer que estamos vendo uma grande área porque nosso olhar é 
não estacionário, significa dizer que se move a todo instante, e porque a cada nova 
posição produz vários focos em frações de segundos, escaneando as imagens de seu 
entorno e armazenando-as em uma memória de curto e longo prazo, que 
complementa ininterruptamente as visões que formamos do mundo. (TEIXEIRA, 
2013, p. 60) 

 

 Abaixo reproduzimos a anatomia do olho humano. 

 

Figura 43 – Anatomia do olho humano105 

 
  

Assim, temos como regiões que compõem o campo visual a região foveal, a região 

parafoveal e a região periférica. Como vimos, a região da fóvea é aquela de onde se extraem 

maiores detalhes do estímulo visual, corresponde à região central da retina. A região da 

parafóvea, que corresponde àquela que está em torno da fóvea, não extrai do estímulo a 

mesma precisão de detalhes que a fóvea, pois capta o seu entorno, sendo, no entanto, capaz de 

captar movimentos.  A região periférica, por sua vez, é aquela em que se extraem informações 

muito pouco claras dos estímulos, também se localiza no entorno da fóvea. Assim, Rayner 

(1998) aponta que, se houver uma palavra na região parafoveal, será necessário um 

movimento sacádico para que ela se torne mais nítida – se, entretanto, se trata de um objeto, 

ele poderá ser identificado na periferia sem sacadas. 

 Compreendem-se por sacadas os saltos de uma fixação ocular para outra. Esses 

movimentos são muito rápidos e fazem com que uma fixação passe à outra sem que se 

                                                 
105 Adaptado de: 
http://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/2_qualidade_vida_humana/Museu2_qualidade_corpo_sensorial_visao1
.htm  

http://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/2_qualidade_vida_humana/Museu2_qualidade_corpo_sensorial_visao1.htm
http://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/2_qualidade_vida_humana/Museu2_qualidade_corpo_sensorial_visao1.htm
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realizem paradas intermediárias. O tempo de duração dessas sacadas pode variar de acordo 

com a natureza do estímulo, oscilando, em média, de 10 a 100 milissegundos (cf., dentre 

outros, GILCHRIST, 2004;  RAYNER, 1998). Reproduzimos abaixo uma figura em que se 

ilustram fixações e sacadas durante o processamento visual de uma imagem. 

 
Figura 44 – Sequência de sacadas e fixações no escaneamento visual da imagem (GILCHRIST, 2004, p. 91)106 

 
 

   A figura (44) retrata uma tarefa de escaneamento de imagem. Nela temos os locais em 

que ocorreram os pontos de fixação e a duração, dada em milissegundos, de cada uma dessas 

fixações. Cada ponto é ligado para que se compreenda a ordem em que ocorreram as fixações. 

Durante uma sacada, não computamos informações, tal fenômeno recebe o nome de 

supressão sacádica. Essa constatação foi feita já nos primeiros estudos em que se utilizou a 

metodologia de rastreamento ocular (cf. RAYNER, 1998). 

 Compreende-se que esses dois movimentos, fixações e sacadas, estejam relacionados a 

processos cognitivos, por isso, há entre os estudiosos da cognição grande interesse sobre esse 

tipo de dado. Desse modo, no que concerne à investigação psicolinguística, numa tarefa 

como, digamos, a leitura, o local e o tempo das fixações são de particular interesse, bem como 

o são a direção e a movimentação das sacadas (RAYNER, 1998). Como esses eventos podem 

variar, a análise dos dados extraídos a partir da sua observação pode fornecer pistas sobre o 

funcionamento dos processos cognitivos que estão implicados na tarefa de leitura, e a mesma 

lógica aplica-se a experimentos psicolinguísticos com estímulos visuais diferentes do sinal 

escrito. 

                                                 
106 Os números, em cada ponto, indicam o tempo de fixação, em milésimos de segundo. 
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  A análise das fixações e das sacadas pode contribuir para o entendimento de um 

fenômeno cognitivo particular, a depender daquilo que o experimentador defina como sua 

hipótese de trabalho.  De fato, o tempo de fixação e os movimentos sacádicos são apontados 

como relevantes em tarefas de processamento de informação107 porque a mudança no padrão 

de comportamento ocular pode indicar, por exemplo, um custo maior no processamento de 

determinada informação (RAYNER, 1998).    

 No caso da atividade leitora, que tem sido alvo de muitas investigações 

psicolinguísticas, o estudo da movimentação ocular tem possibilitado a formulação de 

hipóteses, dado que o tempo de fixação e os movimentos sacádicos – que funcionam como 

variáveis dependentes – refletiriam certos aspectos do processamento cognitivo da leitura (cf. 

FOSTER, no prelo; RAYNER, 1998).  

  

A crucial point that has emerged recently is that eye movement measures can be 
used to infer moment-to-moment cognitive processes in reading (Just & Carpenter, 
1980; McConkie, Hogaboam, Wolverton, Zola, & Lucas, 1979; Rayner, 1978b; 
Rayner, Sereno, Morris, Schmauder, & Clifton, 1989) and that the variability in the 
measures reflects on-line processing. For example, there is now abufidant evidence 
that the frequency of a fixated word influences how long readers look at the Word 
(Inhoff & Rayner, 1986; Rayner & Duffy, 1986). Thus, properties of the fixated 
word modulate the fixation time and result in variability in fixation times108. 
(RAYNER, 1998, p. 376) 
 

 Rayner aponta que, apesar de não haver, a princípio, uma correlação entre o tempo de 

fixação e o comprimento das sacadas em tarefas de leitura – o mesmo não poderia ser dito 

para tarefas que eliminam a leitura –, parece haver influência da dificuldade da tarefa em 

ambas as variáveis (RAYNER, 1998, p. 376). No caso de línguas latinas, em que predomina a 

leitura da esquerda para direita, sacadas regressivas109 podem indicar dificuldade na leitura, 

por conta de uma estrutura ambígua, por exemplo (cf., dentre outros, FOSTER, 2013; MAIA, 

2008, 2010; STAUB & RAYNER, 2007). Observe-se a figura abaixo. 

                                                 
107 Rayner (1998, p. 373) aponta que as sacadas precisam ser distinguidas de outros três tipos de movimentos que 
também são estudados: a perseguição (pursuit), convergência (vergence) e movimentos oculares vestibulares 
(vestibular eye moviment). A perseguição são movimentos oculares que ocorrem quando os olhos seguem um 
determinado alvo em movimento. A velocidade desse movimento seria mais lenta do que a das sacadas. A 
convergência é aquela cujo movimento é para dentro, em direção ao outro olho, para fixar num objeto próximo. 
Os movimentos oculares vestibulares, por sua vez, são aqueles que são feitos quando os olhos giram a fim de 
para compensar a cabeça e corpo que estão em movimentos a fim de manter a mesma direção da visão. 
108 Tradução: “Um ponto crucial que surgiu recentemente é que medidas de movimentação ocular podem ser 
usadas para inferir momento a momento do processamento cognitivo de leituras (Just & Carpenter, 1980; 
McConkie, Hogaboam, Wolverton, Zola, & Lucas, 1979; Rayner, 1978b; Rayner, Sereno, Morris, Schmauder, & 
Clifton, 1989) e que a variabilidade nas medidas reflete o processamento on-line. Por exemplo, agora há provas 
abundantes de que a frequência de uma palavra que foi fixada influencia no tempo que os leitores gastam 
olhando para a palavra (Inhoff & Rayner, 1986; Rayner & Duffy, 1986). Portanto, propriedades da palavra 
fixada modulam o tempo de fixação e resultam em variabilidade em tempos de fixação. 
109 Sobre sacadas regressivas, ver Rayner e Liversedge (2004). 
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Figura 45 - Ilustração do rastreamento de uma frase (MAIA, 2010, P.32) 

 
  

 Com a ilustração, podemos perceber que as manchas mais claras e borradas (em verde) 

são relativas às fixações, ao passo que as setas mais escuras (em vermelho) são relativas aos 

movimentos sacádicos. Trata-se de uma ilustração do rastreamento feito por um nativo de 

língua portuguesa, variedade brasileira, durante a leitura da seguinte frase: 

 

(1) O contador enviou o manual para o professor para o diretor da faculdade. (MAIA, 2010) 

 

 Nesse estudo, Maia investigou o processamento de sentenças com PP (Sintagma 

Preposicional) em função de adjunto ou de argumento de um determinado verbo que 

apresentam ambiguidade quanto à aposição sintática ao sintagma verbal ou ao sintagma 

nominal. Os resultados indicam que há uma reanálise da sentença reportada, a qual é realizada 

por um movimento sacádico de volta ao verbo “enviou”, na leitura do sintagma preposicional 

“da faculdade”. Esses dados demonstram que o leitor cai no que se convencionou chamar 

efeito labirinto (Teoria do Garden Path, cf. FRAZIER & FODOR, 1978; FRAZIER, 1979), 

pois o sintagma “para o professor”, neste caso, não estava aposto ao verbo, mas ao nome 

“manual”, sendo, assim, necessária uma reanálise a fim de que “para o diretor da faculdade” 

fosse processado como o objeto indireto do verbo “enviar”, fato que seria flagrado pela 

movimentação ocular regressiva.  

 Com esta breve exposição, procuramos demonstrar alguns aspectos da técnica de 

rastreamento ocular e como esta tem sido utilizada produtivamente no âmbito da pesquisa 

cognitiva. No que tange aos estudos psicolinguísticos no Brasil, como apontado no início 

desta seção, algumas pesquisas têm empregado a tecnologia para a investigação de diferentes 

fenômenos que envolvem o processamento linguístico de línguas orais, dentre os quais 

citamos os de Maia (2008, 2010), Foster (2013), Teixeira (2013) e Teixeira et al (2014).  

 Para a Libras, não foram encontradas, no país, referências. Nosso trabalho caracteriza-

se, portanto, pelo pioneirismo na área da língua de sinais empregada no Brasil. Antes que 

discorramos sobre ele, julgamos relevante mencionar alguns estudos que empregaram o uso 



223 
 

 

do rastreador ocular com participantes surdos fora do Brasil, os quais serão apresentados na 

seção seguinte.  

1.1 - Rastreamento ocular no estudo com surdos 

 O rastreamento ocular tem particular relevância no tratamento do escaneamento visual 

de pessoas surdas. Isso porque, justamente, as línguas de sinais caracterizam-se pelas 

modalidades espacial e visual. Portanto, compreender como ocorre a movimentação ocular em 

indivíduos surdos durante o processamento dos gestos que compõem essas línguas, que são, 

basicamente, produzidas manual e espacialmente, pode apontar tanto certa especialidade que 

caracterize a visão de surdos quanto o valor dos traços que compõem os sinais, viabilizando 

maior compreensão sobre essas línguas. 

 Assim, estudos têm sido desenvolvidos visando à obtenção de informações relativas à 

caracterização da percepção visual dos surdos. Algumas investigações com usuários da ASL 

têm indicado que existe uma especialização da visão periférica desses indivíduos (cf., dentre 

outros, BAVALIER et al, 2000, 2001, 2006). Os dados sugerem haver, por exemplo, um 

aprimoramento da percepção de movimentos.  

 Bavelier et al (2001) observaram que a privação auditiva precoce e o uso da ASL 

refletem-se na organização dos sistemas neurais que estão associados ao processamento das 

informações visuais de movimento. O estudo realizado com surdos, ouvintes não 

sinalizadores e ouvintes sinalizadores nativos indicou que os surdos apresentam maior atenção 

quanto às características dos movimentos, o que se reflete, consequentemente, na organização 

das redes neurais ligadas ao processamento desse tipo de informação. 

 Os dados de tais pesquisas indicam que a privação de audição e o acesso à ASL têm 

como consequência o aperfeiçoamento do processamento de informações visuais realizadas 

no campo periférico. Tal fato indicou ainda haver, nos surdos, reflexo na área do sulco 

temporal posterior superior110, salientando sua modificação em decorrência dessa privação 

sensorial e, portanto, fornecendo informações sobre a neuroplasticidade em humanos. 

 Em síntese, esses estudos têm buscado investigar as características do processamento 

visual em indivíduos surdos. Outras investigações têm indicado, ainda, que, em tarefas com 

rastreamento ocular realizadas em indivíduos surdos e indivíduos ouvintes que sabem língua 

de sinais, há uma incidência de fixação na área do rosto quando uma figura humana é 

apresentada (cf. THOMPSON et al, 2009). Entretanto, parece haver uma diferença no que 
                                                 
110 Segundo o autor, trata-se de uma região multimodal que atualmente tem sido associada com o processamento 
de movimento biológico e de sinais do corpo socialmente relevantes (BAVELIER, 2001, p. 8938) 
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concerne à área exata do rosto que recebe mais fixações, enquanto surdos fixam mais na área 

próxima aos olhos, ouvintes fixam mais na área próxima à boca (cf. THOMPSON et al, 2009; 

WATANABE et al, 2011). 

 

Figura 46 – Áreas de fixação durante rastreamento de imagem estática em grupo de surdos (deaf), ouvintes 
(hearing), mulheres (female) e homens (male) (WATANABE, 2009, p. 4) 

 
  

Watanabe et al (2011) observaram, a partir dos resultados de pesquisa com surdos e 

ouvintes japoneses, que o grupo de surdos tendeu a fixar mais na região dos olhos, enquanto o 

de ouvintes, na região do nariz, conforme ilustra a figura (46). Ainda segundo seus dados, o 

grupo de mulheres fixou mais nos olhos, e o de homens, no nariz.  

 Tais resultados indicariam que surdos apresentam estratégias de extração de 

informação visual, no âmbito de imagens estáticas, diferentes dos ouvintes. Os autores 

reconhecem, no entanto, que os resultados são limitados, pois exatamente por ter se tratado de 

um experimento com imagem estática, diferiria daquilo que ocorre naturalmente em línguas 

de sinais, cujos sinais movimentam-se.  

 Em estudo que aspirou ao entendimento da percepção visual de pessoas surdas durante 

a apresentação de vídeos, Muir e Richardson (2005) também empregaram a técnica do 

rastreamento ocular. O experimento consistiu, basicamente, na apresentação de três histórias 

gravadas em vídeos, sinalizadas na língua de sinais empregada na Inglaterra, a BSL, a 

usuários dessa língua, os quais, ao fim, deveriam relatar o que haviam compreendido. Os 

resultados indicaram que a região da face foi a mais fixada. A região superior, próxima aos 

olhos, foi a mais fixada quando a imagem do sinalizador no vídeo era mais aproximada. 

Quando a imagem do sinalizador, num segundo vídeo, era mais distanciada e, portanto, 

menor, alcançando-se gestos mais amplos, a região mais fixada foi aquela próxima à boca. 
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 Embora os sinais sejam realizados, na maior parte, manualmente, o que poderia gerar 

um estranhamento no que tange a esses resultados de que é a área do rosto a que recebe maior 

fixação mesmo de pessoas surdas, tal fato é altamente compreensivo se observarmos, 

principalmente, dois aspectos: as expressões não manuais faciais fazem parte dos 

componentes gramaticais das línguas de sinais, como visto no capítulo II; e a especialização 

da visão periférica que os surdos possuem, conforme tem sido revelado por esses estudos, 

daria conta de captar os sinais em movimento feito pelas mãos. 

 Nesse sentido, Thompson et al (2006), com vistas à investigação dos verbos de 

concordância na ASL, procederam a um experimento de produção, em que se utilizou o 

rastreador ocular111 com sinalizadores dessa língua – do total de 10 participantes, apenas um 

era ouvinte, mas, CODA. Os autores visaram à observação do padrão do olhar em 

sinalizações de verbos simples, de concordância e locativos – espaciais –, baseados na 

postulação de Neidle et al. (2000 apud Thompson et al, 2006) de que todos os tipos de verbos 

em ASL poderiam ocorrer com a concordância sintática de sujeito e de objeto.  

 Os resultados, no entanto, indicaram que há um padrão de escaneamento do olhar 

diferente entre aquele que ocorre com verbos de concordância, verbos simples e verbos 

locativos. Em verbos com concordância, o olhar era mais direcionado para a localização 

sintática do objeto, ao passo que, com verbos simples, esse padrão de olhar foi raro. 

Thompson et al (2006) apontam ainda que, com verbos locativos, por sua vez o olhar foi em 

direção ao argumento locativo, e não em direção ao objeto, como previa Neidle et al (2000). 

Ademais, encontraram diferenças que demonstraram que a altura do olhar era mais baixa com 

verbos locativos, em direção ao espaço, do que com verbos de concordância, diferenciando, 

assim, a marcação de concordância locativa daquela de objeto. Ainda segundo os autores, os 

dados desse experimento com o uso de rastreador sustentam ser o olhar um marcador de 

concordância sintática na ASL. 

 Em outro experimento, desta vez com surdos – 9 no total – e ouvintes – 10 no total –, 

Thompson et al (2009) verificaram qual era o padrão de escaneamento ocular de ambos os 

grupos em uma tarefa de compreensão de uma narrativa sinalizada. Os resultados foram 

semelhantes com os obtidos por Watanabe et al (2011). Tanto o grupo de ouvintes quanto o 

de surdos mantiveram uma maior fixação na área do rosto. Contudo, os surdos fixaram mais 

na região dos olhos, ao passo que os ouvintes, na região próxima à boca. A hipótese é de que, 

                                                 
111 Neste experimento, foi utilizado um iView, um tipo de rastreador que consiste numa espécie de capacete leve 
acoplado na cabeça com um sistema de rastreador ocular. 
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como se tratava de um grupo de ouvintes que estavam começando a aprender ASL, olhar para 

a boca pode ter sido uma tentativa de leitura labial. 

 Dado relevante foi que os ouvintes deslocaram mais o olhar do rosto, os surdos, por 

sua vez, fizeram-no apenas quando o sinalizador da história produzia um sinal, geralmente um 

classificador112, e direcionava o olhar para as mãos. Por isso, os autores interpretaram que 

essa sacada não correspondeu a uma dificuldade, em decorrência de uma complexidade 

linguística, que acarretaria uma maior carga no processamento.  

 Ainda segundo Thompson et al (2009), esses resultados surpreendem pelo fato de ter 

havido, em quase todos os casos, o deslocamento do olhar quando o sinalizador olhava para as 

próprias mãos. Segundo os autores, há algumas razões para isso. Assim, por exemplo, embora 

a direção do olhar em línguas de sinais possa estabelecer funções gramaticais, também pode 

representar, tal como ocorre em línguas orais, uma maneira de pleitear atenção conjunta, no 

caso, para o sinal que está sendo realizado com as mãos. Desse modo, o fato de que tanto 

ouvintes quanto surdos deslocam o olhar quando o sinalizador olha para a própria mão 

indicaria a importância dessa solicitação de atenção nas interações sociais. Por fim, os autores 

apontam que o padrão do olhar durante a compreensão de uma língua gestual não parece ser 

sensível à complexidade das estruturas, logo, não indicaria, por si só, uma maior carga do 

processamento quando tal padrão é alterado. 

 No âmbito dos estudos que têm utilizado a técnica do rastreamento ocular para a 

investigação de línguas de sinais, propusemos, como informado na introdução deste capítulo, 

um experimento com vistas a observar o padrão de escaneamento ocular de surdos adultos 

sinalizadores de Libras durante a tarefa de compreensão de sentenças nesta língua. Assim, a 

próxima seção tem por finalidade a descrição deste experimento. 

2 – Experimento IV: rastreamento ocular na compreensão de frases em Libras 

 

 Conforme apresentado nas últimas considerações do capítulo V, verificamos que o 

tópico na Libras consta, efetivamente, dentre os mecanismos linguísticos empregados por 

usuários da língua. Esta assunção é fruto, dentro do que elegemos como propósito para a 

presente pesquisa, da análise de dados da língua por meio de uma metodologia experimental 

que adaptamos para a investigação de línguas de sinais, no caso, da Libras, especificamente. 

                                                 
112 Classificadores nas línguas de sinais são um tipo específico de sinalização que mostra, com detalhes – 
assemelha-se a uma espécie de mímica –, algumas descrições, tais como as de pessoas, animais, objetos, 
movimentações, localizações, dentre outros. 
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 Da análise desses dados, entretanto, uma das características que nos chamaram a 

atenção foi a observação da intensa variabilidade no emprego da marcação não manual 

associada ao tópico – o alçamento das sobrancelhas. Como também informamos no capítulo 

V, trata-se de uma análise, no entanto, que está suscetível ao “olhar” do experimentador, o 

qual pode cometer equívocos quanto à sua percepção desse traço nas respostas dos testes 

realizados pelos usuários nativos da Libras. 

 Diante dessa questão – e ao mesmo tempo visando a expandir a criação/adaptação de 

testes psicolinguísticos no estudo da língua de sinais utilizada no Brasil – propusemos um 

experimento de rastreamento ocular com os seguintes objetivos:  

 

(i) Verificar o julgamento emitido por usuários da Libras, num teste de julgamento de 

aceitabilidade escalar, mediante sentenças em Libras de tópico com e sem a marca não 

manual a ele associada; 

(ii) Averiguar o padrão do escaneamento ocular desses usuários durante o processamento 

de sentenças produzidas nesta língua; 

(iii) Analisar qual é o padrão de escaneamento ocular no processamento das sentenças 

com tópico sem a marcação especial, observando se haverá alguma mudança em 

comparação ao escaneamento das sentenças com tópico marcadas pelo levantamento 

de sobrancelhas. 

  

 A fim de comparar os padrões de escaneamento visual durante o processamento das 

sentenças sinalizadas, foram selecionadas 5 grandes áreas de interesse – que serão descritas 

na seção 2.3 –, que correspondem aos segmentos dos vídeos que estariam suscetíveis a 

receber as fixações. Para tanto, considerou-se a imagem do sinalizador na tela e o espaço em 

que se produziam os sinais. 

 A hipótese, no que concerne às estruturas de tópico, é a de que esta seja uma 

construção que recebe uma codificação gramatical específica por meio de uma marcação não 

manual, isto é, o levantamento das sobrancelhas (cf., dentre outros, QUADROS & 

KARNOPP, 2004). A previsão é que as sentenças com tópico que carregam essa codificação 

serão mais aceitas do que aquelas sem a mesma. Prevemos que, no caso dessas sentenças não 

marcadas, por oposição àquelas marcadas, poderá haver alguma alteração no comportamento 

ocular dos usuários, no sentido de busca pela marcação especial correspondente, na área das 

sobrancelhas, que corresponde à área Superior Rosto, indicando uma espécie de 

estranhamento pela falta dessa sinalização. Por fim, nossa previsão também foi a de que, no 
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âmbito do comportamento ocular durante o processamento de todas as sentenças, a área do 

rosto, que compreende as áreas delimitadas como Superior Rosto e Inferior Rosto, conforme 

veremos mais adiante, será a que receberá a maior concentração de fixações.  

2.1 – Método 

 Como no experimento piloto, reportado no capítulo IV, o primeiro passo na realização 

do presente teste foi selecionar um usuário de Libras nativo para a produção das sentenças. 

Assim, selecionamos um intérprete CODA, tal como também no experimento piloto, para a 

produção dos vídeos-estímulo.  

 Para a base contextual do experimento, selecionamos a história de “João e Maria”, 

narrada113 em Libras, a qual era apresentada no início da tarefa como base da semântica e da 

pragmática presentes nas sentenças da tarefa. 

 

Figura 47 - Recortes de cenas do filme “João e Maria” para o experimento IV 

  

 

 

 

 

 

 
            

 

 Em síntese, o vídeo a que assistiram os participantes durante o teste consistiu, em 

primeiro lugar, de uma introdução, em que se esclarecia o procedimento da tarefa. Na 

sequência, era apresentada a história “João e Maria” e, por fim, eram apresentadas, uma a 

                                                 
113 Escolhemos uma narração para que houvesse, desde a apresentação da história, familiaridade com os sinais 
dos personagens, os quais corresponderiam  aos constituintes que comporiam as sentenças do experimento.  
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uma, em ordem randomizada, as sentenças que compunham o experimento, as quais eram 

seguidas por um score, que continha as pontuações 0, 2.5, 5.0, 7.5 e 10, o qual deveria ser 

marcado pelo participante como meio de oferecer um julgamento a cada sentença.  

 Nossa escolha por um julgamento em escala de pontuação – e não pelas alternativas 

binárias “sim” X “não” – deveu-se à possibilidade de que tal procedimento ampliasse 

qualitativamente nossa observação do que é considerado aceitável e inaceitável na Libras. 

Desse modo, o participante teria como alternativas notas mais baixas, que indicariam haver 

rejeição de certa estrutura, assim como teria notas mais altas, que indicariam aceitabilidade de 

determinadas estruturas114. 

 Essa postura também era importante a ser tomada porque estávamos realizando um 

experimento com usuários de Libras residentes no estado do Ceará, enquanto a filmagem das 

respectivas sentenças havia sido realizada com um sinalizador residente no Rio de Janeiro115. 

Assim, seria possível que, em havendo desacordo com algum aspecto gramatical ou lexical 

variável presente numa sinalização, os participantes tivessem como diminuir a pontuação, sem 

que, necessariamente, fosse tão baixa a ponto de ser interpretada como não aceitável. 

 2.2 – Participantes 

 Integraram o experimento 26 participantes, tendo sido 1 eliminado da análise porque 

havia conferido apenas nota 0 a todas as sentenças – possivelmente porque não compreendeu 

a tarefa – e 1 eliminado da tarefa por dificuldades na calibração – processo que será detalhado 

mais adiante. Dos 24 que contaram para a análise, 12 eram do sexo feminino e 12 eram do 

sexo masculino. Esses participantes foram divididos em dois grupos, conforme idade de 

aquisição da Libras.  

 Conforme mencionamos em capítulos anteriores, a idade de aquisição de uma língua 

pode influenciar no seu domínio mais complexo (cf. LENNEBERG, 1967). Assim, formamos 

o grupo 1, que era composto por participantes surdos precoces ou de nascença que declararam 

                                                 
114 Esclarecemos que a decisão por essas notas considerou a representatividade que possuem, no sentido de que 
esperávamos que construções avaliadas categoricamente como inaceitáveis, provavelmente, recebessem a nota 0 
– que, geralmente significa a menor pontuação em escalas –, ao passo que aquelas que não apresentassem 
qualquer objeção para a aceitação, provavelmente, receberiam a nota 10 – que, geralmente, significa a maior 
pontuação, considerando-se uma escala de 0 a 10. 
115 Informamos a este ponto que, durante a produção do vídeo, entramos em contato com intérpretes CODA da 
UFC para discussão quanto à uniformidade dos sinais que, possivelmente, seriam mais usados tanto na história 
quanto na sinalização das sentenças, a fim de neutralizar ao máximo questões de variações regionais que 
pudessem interferir no julgamento dos participantes. Do mesmo modo, nas instruções dadas pelo experimentador 
a cada participante, era, reforçadamente, explicado que poderia haver essas variações quanto a algum sinal em 
específico, o que não implicaria sentenças que pudessem ser consideradas como inaceitáveis, pois a tarefa seria 
verificar a construção estrutural como um todo. 
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ter adquirido Libras antes dos 12 anos, e o grupo 2, que apresentava as características 

semelhantes quanto à surdez, mas que era composto por participantes que declararam ter 

adquirido Libras após os 12 anos. Como se tratava de grupos universitários e, por isso, havia 

também indivíduos com idade um pouco mais avançada, se eliminássemos aqueles que 

tiveram contato com a língua apenas mais tarde, acreditamos que estaríamos eliminando um 

quantitativo importante de participantes, representativo das diferenças naturais que existem 

entre os usuários de Libras. Algumas das características dos participantes, coletadas no 

formulário de participação, podem ser observadas na tabela abaixo. 

 

Tabela 4 – Informações dos participantes do experimento IV 

Grupo 1 Quando ficou 

 surdo 

Grau de  

surdez 

Aquisição da  

Libras 

Onde 

 adquiriu 

Lateralidade Visão 

P03 nascença profunda entre 5 e 11 anos escola Destra miopia 

P04 2 anos profunda entre 5 e 11 anos escola Destra - 

P05 9 meses moderada entre 5 e 11 anos igreja Destra miopia 

P06 nascença profunda entre 5 e 11 anos família Destra miopia 

P07 nascença profunda entre 5 e 11 anos escola Destra - 

P10 nascença profunda entre 0 e 5 anos escola canhota miopia 

P11 nascença moderada entre 5 e 11 anos escola Destra miopia 

P15 nascença profunda entre 5 e 11 anos escola Destra -116 

P18 nascença profunda entre 0 e 5 anos escola canhota miopia 

P19 nascença profunda entre 5 e 11 anos escola Destra - 

P23 nascença profunda entre 5 e 11 anos escola Destra - 

P24 18 meses profunda entre 5 e 11 anos escola Destra hipermetropia 

Grupo 2 

P01 nascença profunda após os 11 anos escola Destra - 

P02 nascença profunda aos 15 anos associação Destra presbiopia 

P08 nascença profunda aos 18 anos associação Destra - 

P09 nascença profunda  aos 18 anos universidade Destra - 

P12 nascença moderada após os 11 anos escola Destra miopia 

P13 7 meses profunda após  os 11 anos escola Destra - 

P14 nascença profunda aos os 19 anos associação Destra miopia 

P16 8 meses profunda aos 25 anos curso Destra miopia 

P17 5 anos moderada as 16 anos intérprete Destra miopia 

P20 nascença profunda após os 11 anos escola Destra - 

P21 8 anos mod/prof aos 16 anos escola Destra - 

P22 nascença profunda aos 17 anos igreja Destra - 

                                                 
116 O símbolo “-“ significa que o participante declarou não ter problema de visão. 



231 
 

 

 Entre esses participantes havia alunos do curso de Letras-Libras da UFC e 

profissionais atuantes nesse curso. Todos eram naturais do Ceará – com exceção de um 

participante, que nasceu no Distrito Federal, mas se mudou para o Ceará aos 2 anos de idade – 

e residentes no mesmo estado. A idade média dos participantes do primeiro grupo, que 

adquiriu Libras antes dos 12 anos, foi de 26 anos, e a do segundo grupo de 28,3 anos. 

2.3 – Materiais 

 Para a composição do repertório de sentenças a serem julgadas no experimento, 

elaboramos 4 estruturas de tópico com marcação não manual de levantamento das 

sobrancelhas e 4 estruturas de tópico sem marcação não manual de levantamento das 

sobrancelhas. Como distratoras, foram elaboradas 8 estruturas gramaticais e 8 estruturas 

agramaticais – todas de acordo com o que aponta a literatura sobre a Libras (cf., dentre outros, 

FERREIRA BRITO, 1995, QUADROS & KARNOPP, 2004), perfazendo, em conjunto com 

as 8 sentenças experimentais, um total de 24 sentenças, às quais cada participante era exposto. 

 Assim, nossa primeira variável independente foi o tipo de sentença, composta por duas 

condições experimentais: (i) estruturas de tópico marcadas; (ii) estruturas de tópico não 

marcadas, conforme os exemplos na tabela a seguir. 

 
Tabela 5 – A variável independente tipo de sentença e suas condições experimentais no experimento IV 

Variável Independente: 
Tipos de sentença 

 

Exemplos 

Condição 1: estruturas 
de tópico marcadas 

 

[CASA-DOCE]i Tópico marcado, JOÃO E MARIA ENCONTRAR Øi.  
 

Condição 2: estruturas 
de tópico não marcadas  

[PÁSSAROS]i Tópico não marcado, JOÃO E MARIA GOSTAR Øi.  
 
 

 

 O objetivo, como mencionado, era avaliar a média da pontuação fornecida a essas 

sentenças, assim como detectar se haveria diferença no comportamento visual quando 

consideradas estruturas com e sem a marcação especial.  

 Com as demais sentenças, do tipo gramaticais – “sujeito > predicado” – e agramaticais 

– VSO, VOS e OVS –, objetivamos, para além de usá-las como distratoras, verificar se os 

julgamentos estavam sendo conferidos de maneira consistente ou se eram feitos 

aleatoriamente. Logo, funcionavam também como nosso controle dessas avaliações. Essas 

estruturas foram, ainda, utilizadas na análise do objetivo mais geral de observação do 
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escaneamento visual durante o processamento de sentenças em Libras. Informamos, 

outrossim, que todas as sentenças, experimentais e distratoras, eram compostas de 3 a 4 sinais 

da Libras, o que totalizava uma média de 6 segundos para cada sentença. 

 A segunda variável independente selecionada para o experimento foi a idade de 

aquisição da Libras. Para essa variável, como adiantamos, formaram-se dois grupos: (i) 

participantes que adquiriram Libras antes dos 12 anos; e (ii) participantes que adquiriram 

Libras após os 12 anos.  

 As variáveis dependentes, por sua vez, foram: (i) a nota de cada condição; (ii)  padrão 

de escaneamento visual em todas as sentenças; e (iii) padrão de escaneamento visual nas 

sentenças com tópico marcadas e não marcadas. Como padrão de escaneamento visual, 

consideramos a concentração e a duração de tempo das fixações nas áreas delimitadas para 

análise. 

 Quanto ao aparato utilizado, primeiramente foi empregado o software Windows Movie 

Maker para a confecção dos vídeos – cujo tamanho foi de aproximadamente 1024 x 1280 

pixels –, que foram gravados numa câmera Sony Handycam DCR SR68. Para a realização do 

experimento, foi empregado um eye tracker Tobii T120Hz – com acurácia média de 0.5º, 

câmera que captura a imagem a cada 8ms/9ms, permitindo movimentação da cabeça de até 

30x22x30cm, e um display de 17‟‟ –, que era acoplado a um notebook DELL modelo M4700. 

O equipamento era operado pelo software Tobii Studio 3.3.1. 

 

Figura 48 – Equipamento Tobii modelo T120Hz. 

 
 

 Utilizou-se um mouse, com o qual os participantes marcavam a pontuação de cada 

sentença no score – como exposto na subseção 2.1 –, que aparecia na tela do próprio Tobii. 

Também foi utilizada uma cadeira, na qual se sentavam os participantes.  
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2.3.1 - Áreas de interesse 
 
 Para a análise das respostas ao experimento, foram demarcadas 5 áreas de interesse – 

conforme figura 49 – de acordo com a imagem do sinalizador no monitor – figura 50. 

  

Figura 49 – Ilustração da demarcação de áreas de interesse para análise dos vídeos do experimento IV 

 
 

Figura 50 – Imagem do intérprete na tela do rastreador durante apresentação do experimento IV 

 
 

 No exame das respostas referentes a cada uma dessas áreas, consideramos a medida de 

tempo duração total das fixações, com ela temos a soma da duração de todas as fixações que 

ocorreram na área de interesse. Para a análise das áreas mais fixadas utilizamos, ainda, as 

medidas tempo para primeira fixação – que corresponde ao tempo em que ocorreu a primeira 

fixação na área de interesse delimitada – e duração da primeira fixação – que corresponde ao 

tempo que durou a primeira fixação na área de interesse.  
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 No que tange ao objetivo de verificar o padrão geral de escaneamento ocular durante o 

processamento de sentenças sinalizadas em Libras (experimentais e distratoras), considerou-

se o tempo total de exposição a cada uma das 24 sentenças, tomadas por inteiro. No que se 

refere ao objetivo de observar o escaneamento visual durante o processamento das sentenças 

experimentais, confrontando as respostas às estruturas de tópico não marcadas com aquelas às 

estruturas de tópico marcadas, foi considerado o tempo total de sinalização de cada sentença e 

também aquele criado por um segmento que correspondia apenas ao intervalo de tempo 

específico em que o tópico dessas sentenças era produzido. 

2.4 – Procedimentos 

 O primeiro procedimento adotado com cada participante, separadamente, era o 

fornecimento das instruções necessárias para a realização do teste. O experimentador 

explicava como deveria ser realizada a tarefa, indicando o sentido da pontuação – conforme 

exposto –, justificando o emprego da história que funcionaria como contexto para as 

sentenças e também explicando funcionamento da tecnologia. 

 

Figura 51 - Sequência de sinais da frase com tópico não marcado “PEDRA, JOÃO JOGAR NO CAMINHO” do 

experimento IV 

 
 

 Informava-se ser necessário que o participante, sentado numa cadeira a uma distância 

de cerca de 60 cm do monitor do rastreador, mantivesse os olhos direcionados para esse 

monitor, sem que fossem feitos movimentos bruscos. Informava-se, ainda, que, uma vez 

iniciado o teste, não seria possível dar uma pausa ou apresentar qualquer dúvida ao 
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experimentador, que permanecia fora da sala em que o procedimento ocorria, a qual tinha 

ambiente iluminado parcialmente117.  

 Após esse primeiro momento, era realizada a calibração. Trata-se de um 

procedimento obrigatório, individual, que calcula a distância do participante em relação à tela, 

observando-se sua fixação ocular, tomando por base pontos que são projetados na tela. O 

próprio software Tobii realizava esse procedimento, que, ao final, gerava uma pontuação 

indicando a qualidade da calibração. Esse procedimento seria repetido em caso de a 

pontuação não ser considerada suficiente para a tarefa ou, com uma pontuação insuficiente, o 

participante não poderia dar prosseguimento à realização do experimento. 

 Como nos demais experimentos que compõem esta tese, também foi realizado um pré-

teste (treinamento), com quatro sentenças, a fim de que as dúvidas quanto ao que deveria ser 

feito durante a tarefa experimental fossem sanadas antes de se iniciar o experimento118 

propriamente dito. Neste momento, também eram reforçados os sinais nominais que seriam 

utilizados para os personagens de “João” e de “Maria”, a fim de prever possíveis dificuldades. 

Por fim, certificado de que dúvidas procedimentais haviam sido esclarecidas, o 

experimentador deixava a sala, e se iniciava o experimento. 

 

Figura 52 – Participante durante o teste com o eye-tracker 

 
 

 Cada participante levou cerca de 12 minutos para concluir o experimento e 15 minutos 

para os procedimentos de instrução, pré-teste e calibração, totalizando aproximadamente 27 

minutos de participação individual. 

                                                 
117 Todos os participantes preenchiam formulários que continham informações relativas a anuência em participar 
do processo, bem como informações relativas à surdez, à visão, dentre outros. 
118 Para o pré-teste não fizemos uso de uma história, para que a tarefa não se tornasse extensa. 
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2.5 – Resultados 

2.5.1 – Julgamento de aceitabilidade 
  
 Tal como no experimento piloto, reportado no capítulo IV, procedemos, 

primeiramente, à análise das estruturas gramaticais e das estruturas agramaticais. O objetivo, 

como mencionado, foi averiguar a consistência dos julgamentos emitidos, isto é, averiguar se 

os participantes estavam distinguindo as condições, conforme esperado, ou se estavam 

realizando julgamentos aleatórios.  

 Procedendo a uma análise preliminar para observar a média por item e a média geral 

dessas estruturas, observando-se os grupos em conjunto, os resultados são os que estão 

dispostos na tabela 6 abaixo. 

 
Tabela 6 – Média por item e média geral de notas conferidas às sentenças gramaticais e agramaticais do 

experimento IV 
Item Gramaticais  Agramaticais 

1 6,04  6,66 

2 8,64  5,21 

3 6,77  6,14 

4 5,52  6,14 

5 7,5  4,16 

6 5,0  5,10 

7 5,10  5,83 

8 5,83  5,62 

Nota média geral 6,30  5,61 

 

 Procedendo da mesma forma na análise das sentenças experimentais, temos os 

resultados dispostos na tabela 7. 
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Tabela 7 – Média por item e média geral de notas conferidas às sentenças experimentais do experimento IV 

Item Tópicos Marcados Tópicos não marcados 

1 8,23 4,48 

2 8,44 6,87 

3 5,94 6,77 

4 5,21 6,97 

Nota média geral 6,95 6,27 

  

 A análise estatística desses resultados demonstrou que há diferença relevante 

estatisticamente entre as sentenças experimentais – tópicos marcados e tópicos não marcados 

– (X2 = 11, 45 p<.05), entre as sentenças com tópico marcadas e as sentenças agramaticais (X2 

= 12, 43 p<.05) e entre as sentenças com tópico não marcadas e as sentenças agramaticais (X2 

= 12, 19 p<.05). Nos demais cruzamentos, não há diferença significativa, tendo todos 

alcançado um p-valor maior que 0,05. Assim, passaremos à análise dos grupos a fim de 

verificar se tais diferenças se mantêm. 

 Passando à análise dos grupos isoladamente, no que se refere ao julgamento das 

estruturas gramaticais, o grupo 1 (composto por participantes que adquiriram Libras antes dos 

12 anos) conferiu a essa condição a pontuação média de 6,90, e o grupo 2 (composto por 

participantes que adquiriram Libras depois dos 12 anos) conferiu pontuação média de 5,70. 

Quanto às estruturas agramaticais, a média certificada pelo grupo 1 foi de 5,64, ao passo que a 

certificada pelo grupo 2 foi de 5,62. 

 

Tabela 8 – Média por item e média geral de notas conferidas às sentenças gramaticais e agramaticais por grupo 
 do experimento IV 

 
Item 

Grupo 1 (aquisição precoce) Grupo 2 (aquisição tardia) 
Gramaticais Agramaticais Gramaticais Agramaticais 

1 6,45 7,08 5,62 6,25 

2 9,37 5,41 7,92 5,0 

3 7,5 5,62 6,04 6,67 

4 4,79 7,04 6,25 5,62 

5 8,12 4,16 6,87 4,17 

6 5,42 5,21 4,58 5,0 

7 6,25 5,42 3,96 6,25 

8 7,29 5,21 4,37 6,04 

Nota média geral 6,90 5,64 5,70 5,62 
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 Submetidos os dados ao teste qui-quadrado de homogeneidade, observou-se que houve 

diferença estatística significativa entre os julgamentos dessas duas estruturas apenas para o 

grupo 1 (X2 = 13,1 p <.05), uma vez que a diferença entre os julgamentos às mesmas 

estruturas emitidos pelo grupo 2 não apresentaram tal significância, tendo sido essas 

sentenças, gramaticais e agramaticais, julgadas no nível da chance (X2 = 2,4 p >.05). Logo, os 

resultados apontam que somente o grupo 1 distinguiu gramaticais de agramaticais.  

 Quanto ao julgamento emitido às sentenças experimentais, a pontuação média 

conferida pelo grupo 1 às estruturas de tópico marcadas foi de 7,03, e aquela conferida pelo 

grupo 2 foi de 5,52. Quanto às estruturas não marcadas, o grupo 1 conferiu pontuação média 

de 7,55, e o grupo 2 conferiu 6,35. Em relação a essas estruturas, não houve diferença 

estatística significativa para o grupo 1 (X2 = 5,09 p >.05) nem para o grupo 2 (X2 = 6,4 p 

>.05), como também indicado no teste qui-quadrado de homogeneidade. Esses resultados 

apontam que os participantes não distinguiram tópicos com marcação de tópicos sem 

marcação. 

 
Tabela 9 – Média por item e média geral de notas conferidas às sentenças experimentais por grupo do 

experimento IV 

 
Item 

Grupo 1 (aquisição precoce) Grupo 2 (aquisição tardia) 
Tópicos 

marcados 
Tópicos não 
marcados 

Tópico 
marcados 

Tópicos não 
marcados 

1 5 9,16 3,95 7,29 

2 7,71 8,54 6,04 8,33 

3 7,9 6,25 6,45 5,62 

4 8,33 6,25 5,62 4,16 

Nota média geral 7,03 7,55 5,52 6,35 

 

 No que tange ao grupo 1, realizando-se os demais cruzamentos entre as médias obtidas 

para as condições experimentais e aquelas obtidas paras as sentenças gramaticais e 

agramaticais, há diferença significativa apenas entre os cruzamentos realizados entre as 

estruturas de tópico marcadas e não marcadas e as estruturas agramaticais, conforme 

sintetizado na tabela 10. 
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Tabela 10 – Cruzamento entre as notas médias dos tipos de estrutura no grupo 1 do experimento IV 

Grupo 1 Médias 

Tópicos marcados X Agramaticais 7,03 X 5,64 (X2 = 9,9 p<.05) 

Tópicos não marcados X Agramaticais 7,55 X 5,64 (X2 = 11,0 p<.05) 

Tópicos marcados X Gramaticais 7,03 X 6,90 (X2 = 4,8 p>.05) 

Tópicos não marcados X Gramaticais 7,55 X 6,90 (X2 = 3,3 p>.05) 

 

 Esses resultados sugerem ser as sentenças com tópico, de maneira geral, com e sem 

marcação, consideradas aceitáveis pelos participantes desse grupo, posto que o julgamento 

emitido a essas assemelha-se àquele emitido às estruturas gramaticais, distanciando-se 

daquele realizado para as agramaticais. Esse comportamento é sintetizado no gráfico 16. 

 

Gráfico 16 – Pontuação média conferida pelo grupo 1 às sentenças do experimento IV 
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 Quanto ao grupo 2, os demais cruzamentos, assim como os já reportados, também não 

apresentaram diferença significativa, como pode ser confrontado na tabela 11. 

 

Tabela 11 – Cruzamento entre as notas médias dos tipos de estrutura no grupo 2 do experimento IV 

Grupo 2 Médias 

Tópicos marcados X Agramaticais 5,52 X 5,62 (X2 = 5,2 p>.05) 

Tópicos não marcados X Agramaticais 6,35 X 5,62 (X2 = 5,8 p>.05) 

Tópicos marcados X Gramaticais 5,52 X 5,70 (X2 = 5,8 p>.05) 

Tópicos não marcados X Gramaticais 6,35 X 5,70 (X2 = 5,8 p>.05) 
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 Em síntese, o grupo 2 apresentou julgamento para todas as condições experimentais e 

para todas as distratoras no nível da chance.  

 No que concerne à comparação entre as performances dos grupos, confrontando-se os 

julgamentos emitidos às sentenças em geral com a variável independente idade de aquisição 

da Libras, houve efeito de interação (X2 = 10,52 p<.05). Tal fato aponta que o julgamento das 

estruturas variou, de acordo com o grupo. 

 Os resultados revelaram, ainda, que houve efeito da variável independente idade de 

aquisição da Libras (X2 = 12,28 p<.05). De fato, quando confrontados os dados dos grupos 1 

e 2, observa-se que apenas o grupo 1 emitiu julgamentos mais consistentes a todas as 

estruturas que compuseram o experimento, cuja variação apresentou significância. Isso 

expressa que, somente neste grupo, a percepção dessas estruturas foi variável. 

 2.5.2 – Padrão do escaneamento ocular no processamento de sentenças em Libras 
 

 Como indicado, o segundo objetivo deste experimento foi averiguar o padrão do 

escaneamento visual de usuários da Libras durante o processamento de sentenças sinalizadas 

nesta língua. Assim, inicialmente, buscamos observar o tempo médio da duração de fixações 

nas 5 áreas de interesse criadas, ao longo das duas condições reportadas para a variável tipo 

de sentença e das demais sentenças distratoras – lembrando que cada sentença era sinalizada 

numa média de 6 segundos.  

 Nesse primeiro momento, o propósito foi verificar o rastreamento ocular dos 

participantes de ambos os grupos, considerados em conjunto, durante o processamento dessas 

sentenças. O objetivo foi compreender se haveria uma área em específico que receberia um 

tempo maior de fixações de modo geral para, então, poder passar a análises mais detalhadas 

dessas áreas.  

 Os tempos de fixação foram submetidos ao teste não paramétrico Wilcoxon (Pareado), 

já que o comportamento ocular registrado não apresentou a distribuição normal pressuposta 

para testes paramétricos, como Teste-T e ANOVA. Conforme nossa previsão, os resultados 

indicam que a área do rosto, mais precisamente a área inferior rosto, corresponde àquela que 

recebe o maior número de fixações (V = 7093, p<.05) durante o processamento de sentenças 

em Libras, como pode ser confrontado na tabela abaixo. 
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Tabela 12 - Sumário das médias da duração total de fixações ao longo das áreas de interesse e do total de 
sentenças do experimento IV 

 
Áreas de 
interesse 

Média da Duração Total de Fixações (em segundos) 
Estruturas de 

tópico 
Estruturas 
gramaticais 

Estruturas 
agramaticais 

Espaço Esquerda 0,04  0,06  0,04 

Espaço Direita 0,40  0,49 0,58  

Tronco 0,40  0,31 0,42  

Superior Rosto 0,89  0,87  1,09  

Inferior Rosto 4,42  4, 77  5,03  

 

 Analisando-se, isoladamente, as sentenças experimentais, estruturas de tópico 

marcadas e não marcadas, a área do rosto mantém-se como a mais fixada, conforme apontam 

os dados da tabela 13. 

 

Tabela 13 - Sumário das médias da duração total de fixações ao longo das áreas de interesse e das condições da 
variável independente tipo de sentença do experimento IV 

Áreas de  

Interesse 

Média da Duração Total de Fixações (em segundos) 

Tópicos marcados Tópicos não marcados 

Espaço Esquerda 0,02  0,05  

Espaço Direita 0,35  0,46  

Tronco 0,40  0,40  

Superior Rosto 0,79  1,00 

Inferior Rosto 4,34  4,50  

 

 Os dados revelam que, quando analisada a média da duração total das fixações, em 

relação às duas condições da variável independente tipo de sentença, não há variação 

significativa (V = 398, p>.05), assim como não foi significativa a variação em relação a todos 

os tipos de estruturas em comparação. A variação apenas é significativa quando comparadas 

as áreas de interesse (V = 7098, p<.05), apontando que as áreas correspondentes ao rosto 

recebem o maior número de fixações. Podemos observar, na figura 53 abaixo, a reprodução de 

uma sentença experimental com o respectivo mapa de calor que sinaliza as áreas mais fixadas 

durante o seu processamento. Assim, pode-se constatar que é na região inferior do rosto onde 

se concentram mais fixações. 
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 Figura 53 – Mapa de calor da sequência de sinais da sentença com tópico marcado “PEDRA, JOÃO 

GUARDAR” do experimento IV 

 
 

 Com vistas a proceder a uma análise mais detalhada dos dados, em seguida, 

analisaremos, separadamente, nas subseções 2.5.2.1 e 2.5.2.2, as áreas que receberam maior 

número de fixações – superior rosto e inferior rosto. Dessa vez, trabalharemos com as três 

medidas de tempo mencionadas na subseção 2.3.1, a saber, duração total das fixações, tempo 

para primeira fixação e duração da primeira fixação. 

2.5.2.1 – Área inferior rosto 
 

 Os tempos de fixação referentes à área de interesse inferior rosto foram submetidos ao 

teste não paramétrico Wilcoxon (Pareado). Assim, procedemos, primeiramente, à análise da 

duração total de fixações nessa área, comparando-se as duas condições da variável tipo de 

sentença entre si, bem como essas condições com as demais estruturas distratoras. 

 Desse modo, analisando-se a média da duração total de fixações dos dois grupos em 

conjunto nas condições estruturas de tópico marcadas (4,35s) e estruturas de tópico não 

marcadas (4,51s), não encontramos diferença significativa (V = 2087 p>.05), como ilustra o 

gráfico 17. 
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Gráfico 17 – Média da duração total de fixações de todos os participantes na área inferior rosto nas condições 
estruturas de tópico marcadas e estruturas de tópico não marcadas 
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 Separando os dados de acordo com a variável idade de aquisição da Libras, 

observando, portanto, os resultados nos grupos isoladamente, a média de duração total de 

fixações no grupo 1 não apresenta diferença significativa entre as estruturas de tópico com 

marcação (4,07s) e sem marcação (4,46s) (V = 438 p>.05). Quanto à mesma medida na 

análise do grupo 2, também não há diferença significativa quando comparadas estruturas de 

tópico com marcação (4,62s) e sem marcação (4,56s) (V = 623 p>.05). 

 

Gráfico 18 – Média da duração total de fixações do grupo 1 e do grupo 2 na área inferior rosto nas condições 
estruturas de tópico marcadas e estruturas de tópico não marcadas 
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 No que se refere aos demais cruzamentos possíveis, considerando-se as os resultados 

das estruturas usadas como distratoras e o os resultados obtidos para as estruturas 

experimentais como um todo, o grupo 1 apresenta diferença significativa apenas quando 
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comparada a média das estruturas de tópico (4,26s) com aquela das estruturas agramaticais 

(4,93s) (V = 1642,5 p<.05). No cruzamento das estruturas de tópico (4,26s) com as estruturas 

gramaticais (4,52s) não há diferença significativa entre a média da duração total de fixações 

(V = 1732 p>.05), assim como não há entre estruturas gramaticais (4,52s) e agramaticais 

(4,93s) (V = 1732 p>.05). Esses resultados apontam que o comportamento visual, no âmbito 

da medida duração total de fixações, nesta área do rosto, só apresentou diferença significativa 

quando comparados os resultados para as estruturas de tópico com aqueles para as estruturas 

agramaticais.  

 Quanto ao grupo 2, também há diferença significativa quando comparada a média das 

estruturas de tópico (4,59s) com a média das estruturas agramaticais (5,14s) (V = 1491,5 

p<.05), assim como quando comparadas as estruturas gramaticais (4,78s) e agramaticais 

(5,14s) (V = 1760,5 p<.05). No cruzamento das estruturas de tópico (4,59s) com as estruturas 

gramaticais (4,78s) não há diferença significativa (V = 2017,5 p>.05).  

 Por fim, a análise estatística da duração total de fixações considerada entre os grupos, 

indicou que não houve variação significativa dos padrões de rastreamento ocular em relação a 

essa medida, observando-se as diferentes condições do tipo de sentença e as demais sentenças 

distratoras (W = 38105 p >.05).  Isso indica que essa medida de tempo, duração total de 

fixações, não variou significativamente de acordo com a variável idade de aquisição da 

Libras, quando consideradas todas as sentenças do experimento. 

 No que concerne à análise da medida tempo para primeira fixação, não foram 

detectadas diferenças significativas nas respostas às sentenças experimentais, nem entre o 

comportamento dos grupos (W = 43171 p>.05), ver tabela 14 abaixo. Também não foi 

significativo nenhum cruzamento possível entre essas repostas e aquelas fornecidas às demais 

sentenças distratoras do experimento, obtendo-se um p-valor sempre acima de 0,05 para 

todos.  

 

Tabela 14 – Média do tempo para primeira fixação na área inferior rosto nas condições experimentais do 
experimento IV 

Grupos Média do Tempo Para Primeira Fixação (em segundos) 

 Tópicos marcados Tópicos não marcados Diferença entre condições  

1 0,24  0,43 (V = 311 p>.05) 

2 0,41  0,47 (V = 462,5 p>.05) 
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 Em seguida, passamos à análise estatística da medida duração da primeira fixação, 

que é considerada importante no estudo do processamento por ser “a medida on-line mais 

confiável para aferir custo de processamento” (TEIXEIRA, 2013, p. 95), em especial quando 

são investigados dados de leitura. Em relação aos dois grupos, não houve diferença 

significativa no que tange às sentenças experimentais, como se pode verificar na tabela 15. 

Também não foram significativos os cruzamentos desses resultados com os resultados das 

demais sentenças distratoras, para os quais foi alcançado p-valor sempre acima de 0,05. 

Quanto às diferenças intra grupos, também não houve variação significativa (W = 39821 

p>.05).   

 

Tabela15 – Média da duração da primeira fixação na área inferior rosto nas condições experimentais do 
experimento IV 

Grupos Média da Duração da Primeira Fixação (em segundos) 

 Tópicos marcados Tópicos não marcados Diferença entre condições  

1 0,36  0,31 (V = 498,5 p>.05) 

2 0,29 0,44 (V = 479,5 p>.05) 

 

2.5.2.2 – Área superior rosto 
 

 A análise dessa área tem importância particular para nossa pesquisa, pois corresponde 

àquela em que se realiza a marcação do tópico, isto é, na região das sobrancelhas. Trata-se de 

uma das áreas delimitadas para análise do experimento em que a duração total de fixações foi 

a segunda maior. Assim, procederemos tal como fizemos com a área inferior rosto e 

iniciaremos pela análise da duração total de fixações. 

 Analisando-se a média de duração total das fixações nos dois grupos em conjunto, 

entre as estruturas de tópico marcadas (0,79s) e as estruturas de tópico não marcadas (1s) há 

efeito marginalmente significativo (V = 480,5 p =.05), conforme pode ser confrontado no 

gráfico 19. 
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 Gráfico 19 – Média da duração total de fixações de todos os participantes na área superior rosto nas 
condições estruturas de tópico marcadas e estruturas de tópico não marcadas  
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 Passando à análise dos grupos em separado, no grupo 1, a diferença da média de 

duração total das fixações entre as estruturas de tópico marcadas (1,01s) e as estruturas de 

tópico não marcadas (1s) não é significativa (V = 185,5 p>.05).  Quanto à mesma medida na 

análise do grupo 2, por outro lado, há diferença significativa (V = 71 p<.05) entre estruturas 

de tópico marcadas (0,57s) e estruturas de tópico não marcadas (1s). 

 

Gráfico 20 – Média da duração total de fixações do grupo 1 e do grupo 2 na área superior rosto nas condições 
estruturas de tópico marcadas e estruturas de tópico não marcadas 

1,01 1

0,57 1

0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

Te
m

p
o

 (
e

m
 s

e
gu

n
d

o
s)

Grupo 1 Grupo 2

Estruturas de tópico
marcadas

Estrturas de tópico não
marcadas

 
 
 

 Considerando-se os resultados das demais sentenças usadas no experimento, no grupo 

1, houve diferença significativa apenas quando comparadas estruturas de tópico (1s) com 

estruturas agramaticais (1,19s) (V = 798,5 p <.05). No cruzamento de estruturas de tópico (1s) 
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com estruturas gramaticais (0,97s), não há diferença significativa entre a duração total de 

fixações (V = 963 p>.05), assim como não há entre estruturas gramaticais (0,97s) e 

agramaticais (1,19s) (V = 859,5 p>.05).  

 Quanto ao grupo 2, também há diferença significativa quando comparadas estruturas 

de tópico (0,78s) com estruturas agramaticais (0,99s) (V = 388,5 p <.05). Nos demais 

cruzamentos, estruturas gramaticais (0,81s) com agramaticais (0,99s) (V = 602 p<.05), 

estruturas de tópico (0,78s) com estruturas gramaticais (0,81s) não há diferença significativa 

(V = 621,5 p>.05).  

 A análise estatística intra grupos indicou que houve variação significativa, no âmbito 

do padrão de movimentação ocular para as diferentes condições do tipo de sentença (W = 

47802,5 p <.05). Esse resultado aponta que essa medida de tempo, duração total de fixações, 

variou entre os grupos significativamente quando considerados tópicos marcados e tópicos 

não marcados. 

  Quanto à medida tempo para primeira fixação, as diferenças apresentadas entre as 

condições não foram estatisticamente relevantes, como pode ser confrontado na tabela 16. 

Também não foram significativos os resultados dos cruzamentos desses resultados com as 

demais sentenças distratoras, os quais alcançaram p-valor acima de 0,05. No entanto, a 

comparação dos resultados entre os grupos indicou variação significativa (W = 48316 p<.05).  

 

Tabela 16 – Média do tempo para primeira fixação na área superior rosto nas condições experimentais do 
experimento IV 

Grupos Média do Tempo Para Primeira Fixação (em segundos) 

 Tópicos marcados Tópicos não marcados Diferença entre condições  

1 2,06 2,78  (V = 172 p>.05) 

2 2,78 2,06 (V = 150,5 p>.05) 

 

 Por fim, a análise da medida duração da primeira fixação apontou que, somente no 

grupo 2, há uma tendência quanto às diferenças entre as condições da variável tipo de 

sentença, com significância marginal. Nos demais cruzamentos, considerando-se as demais 

estruturas distratoras, os resultados não foram significativos, apresentando p-valor acima de 

0,05. Em relação às medidas comparadas entre os grupos, houve variação significativa (W = 

47148 p<.05), indicando efeito da variável grupal. 
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Tabela 17 – Média da duração da primeira fixação na área superior rosto nas condições experimentais do 
experimento IV 

Grupos Média da Duração da Primeira Fixação (em segundos) 

 Tópicos marcados Tópicos não marcados Diferença entre condições  

1 0,38  0,28 (V = 207 p>.05) 

2 0,28  0,64 (V = 82,5 p = .05) 

 

2.5.3 – Padrão de escaneamento ocular no processamento das sentenças com tópico 

  

 Na análise do escaneamento ocular ao longo das duas condições da variável tipo de 

sentença e das demais sentenças do experimento, pudemos já observar o padrão de 

escaneamento ocular dos grupos no que se refere ao processamento de sentenças com tópico 

marcadas e não marcadas. Vimos que, quanto à área inferior rosto, não há diferença 

significativa entre os resultados das condições experimentais para nenhum dos grupos, em 

nenhuma medida de tempo analisada. 

 No que tange à área superior rosto, o grupo 1 não apresentou diferença significativa 

entre essas condições em nenhuma medida de tempo. O grupo 2, por sua vez, quanto à medida 

duração total de fixações, apresentou diferença significativa entre as condições (V = 71 

p<.05). Quanto à medida tempo para primeira fixação, não houve diferença significativa e, 

quanto à medida duração da primeira fixação houve um resultado marginalmente significativo 

(V = 82,5, p = .05). 

  Como o terceiro e último objetivo deste experimento é analisar o padrão de 

escaneamento ocular no processamento das sentenças com tópico não marcadas, confrontando 

com o padrão das sentenças marcadas, apresentaremos os resultados referentes a essas duas 

condições, analisando-se, agora, somente o tempo em que o constituinte topicalizado foi 

produzido – e não o tempo de toda a sentença, cujos resultados já foram apresentados nas 

seções anteriores –, e considerando-se apenas a área superior rosto. Referiremo-nos a este 

tempo como Segmento Alçamento. Nosso objetivo é analisar mais profundamente essa área e 

o escaneamento visual dos participantes apenas no momento em que se produziu o tópico. 

 Em relação ao segmento alçamento e à primeira medida de tempo analisada, soma da 

duração total das fixações, nos dois grupos em conjunto – a que nos referimos na tabela 18 

como geral – e em cada grupo isoladamente, temos os seguintes resultados reunidos na tabela 

abaixo. 

 



249 
 

 

Tabela 18 - Sumário das médias de duração total de fixações ao longo do segmento alçamento e das estruturas de 
tópico marcadas e não marcadas do experimento IV 

 

Grupos 

Média da Duração Total de Fixações (em segundos) 

Segmento alçamento nos 
tópicos marcados 

Segmento alçamento nos tópicos não 
marcados 

Geral 0,10  0,18  

Grupo 1 0,16  0,15  

Grupo 2 0,04   0,21  

 

 Os resultados apontam que houve, na análise dos grupos conjuntamente, diferença 

significativa quanto aos tempos entre as condições com e sem alçamento (V = 151 p<.05). 

Separando-se esses resultados nos grupos, a diferença significativa só é apresentada pelo 

grupo 2 (V = 12 p<.05), no grupo 1, a diferença de tempo apresentada não tem significância 

(V = 80 p>.05). Por outro lado, não houve efeito da variável grupal (W = 4817,5 p>.05). 

 

Gráfico 21 – Média da duração total de fixações do grupo 1 e do grupo 2 no segmento alçamento nas condições 
estruturas de tópico marcadas e estruturas de tópico não marcadas  
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 Em relação à medida tempo para a primeira fixação, não houve diferença significativa 

(V = 51 p>.05) entre as condições. Isolando-se os grupos, o grupo 1 não apresentou diferença 

significativa (V = 29 p>.05), assim como também não apresentou o grupo 2 (V = 4 p>.05). Na 

análise intra grupos, houve uma significância marginal (W = 4953 p = .05). 
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Tabela 19 - Sumário das médias do tempo para a primeira fixação ao longo do segmento alçamento e das 
estruturas de tópico marcadas e não marcadas do experimento IV 

 

Grupos 

Média do Tempo Para Primeira Fixação (em segundos) 

Segmento alçamento nos 
tópicos marcados 

Segmento alçamento nos 
tópicos não marcados 

Geral 0,32  0,26  

Grupo 1 0,47  0,43  

Grupo 2 0,05  0,09 

 

 No que concerne à medida duração da primeira fixação, houve diferença significativa 

(V = 153,5 p<.05) entre as condições na análise dos grupos em conjunto. Quanto à análise do 

grupo 1, não houve diferença significativa (V = 86,5 p>.05), mas houve quanto ao grupo 2 (V 

= 9 p<.05). No que tange à análise entre os grupos, não houve significância da diferença (W = 

48,25 p>.05) 

 

Tabela 20 - Sumário das médias da duração da primeira fixação ao longo do segmento alçamento e das estruturas 
de tópico marcadas e não marcadas do experimento IV 

 

Grupos 

Média da Duração da Primeira Fixação (em segundos) 

Segmento alçamento nos 
tópicos marcados 

Segmento alçamento nos 
tópicos não marcados 

Geral 0,33 0,45  

Grupo 1 0,39 0,38 

Grupo 2 0,22  0,51 

 

 Os resultados apontam que, quanto à diferença de comportamento visual durante o 

processamento de sentenças com tópicos não marcados, no segmento alçamento, em 

comparação com o processamento das sentenças com tópicos marcados, o grupo 2 apresentou 

diferenciação de tempo significativa em duas medidas, duração total das fixações e duração 

da primeira fixação. O grupo 1, por sua vez, não apresentou diferença significativa entre os 

tempos de processamento de nenhuma das condições experimentais. 

2.6 – Discussão 

 O primeiro objetivo deste experimento foi verificar a avaliação emitida pelos 

participantes, num teste de julgamento de aceitabilidade escalar, mediante sentenças de tópico 

em Libras com e sem a marca não manual a ele associada. Numa análise preliminar, quando 

analisados os dados de ambos os grupos em conjunto, observamos que houve diferença 
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significativa entre o julgamento emitido às sentenças com tópico marcadas e às sentenças com 

tópico não marcadas, tendo recebido índice de aceitação maior as sentenças não marcadas.  

 Passando à análise dos grupos separadamente, os resultados apresentados pelo grupo 1 

não corroboram a previsão de que a aceitabilidade das sentenças de tópico não marcadas seria 

menor do que a aceitabilidade do mesmo tipo de sentença, mas com marcação, já que a 

diferença não foi relevante estatisticamente. Contrariam, portanto, nossa previsão, pois, com 

uma diferença não significativa e com índice de aceitação das sentenças com tópico – 

marcadas e não marcadas – próximo àquele oferecido às sentenças gramaticais, esses 

resultados sugerem que estruturas de tópico são aceitas por esse grupo de usuários da Libras, 

independentemente, de apresentarem ou não a marcação especial de levantamento das 

sobrancelhas. Ademais, esses julgamentos vão ao encontro do que apresentamos no capítulo 

V sobre nossa percepção de que essas marcas não foram identificadas em todas as ocorrências 

de produção de tópico.  

 No que tange aos resultados dos julgamentos emitidos pelo grupo 2, como não 

apresentaram significância estatística, tendo sido todas as sentenças julgadas no nível da 

chance, inclusive sem diferenciação entre as estruturas gramaticais e as agramaticais, os dados 

referentes a esse grupo não podem ser considerados na confirmação ou na anulação da 

hipótese. Esses resultados, confrontados àqueles referentes ao grupo 1, indicam que apenas os 

usuários de Libras que adquiriram a língua antes dos 12 anos estiveram em grau de, neste 

teste psicolinguístico, discernir sentenças gramaticais de agramaticais e, portanto, emitir 

julgamento às sentenças experimentais que pudessem refletir a gramaticalidade das estruturas 

de tópico marcadas e não marcadas na Libras. 

 Tal como abordamos na discussão dos resultados do experimento piloto no que se 

referiu aos grupos de participantes com escolaridade mais baixa, parece-nos que também o 

contato tardio com a Libras gera dificuldade na execução de tarefas que exijam julgamento 

sobre as estruturas da língua. Acreditamos que essa dificuldade possa ser fruto tanto do fato 

de que é possível que o próprio domínio da língua seja menos complexo, por conta de um 

processo de aquisição tardio, quanto da possibilidade de que os ambientes linguísticos que 

frequentam esses usuários sejam bastante heterogêneos, no sentido de poucos falantes nativos 

de Libras e, portanto, a possibilidade de “diversas Libras” ou mesmo de sua ausência total, já 

que, caso não fosse esse o contexto, a aquisição da língua, possivelmente, teria ocorrido antes.  

 Quanto ao segundo objetivo do experimento – averiguar o padrão do escaneamento 

ocular desses usuários durante o processamento de sentenças produzidas nesta língua –, os 

resultados vão ao encontro de nossas previsões de que a área referente ao rosto é a mais fixada 
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durante o processamento de sentenças em Libras realizado por surdos sinalizadores da língua. 

A área inferior rosto destaca-se como a mais fixada, assemelhando-se aos resultados 

encontrados por Muir e Richardson (2005) na análise do escaneamento visual de usuários da 

BSL em vídeos, com imagem mais distante.  

 Esses resultados colaboram, ainda, com os demais que têm sido encontrados, os quais 

indicam que a visão periférica desempenha um papel importante no processamento dos sinais, 

sugerindo que possa haver uma especialização no caso de pessoas surdas (cf. BAVALIER et 

al, 2000, 2001, 2006; MUIR e RICHARDSON, 2005). A despeito de a Libras, assim como as 

demais línguas de sinais, ser uma língua que se articula manual e espacialmente, o alcance da 

visão periférica processa os sinais realizados pelas mãos em espaços não correspondentes ao 

rosto, para o qual se mantém a visão foveal, com o maior número de fixações.  

 Ainda em relação às fixações na área inferior rosto, acreditamos que as diferenças 

estatisticamente relevantes encontradas (tópicos versus agramaticais, no grupo 1, na medida 

duração total de fixações; tópicos versus agramaticais, no grupo 2, na medida duração total de 

fixações, e gramaticais versus agramaticais, no grupo 2, nas medidas duração total de fixações 

e duração da primeira fixação) apenas aventam que, no processamento de sentenças 

agramaticais, já que, nesses casos, o tempo foi sempre maior, pode haver maior fixação nessa 

área do que quando se processam sentenças de outros tipos. No entanto, não consideramos 

que esses dados nos permitam ir além de especulação, pois nosso objetivo inicial era apenas 

descrever o padrão de escaneamento visual, apontando a área mais fixada, e, talvez, fatores 

como sinais mais específicos que tenham gerado o desvio do olhar tenham estado mais 

presentes nas estruturas agramaticais do que nas demais, não tendo sido, contudo, 

controlados. 

 A segunda área mais fixada foi a superior rosto. Nesta área, houve uma diferença 

marginalmente significativa no comportamento visual dos participantes quando tomados em 

conjunto durante o processamento das sentenças experimentais, tendo a condição de tópico 

não marcado recebido o maior número de fixações. Tal fato sugeriria que, nesta condição, no 

âmbito desta área do rosto em que ocorre a marca especial desse tipo de estrutura em Libras, o 

maior número de fixações corresponderia a uma busca pelo levantamento das sobrancelhas, 

que era ausente.  

  Essa diferença, contudo, ao observarmos os grupos isoladamente, manteve-se apenas 

no grupo 2. Este grupo demonstrou ter fixado mais nessa região durante o processamento das 

sentenças experimentais na condição de tópico não marcado do que na condição contrária. 

Isso nos permitiria aventar que, neste grupo, houve maior dificuldade no processamento das 
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sentenças experimentais na condição de tópicos não marcados. Contudo, a média da duração 

total de fixações nessa região, nessa condição, não foi superior ao do grupo 1 (média da 

duração total de fixações do grupo 1 foi de 1s e a do grupo 2 também foi de 1s), mas foi 

significativamente superior em relação ao número de fixações nessa região na condição 

marcada (a média da duração total de fixações do grupo 1 foi de 1,01s e a do grupo 2 foi de 

0,57s). 

 Assim, no que tange ao terceiro objetivo deste experimento – analisar qual é o padrão 

de escaneamento ocular no processamento das sentenças com tópico sem a marcação especial, 

observando se haverá alguma mudança em comparação ao escaneamento das sentenças com 

tópico marcadas pelo levantamento de sobrancelhas –, nossa previsão de que haveria 

diferença entre o padrão do escaneamento das sentenças sem marcação em comparação com 

aquele de sentenças com marcação, indicando certo estranhamento e, consequentemente, na 

medida on-line, não reconhecimento dessas estruturas como aceitáveis não se confirmou no 

grupo 1. Com efeito, este grupo, na análise da área superior rosto, considerando-se tanto o 

tempo total de exposição à sentença quanto àquele a que nos referimos como segmento 

alçamento, não apresentou comportamento visual significativamente diferente entre as 

condições da variável tipo de sentença.  

 Esse resultado sugere que, para este grupo, não houve diferença no processamento 

visual de estruturas de tópico marcadas e não marcadas. Tal fato indicaria que essa marca não 

parece ser imprescindível na aceitabilidade desse tipo de estrutura para esses usuários da 

Libras. Sendo assim, tais resultados reforçariam nossa percepção decorrente das análises dos 

experimentos de produção, descritas no capítulo V, de que a marca associada ao fenômeno do 

tópico na Libras, levantamento das sobrancelhas, estaria deixando de ser obrigatória na 

produção desse tipo de mecanismo e, consequentemente, na sua compreensão.  

 Como mencionado, o grupo 2, por outro lado, apresentou diferença entre o padrão do 

escaneamento das sentenças marcadas em comparação com aquelas não marcadas. Os 

resultados revelaram que, considerando-se a área superior rosto tanto no tempo total de 

exposição à sentença quanto naquele do segmento alçamento, as diferenças de tempo, maiores 

para as sentenças com tópico não marcadas, sugeririam ter havido certo estranhamento no 

reconhecimento dessas estruturas.  

 Entretanto, esse tempo maior foi, praticamente, igual àquele do grupo 1 para a mesma 

condição, a mudança foi apenas para a condição marcada, cujo tempo gasto nessa região do 

rosto foi menor. Portanto, acreditamos que seja possível que, para o grupo 2, a presença da 
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marca requeira ainda menos fixações naquela região que para o grupo 1, mas consideramos 

que esses resultados são muito pouco conclusivos. 

 O fato é que a análise do escaneamento visual de vídeos implica muitas limitações. O 

dinamismo dos gestos numa língua de sinais impõe uma dificuldade especial para a 

delimitação, com precisão, das áreas de interesse. Tal dinamismo ocasiona, ainda, muitos 

movimentos regressivos que podem levar a não fixação nas regiões de interesse. Esse fato 

refletiu-se no teste de normalidade – cuja distribuição não foi normal – a que procedemos para 

determinar o tipo de teste (paramétrico ou não paramétrico) que poderíamos empregar na 

análise desses resultados. Vale ressaltar que, tal como apontaram Thompson et al (2009), 

esses movimentos regressivos em língua gestual não ocorrem, necessariamente, em função de 

uma dificuldade no processamento, tal como são interpretados nas análises do processamento 

de língua oral escrita, mas são resultado de uma demanda da própria natureza da língua, que 

se articula em diferentes pontos do espaço, para os quais, em determinados contextos, se 

requer maior atenção visual, como é o caso dos classificadores.   

 Dessa forma, consideramos que todas essas características reduzem bastante o alcance 

desses resultados, em termos de generalização descritiva ou de poder explanatório. Por essa 

razão, acreditamos que os mesmos permitam-nos apenas, cautelosamente, aventar certos 

aspectos sobre o comportamento visual de usuários da Libras, buscando identificar sua 

relação com os processos psicológicos relacionados ao fenômeno investigado. No entanto, 

consideramos que a iniciativa em si de proceder à pesquisa tomando essa técnica tenha sido 

uma contribuição para a área e para o estudo do fenômeno em questão. 

 Com efeito, trata-se do uso de uma tecnologia que, no nosso conhecimento, foi raras 

vezes empregada no estudo de línguas de sinais e ainda pouco usada mesmo no estudo de 

línguas orais escritas. Assim, julgamos serem necessários tanto maiores investigações em 

línguas de sinais que empreguem essa técnica quanto o próprio aperfeiçoamento dos aparatos 

físicos e do software dos rastreadores para que possamos avançar em estudos desse tipo. 

 De modo geral, acreditamos que os resultados obtidos com este experimento permitam 

assegurar, primeiramente, de modo mais conclusivo, que há um comportamento diferente na 

medida off-line, julgamento de aceitabilidade, entre os grupos. Observamos que o grupo 2, 

composto por participantes que adquiriram Libras em idade mais avançada, apresentou 

dificuldade em avaliar, metalinguisticamente, a aceitabilidade de estruturas que compõem a 

língua.  

 Essa dificuldade pode significar, como dissemos, um processo menos complexo de 

aquisição da Libras por parte daqueles que a adquiriram tardiamente, ocasionando um 
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domínio diferente quando comparado àquele de surdos que a adquiriram Libras precocemente 

e, portanto, isso se refletiria nos julgamentos emitidos, os quais ficaram no nível da chance. 

Tal comportamento foi similar àquele apresentado no experimento piloto, reportado no 

capítulo IV, cujos participantes com baixa escolaridade, mas que adquiriram Libras antes dos 

12 anos, também apresentaram aleatoriedade nos julgamentos deste tipo de teste. 

 Em segundo lugar, o grupo 1, que apresentou diferença significativa entre os 

julgamentos às sentenças gramaticais e agramaticais, não apresentou índice de aceitação 

diferente das estruturas com tópico marcadas e não marcadas.  Em adição, os índices de 

aceitação dessas estruturas foram similares àqueles emitidos às sentenças gramaticais, logo, 

indicando serem elas, marcadas e não marcadas, aceitáveis na Libras.  

 Em terceiro lugar, o fato de o grupo 1 ter apresentado uma média de aceitação para as 

agramaticais de 5,63 sugere que, neste tipo de teste, há certa dificuldade em conferir notas 

muito baixas mesmo a estruturas avaliadas como inaceitáveis. Isso indica que a opção pela 

escala de notas foi uma decisão relevante no design do teste, pois permitiu aos participantes 

conferir uma nota mais baixa, sem que tivesse que, como única opção, declarar não aceitáveis 

estruturas agramaticais.  

 Quanto aos resultados do rastreamento ocular, podemos indicar, de maneira mais 

conclusiva, que a área do rosto é a mais fixada durante o processamento de sentenças em 

Libras realizado por usuários surdos dessa língua. Esses resultados coincidem, como 

apontado, com o que tem sido relatado em experimentos semelhantes em outras línguas de 

sinais (cf., dentre outros, MUIR & RICHARDSON, 2005; THOMPSON et al,2009). 

 Por fim, aventamos a hipótese de que o comportamento diferente entre os grupos, na 

área superior rosto, durante o processamento das sentenças experimentais possa decorrer do 

fato de que, tendo adquirido Libras precocemente, usuários dessa língua possuiriam maior 

especialização da visão periférica, a qual implicaria um padrão de escaneamento ocular da 

área do rosto mais linear, que não mudaria em virtude da presença ou ausência de uma 

marcação não manual na parte superior, visto que, ademais, essa marca já não seria mais 

obrigatória para a gramaticalidade do tópico na Libras. Entretanto, julgamos ser essa hipótese 

fruto de especulação, carente de maiores refinamentos na análise e na formulação do próprio 

design experimental, questões que caracterizam uma demanda para experimentos futuros que 

visem a prosseguir na investigação desse fenômeno na Libras, a partir do uso do rastreador 

ocular. 
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Capítulo VII – Revisitando a proposta de representação formal 
das estruturas de tópico e classificação tipológica da Libras 

Introdução  

 

 Este breve capítulo visa a apresentar uma proposta de caracterização formal – seção 1 

– das sentenças com tópico em Libras, considerando-se o papel assumido por esse mecanismo 

na língua e o seu custo para o processamento, com base nos resultados alcançados nos 

experimentos desta tese, descritos nos capítulos IV, V e VI. Pretendemos, outrossim, 

fundamentados nos mesmos resultados, indicar uma possível classificação tipológica da 

Libras – seção 2 –, no âmbito das propostas sustentadas por Li e Thompson (1976) para as 

línguas naturais.   

1 – Representação formal das estruturas de tópico em Libras 

 
 Já nas análises dos resultados do experimento piloto, reportado no capítulo IV, 

pudemos observar que construções de tópico são aceitas por um grupo de usuários da Libras – 

no caso, aquele que correspondeu ao nível superior e que demonstrou consistência nos 

julgamentos emitidos às sentenças do teste. Esses resultados sugeriram, inicialmente, que esse 

tipo de mecanismo era empregado na língua e, então, estimularam a criação dos experimentos 

I, II e III de produção, reportados no capítulo V, os quais visaram a aprofundar a investigação 

sobre o fenômeno, buscando entender se seria uma estratégia mais geral na língua ou se 

estaria associado a determinados contextos. 

 Os resultados dos referidos experimentos de produção confirmaram o emprego do 

tópico em usuários de escolaridades diferenciadas – ensino infantil, médio e superior – e 

indicaram que a sua produtividade está associada a contextos mais específicos, a saber, 

aqueles em que o candidato a tópico de argumento externo está presente, de forma saliente, no 

contexto discursivo. Ainda assim, no entanto, o emprego do tópico competiu com a estratégia 

do emprego do sujeito e, nos contextos opostos, em que não havia essa mesma saliência, a 

estratégia de organização sentencial foi, de maneira praticamente categórica, o emprego de 

estruturas do tipo “sujeito > predicado”. Esses resultados sugeriram, portanto, que o tópico 

não parece ser a estratégia mais básica na língua, estando restrito a certos tipos de contextos. 

 Por outro lado, quando buscamos manipular a concordância verbal, não encontramos 

restrições para a topicalização de argumentos internos de verbos simples, que a literatura 
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atesta corresponder a um contexto mais restrito para o emprego do mecanismo (cf., dentre 

outros, QUADROS, 1999, 2000; QUADROS & KARNOPP, 2004). Constatou-se, assim, que 

a concordância verbal não parece ser um fator condicionante para a escolha da estrutura 

“tópico > comentário”, mas, sim, o tipo de contexto discursivo. Em acréscimo, observamos 

que não foi possível detectar em todas as produções dos participantes a marca de 

levantamento das sobrancelhas acompanhando o tópico, o que culminou na criação do 

experimento IV, que objetivou controlar esse aspecto com maior precisão.   

 Os resultados do experimento IV indicaram não haver, por parte dos usuários que 

adquiriram Libras antes dos 12 anos, distinção entre estruturas de tópico marcadas e não 

marcadas no processamento on-line e off-line, apesar de, no que se refere ao grupo 2, os 

resultados terem sugerido haver, na medida on-line, diferença significativa, ainda que, por 

outro lado, tenham sido pouco conclusivos. Esses dados extraídos das análises do grupo 1 

indicam que a marcação não manual de levantamento das sobrancelhas não estaria mais sendo 

imprescindível para que estruturas de tópico sejam reconhecidas como aceitáveis na língua. 

Tal fato fundamenta-se também nas notas emitidas, no teste de julgamento escalar, às duas 

condições – tópico com e sem marcação –, que foram muito próximas àquelas emitidas às 

estruturas gramaticais do tipo “sujeito > predicado”, ordem mais básica na língua. À vista 

dessas análises, aventamos que a Libras possa apresentar outra marca que acompanhe o 

tópico, para a qual não tenhamos dispensado a atenção necessária, ou, em caráter bastante 

especulativo, que tal fato seja indício de que a língua possa estar num processo de mudança 

em curso, em que tópicos e sujeitos são, produtivamente, empregados, e as marcações que 

assinalam o tópico como estratégia marcada estariam deixando de ser imprescindíveis. 

 Isso não significaria dizer, no entanto, que a topicalização não possuiria características 

próprias, mas que estaria menos marcada, no sentido de mais automática (cf. DOOLEY & 

LEVINSOHN, 2011). Tal fato implicaria que usuários da Libras reconhecessem – e 

produzissem – como gramaticais sentenças que já não apresentam de forma categórica a 

marca apontada como licenciadora do tópico, a qual, até então, caracterizava o mecanismo 

como menos frequente que o sujeito, que a dispensa, por exemplo. 

 Com efeito, ao longo de todos os testes a que procedemos, pudemos perceber, em 

alguns casos, que, a despeito da presença ou não da marcação não manual, havia uma espécie 

de pausa entre o conteúdo do tópico e o comentário, ou ainda uma movimentação para a 

frente da cabeça, bastante semelhante, portanto, ao que descreve Rosenstein (2001) como uma 
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tendência para o mesmo fenômeno na ISL, língua de tópico119.  Lembramos que o 

levantamento das sobrancelhas parece também acompanhar a ênfase na Libras, nesse sentido, 

Sze (2011) indica que um mesmo marcador não manual pode acompanhar mais de uma 

categoria gramatical, caracterizando-se, assim, como menos específico. Contudo, no que 

tange a esses aspectos na Libras, essas corresponderiam a mais uma das possíveis 

características do tópico a serem exploradas em pesquisas futuras que possam controlá-las 

devidamente. 

 Assim, embora os fatos apontem para certa produtividade do emprego da estrutura 

“tópico > comentário”, dentro do que apresentamos no capítulo III em relação à questão do 

lócus sintático em que seriam computados os itens de uma topicalização de argumento interno 

na Libras, pode-se dizer que os resultados obtidos em todos os experimentos desta tese 

colaboram para a hipótese de que a estrutura “sujeito > predicado” ainda seja a mais básica na 

língua. Logo, a Libras seria uma língua de sujeito, cujos tópicos não seriam originados na 

base, mas movidos de sua posição original para TopP. 

 Trata-se, portanto, de um processo diferente daquele que ocorre em uma língua de 

sinais típica de tópicos, como parece ser o caso da ISL (ROSENSTEIN, 2001, 2004), em que 

o tópico é gerado na base e, havendo uma relação semântica com uma posição argumental, a 

coindexação ocorre apenas em LF. Desse modo, propomos que, das formalizações aventadas 

no capítulo III, a representação arbórea abaixo, no exemplo (1), seja aquela que mais se 

aproxima do fenômeno da topicalização de argumento interno na Libras.  

 

(1)                                               TopP 

                      FUTEBOLk     Top‟ 

                                                     FinP 

                      JOÃOi         Fin‟ 

               GOSTARj       IP 

                       ti           I‟ 

                                                                                    tj         VP 

                                      ti           V‟ 
                                                                                                    
                               tj           DP 
                       
                                            tk 

                                                 
119 Ver também Jantunen (2007) sobre outras marcas – sintáticas  (posição inicial e pausa), não manuais (olhos 
arregalados e levantamento das sobrancelhas) e morfológica ( indexação) – para o tópico na FinSL, Língua de 
Sinais Finlandesa. 
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 Essa representação arbórea indica que o item topicalizado é gerado na camada lexical 

da sentença, ou seja, é computado no nível do VP. Este constituinte sofre movimento para 

uma camada mais alta, no caso TopP, mas mantém-se coindexado, sintaticamente, à posição 

de onde se moveu, quando temos uma sentença com tópico de argumento interno na Libras. A 

língua, portanto, teria uma configuração sentencial mais básica orientada para a sentença. 

 Com efeito, em nossos dados – como pode ser confrontado no capítulo V, exemplos 

(3), (20) e (22) – surgiram alguns casos de tópico do tipo duplo sujeito, nos termos de Li e 

Thompson (1976), que são considerados pela GT anacoluto. Nesse sentido, talvez não seja 

apropriado estender essa representação a esses casos, os quais não estiveram no centro de 

nossas investigações. Por essa razão, salientamos que tal proposta refere-se apenas às 

construções de tópico de argumento interno. A razão seria que, sendo SVO a ordenação 

canônica dos constituintes na Libras, dada a frequência do emprego desse tipo de ordem – 

como indicaram nossos resultados –, consideramos ser o tópico de argumento interno gerado 

a partir de um movimento sintático que modifica essa disposição mais básica, tal construção 

seria ocasionada por um movimento sintático mais custoso, não decorrente de parametrização.   

 Em âmbito psicológico, essa caracterização implica assumir que o tópico corresponda 

a uma estratégia que impõe maior custo ao processamento que o sujeito, uma vez que seria 

originado por movimento, e não na base de TopP. Considerando-se a possibilidade de 

relacionar a gramática, no sentido formal, ao processamento linguístico real, Corrêa e 

Augusto (2007, 2012) propõem o MINC, que, conforme apresentado no capítulo III, seria um 

modelo que busca caracterizar a computação on-line evidenciando sua proximidade com os 

pressupostos de língua minimalistas. Nesse sentido, as autoras consideram que sentenças que 

requerem movimento que alteram a ordenação canônica representariam maior custo 

computacional para o processador sintático.  

 Movimentos ocasionados por demandas discursivas, que modificam a ordem básica 

dos constituintes, como parece ser o caso da topicalização na Libras, seriam diferentes 

daqueles que não geram custo, os quais estão relacionados à ordem paramétrica e que, 

portanto, são adquiridos pela criança durante o processo de aquisição da língua. Esses 

movimentos mais custosos gerariam cópias sequenciais que se opõem às cópias simultâneas, 

geradas por movimentos compulsórios, que originam a ordem canônica das línguas naturais. 

 Esses diferentes tipos de cópias seriam um modo formal de dar conta de como a 

informação é mantida ativada na memória de trabalho durante o processamento de uma frase. 

Quando Corrêa e Augusto (2007, 2012) usam o conceito de cópias simultâneas, as autoras 

referem-se àquelas para as quais não haveria um intervalo de tempo, a ativação do próprio 
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elemento daria conta do uso da informação que ele carrega em dois pontos da árvore sintática, 

de maneira simultânea, por isso, esse tipo de cópia corresponderia justamente àquele que gera 

menor custo computacional/procedimental. Por outro lado, o conceito de cópias sequenciadas 

refere-se àquelas cópias que necessitam de uma reativação devido à existência de intervalo de 

tempo no emprego da informação relevante em cada ponto da árvore que a requer. 

 Assim, considerando-se que a ordem mais básica da Libras seja “sujeito > predicado” 

e que construções do tipo “tópico > comentário” – de argumento interno – são motivadas por 

uma situação discursiva específica, o movimento descrito em (1) geraria cópias sequenciadas, 

mais custosas para o processamento. 

 

(2)                                         TopP 

                     FUTEBOLk     Top‟ 

                                                    FinP 

                      JOÃOi       Fin‟ 

               GOSTARj     IP 

                        ti          I‟ 

                                                                                   tj          VP 

                                      ti          V‟ 
                                                                                                    
                                tj           DP 
                                                                                                                                                      
                                                                                  tk 
  

 

 Com o exemplo (2), buscamos ilustrar a cópia sequencial de um argumento interno 

movido para a camada TopP. Essa cópia é reativada no processamento sintático a cada ponto 

em que seu conteúdo aparece na árvore, esse seria o processo que representaria a formalização 

das sentenças que empregam a topicalização de argumento interno na Libras. Propomos, 

portanto, que essas estruturas alteram a ordem canônica da língua e são ocasionadas por uma 

demanda discursiva, caracterizando-se, assim, por serem mais custosas ao processador 

sintático. 

 

 

Cópia sequencial Reativação do 
conteúdo em 

cada ponto da 
árvore 
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2 – Classificação tipológica 
 

 No que se refere à proposta tipológica para as línguas humanas apresentada por Li e 

Thompson (1976), os resultados obtidos com os experimentos desta tese indicam que a Libras 

pertença ao grupo das línguas com proeminência de sujeito. Esses resultados, portanto, 

concordariam com a hipótese já apresentada pela literatura da área que sustenta ser a Libras 

língua de sujeito (cf. QUADROS, 1999, 2000; QUADROS & KARNOPP, 2004).  

 Entretanto, como apontado, alguns aspectos que emergiram da análise das produções 

realizadas pelos próprios usuários da Libras, bem como da análise dos julgamentos emitidos 

nos testes de compreensão, realizados igualmente por usuários da língua, levaram-nos a um 

questionamento: dada a competição, na produção linguística, entre as estruturas de “tópico > 

comentário” e de “sujeito > predicado” em contextos discursivos favoráveis ao emprego do 

tópico, bem como o alto índice de aceitabilidade de sentenças com topicalização, o tópico 

seria, de fato, uma construção menos frequente na Libras? Esse questionamento teve, ainda, 

motivação na questão mais geral sobre a marcação especial que assumiria o papel de licenciar 

as construções com tópico, caracterizando-as como estruturas marcadas, menos frequentes, na 

comparação com a ordenação básica, que dispensaria tais marcas. A observação de que essas 

marcas possam estar deixando de assumir um papel imprescindível, no sentido de restringirem 

a construção à concomitância de seu emprego, estimula nosso questionamento quanto ao 

status do tópico na Libras. No entanto, ao mesmo tempo, todas as questões já mencionadas na 

seção anterior, como o fato de o sujeito ser estratégia praticamente categórica em contextos 

pragmáticos em que não há a presença saliente de um argumento interno candidato a tópico, 

não nos permitiriam aventar a possibilidade de o tópico corresponder a uma estratégia mais 

geral. 

 Assim, embora os nossos resultados, com efeito, permitam apenas indicar, com mais 

consistência, que, no que tange à classificação das línguas, a Libras apresenta comportamento 

mais próximo daquelas línguas cuja estratégia básica é o emprego do sujeito, essas questões 

que surgiram da análise dos dados deixam-nos com o referido questionamento. 

Compreendemos que, talvez, exista uma outra marcação de tópico para a qual não tenhamos 

dispensado a devida atenção e que, portanto, merece investigações mais aprofundadas de 

pesquisas futuras. No entanto, também devemos apontar que essa construção mostrou-se 

frequente em determinadas situações nos nossos experimentos, o que nos deixa uma brecha 
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para questionar o verdadeiro status do tópico na Libras e, de forma puramente especulativa120, 

aventar a possibilidade de a Libras estar em meio a um processo de mudança. 

 Nesse sentido, considerando-se que Li e Thompson, por meio das evidências nas 

investigações realizadas, especulam haver um esquema de estágios diacrônico, de acordo com 

o qual, exemplifica-se a passagem das línguas de sujeito para línguas de tópico, numa lógica 

cíclica – como exemplifica a figura 54 –, consideramos a possibilidade de que a Libras esteja 

num estágio desse esquema que justifique essas características apresentadas pelo tópico na 

língua. 

 

Figura 54 – Esquema de estágios das línguas proposto por Li & Thompson (1976: 485) 
 

 

 

 

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para os autores, as sentenças com duplo sujeito – descritas na seção 4.4 do capítulo I – 

seriam as que melhor caracterizariam as línguas de tópico. Assim, quanto mais sentenças 

desse tipo uma determinada língua apresenta, maior seria a possibilidade de que se aproxima 

do estágio (A)121. Com efeito, essas não corresponderam ao tipo de sentença investigado em 

nossa pesquisa, que se concentrou na análise de sentenças com tópico de argumento interno, 

                                                 
120 Destacamos ser de caráter meramente especulativo o que estamos aventando por compreendermos que 
assumir ser um processo de mudança requer uma série de aprofundamentos na investigação, os quais não 
estiveram no escopo da presente tese. 
121 Do original: “in propeling a language from stage (c) trough stage (d) and then to stage (a), the sentence type 
that plays a major role is the "double subject" type of sentence. The more such setences are used in the 
languege, the closer the language comes to stage (a), since these are topic-coment structures par excellence”. 

A) Línguas de tópico: noção de 
tópico integrada na estrutura 
sentencial básica; tópico e sujeito 
distintos. 

 

C) Línguas de sujeito: o tópico tornou-se integrado 
à estrutura argumental do verbo como um sujeito; 
sujeito e tópico frequentemente indistintos, sujeitos 
apresentando algumas propriedades não associadas 
ao tópico; sentenças com tópicos claros são 
fortemente marcadas. 

D) Língua de tópico e de 
sujeito: sentenças com tópico se 
tornam menos marcadas, mais 
básicas. 

B) Línguas nem de tópico nem de sujeito: o 
tópico se torna mais estreitamente integrado a 
estrutura argumental do verbo. 



263 
 

 

no entanto, como mencionado, estiveram presentes em alguns de nossos dados, o que poderia 

ser um indício de que também sejam frequentes na língua e, portanto, implicaria a 

necessidade de serem investigadas. Por outro lado, os dados de que dispomos, conforme 

descrito, não colaboram para a hipótese de que o tópico seja a estratégia mais geral na língua, 

posto o alto índice de sujeitos em situações discursivas que não favoreciam um tópico, logo, a 

possibilidade de que a Libras esteja num estágio como o (A) é pouco provável.  

 De outro lado, tomando por referência esse esquema e aplicando-o às nossas 

observações, se o tópico na Libras estivesse a caminho de um estágio semelhante ao (D), seria 

justificável que esse mecanismo se tornasse menos marcado. Desse modo, de natureza 

especulativa – reiteramos novamente! –, estamos considerando a possibilidade de a Libras 

estar num estágio de mudança em curso, rumo à orientação para o discurso, em que os tópicos 

já são menos marcados, competindo com a estratégia do sujeito. Logo, o estágio atual mais 

provável em que a Libras se encontre poderia ser o (D). A nosso ver, essa poderia ser uma 

interpretação próxima àquilo que encontramos como evidências em nossos dados, mas que 

necessitaria, obviamente, de investigações com vistas a aprofundar essa questão. 

 De todo modo, consideramos relevante apontar que essas são propostas originalmente 

pensadas para o comportamento apresentado pelas línguas orais. Embora as línguas de sinais 

apresentem características comuns às línguas humanas, existem especificidades inerentes à 

modalidade em que se desenvolvem que, talvez, impliquem certas diferenças. Queremos dizer 

que, possivelmente, o contexto exerça um papel bastante significativo, mesmo naquelas 

línguas gestuais cuja configuração sentencial seja orientada para a sentença. 

 Sabe-se que o modo como as línguas articulam a informação na sentença possui 

relação com a situação discursivo-pragmática (cf. dentre outros, DOOLEY & LEVINSOHN, 

2011; MENUZZI & ROISENBERG, 2010), essa maneira de organização sentencial 

relaciona-se com aquilo que o falante espera que o interlocutor interprete, no sentido da 

construção da informação enquanto representação mental. Nesse sentido, a situação 

pragmática desempenha um importante papel na atividade comunicativa.  

 

[...] os pedaços de informação numa proposição podem se relacionar de maneiras 
diferentes com aquilo de que o ouvinte já está ciente, isto é, com a representação 
mental dele. Isso resulta em formas diferentes de ESTRUTURAÇÃO 
DISCURSIVO-PRAGMÁTICA122, que vem a ser um tipo de coesão (seção 6.4). Em 
toda comunicação, o falante vai ajudando o ouvinte, acrescentando dados à sua 
representação mental; o conteúdo semântico tem a ver com o que é acrescentado, 
enquanto que a estruturação discursivo-pragmática tem a ver com onde o dado se 

                                                 
122 Destaque feito pelos autores. 
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localiza e como este se relaciona com aquilo que já está ali. (DOOLEY & 
LEVINSOHN, 2011, p. 92 – 93) 

 

 Queremos notar, com essas considerações, que o papel do contexto, sobretudo o visual 

imediato, e, portanto, pragmático, na Libras, seja ainda mais particular do que em línguas 

orais. Assim, a despeito de haver preferência pela ordem “sujeito > predicado”, a situação 

contextual em que se desenvolve a língua teria uma função mais atuante na opção por 

determinadas estruturas que se organizam de acordo com a informação veiculada pela 

situação discursiva. Isso, provavelmente, configuraria uma influência do contexto pragmático 

na língua diferente daquela exercida em línguas orais orientadas para a sentença, cuja 

organização da informação discursiva parece ser mais rígida, sobre a qual o contexto tem 

menor impacto.   

 Essa característica decorreria daquilo que o usuário da Libras espera que o interlocutor 

tenha latente em seu conhecimento, por estarem compartilhando da mesma “cena” discursiva. 

A relevância desse contexto (visual) decorreria, ainda, do próprio fato de o espaço 

desempenhar papel gramatical nas línguas de sinais. Dessa forma, esse espaço em que são 

articuladas as informações é de fundamental importância para a gramática dessas línguas. 

 Por essa razão, acreditamos que, apesar de serem essas considerações carentes de 

maiores investigações que possam embasar com mais consistência o que estamos elucidando, 

devamos, cautelosamente, considerar a função pragmática do tópico na Libras. Desse modo, 

embora possamos sugerir que essa língua esteja num estágio (C) ou num estágio já próximo 

ao (D), no âmbito das propostas de Li e Thompson (1976), devemos manter em mente que a 

maneira como as línguas gestuais se articulam pode interferir numa classificação mais rígida, 

pensada, primeiramente, para línguas orais.   
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Considerações Finais 
 

 O modo como falantes de uma determinada língua codificam as informações na 

sentença não é acidental. Sabe-se que, ao articular essas informações, o usuário nativo faz uso 

do conhecimento tácito sobre regras que são compartilhadas pela comunidade linguística na 

qual se insere. Na aparente simples ação de optar pela organização canônica dos constituintes 

ou por uma estrutura marcada que a altere, por exemplo, está pressuposto que o interlocutor 

receberá e processará a informação conforme as expectativas do emissor.  

 Um mecanismo gramatical que pode alterar a ordem básica dos constituintes é o 

tópico. Fenômeno vinculado, na maioria das línguas, à primeira posição da sentença, o qual 

precede o comentário, está basicamente associado a propriedades que envolvem relações 

sintáticas e relações discursivas. Construções de tópico, investigadas por sua função 

pragmática, estão relacionadas à atenção especial que se quer chamar para um determinado 

referente, cujo conteúdo é já conhecido pelos interlocutores (cf., dentre outros, CHAFE, 1976; 

GIVÓN, 1983; LI & THOMPSON, 1976). 

 Tal fenômeno, entretanto, não se restringe somente a situações marcadas. Aponta-se 

que, em algumas línguas, aquelas de orientação para o discurso, esse tipo de construção 

corresponderia à ordenação mais básica, isto é, “tópico > comentário” em vez de “sujeito > 

predicado”, alternativa canônica das línguas cuja orientação é para a sentença. Desse modo, 

Li e Thompson (1976) propuseram, em estudo precursor, que as línguas estivessem agrupadas 

em: (a) línguas com proeminência de sujeito; (b) línguas com proeminência de tópico; (c) 

línguas em que as duas estratégias são produtivas (línguas mistas) e (d) línguas em que há 

uma fusão entre os conceitos de tópico e sujeito. 

 A discussão sobre o papel do tópico vem, desde então, sendo adotada no estudo da 

organização sentencial em diversas línguas naturais, tal como o PB e o PE, mas pouco 

explorada no estudo de línguas de sinais. Percebemos, assim, a despeito de já haver algumas 

descrições sobre o fenômeno na Libras (cf. FERREIRA BRITO, 1997; QUADROS, 1999, 

QUADROS E KARNOPP, 2004), que investigações mais aprofundadas sobre o status desse 

mecanismo, cuja produtividade fora apontada na referida literatura, proporcionariam 

contribuição para a caracterização desse aspecto sintático de sua gramática.  

 Para isso, julgamos, ainda, que a adoção de uma metodologia experimental forneceria 

um aporte relevante no tratamento da questão, bem como implementaria esse modelo de 

pesquisa no âmbito da Libras e de línguas de sinais, como um todo. Dessa forma, procedemos 
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a esta tese – bem como à escrita em si – como uma proposta pioneira, que julgamos requerer 

detalhamentos sobre aspectos gerais da Libras e sobre a própria psicolinguística experimental, 

a fim de que pudesse ter o alcance desejável aos mais diferentes estudiosos que se interessem 

pelo tema.  

 Nossos objetivos gerais foram os apresentados na introdução e retomados abaixo: 

 

 Investigar o status do tópico de argumento interno na Libras; 

 Avaliar a base teórica apresentada pela literatura no que tange à caracterização dessa 

construção; 

 Contribuir para a caracterização mais aprofundada dessas estruturas na Libras, bem 

como nas línguas de sinais; 

 Levantar dados relativos ao processamento cognitivo dessas estruturas com base no 

uso de uma metodologia experimental. 

 

 À vista disso, inicialmente empregamos, como experimento piloto, um teste de 

julgamento de aceitabilidade, com o objetivo específico de avaliar a aceitação de construções 

de tópico de argumento interno reportadas na literatura. Já neste experimento, pudemos 

confirmar nossa previsão, em um dos grupos controlados, que tais construções eram 

reconhecidamente aceitáveis pelos próprios usuários nativos da Libras. Quanto à tarefa 

empregada, avaliamos que o conhecimento metalinguístico exigido para o cumprimento desse 

teste off-line tenha sido um complicador para os grupos de escolaridades mais baixas, como 

relatamos no capítulo IV. Com vistas a essa questão, procedemos, na sequência, a 

experimentos de produção, os quais não exigiam diretamente a avaliação dos participantes 

sobre aspectos estruturais de sentenças da sua língua, mas permitiam que pudéssemos avaliar 

suas próprias performances diante de situações controladas. 

 Tratou-se de 3 experimentos de produção induzida, descritos no capítulo V, que 

visaram ao controle do tópico em contextos considerados mais propícios ao seu emprego. Os 

resultados demonstraram que a topicalização de argumentos verbais internos é empregada por 

usuários de diferentes escolaridades. Nos experimentos I e III, o tópico caracterizou-se como 

estratégia de organização frasal competidora com o sujeito, quando, no contexto pragmático 

que servia de suporte indutivo das tarefas, havia um candidato saliente a ser tomado como 

tópico. 
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 Foi possível constatar que, quando tal contexto era inexistente, o uso da estrutura 

“sujeito > predicado” era praticamente categórica. Dessa forma, a avaliação da influência do 

contexto discursivo que condicionaria o fenômeno em Libras confirmou nossa previsão de 

que esse seria um fator atuante na escolha do usuário. Os resultados obtidos, especificamente 

aqueles referentes aos experimentos I e III, foram, portanto, compatíveis com a hipótese de 

que a Libras é uma língua de orientação para a sentença, com proeminência de sujeitos, e o 

tópico é um mecanismo gramatical marcado. 

 Ainda no âmbito dos objetivos específicos, no caso do experimento III, os resultados 

indicaram que, nas condições contextuais propícias para que esse argumento seja tomado 

como tópico, mesmo verbos que não possuem concordância – apontados como fator que 

restringiria o mecanismo – licenciam um índice maior de topicalização. As análises não 

confirmaram a influência da concordância verbal sobre as respostas dos participantes, mesmo 

na interação entre todas as condições, não houve efeito da concordância verbal associada a um 

contexto informativo mais saliente para a produção de tópicos. Portanto, nossa previsão de 

que as condições contextuais, por si só, ocasionariam a maior produtividade de tópicos foi 

confirmada.  

 Com base na percepção de uma característica dos dados alcançados nos experimentos 

I, II e III, questionamo-nos quanto ao papel da marcação não manual – levantamento das 

sobrancelhas –, que acompanharia os constituintes topicalizados, licenciando-os. Nas análises, 

pudemos identificar um número, que julgamos expressivo, de tópicos cujas marcas não 

manuais não foram, com clareza, identificadas. Com vistas a oferecer um tratamento mais 

aprofundado sobre essa questão, procedemos ao experimento IV, descrito no capítulo VI, que 

combinou um teste de julgamento de aceitabilidade com a técnica do rastreamento ocular.  

 Nossos objetivos com esse experimento foram, primeiro, verificar o julgamento 

emitido às sentenças de tópico marcadas e não marcadas, segundo, averiguar o padrão geral 

de escaneamento ocular durante o processamento de sentenças em Libras e, finalmente, 

identificar se haveria mudança no padrão de escaneamento ocular no processamento das 

sentenças com tópico marcadas em oposição àquelas não marcadas. Assumimos a hipótese de 

que, sendo uma estrutura marcada na Libras, as construções com tópico, para serem julgadas 

como aceitáveis, deveriam corresponder apenas àquelas em que tenha havido a referida 

marcação não manual. Sendo assim, nossa previsão foi que sentenças com tópico seriam mais 

aceitas quando marcadas e que a ausência do levantamento das sobrancelhas nas estruturas de 

tópico ocasionaria uma mudança no padrão de escaneamento visual, no sentido de que os 
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usuários poderiam fixar mais na área correspondente às sobrancelhas, em função de uma 

possível busca pela marcação. 

 A análise dos resultados apontou que, em um dos grupos avaliados – aquele cujos 

participantes adquiriram Libras antes dos 12 anos –, a aceitabilidade de estruturas com tópico 

marcadas e não marcadas tem índices similares e próximos àquele emitido a estruturas 

gramaticais. Logo, para este grupo, a produtividade do tópico foi confirmada, mas a previsão 

de que apenas as sentenças marcadas seriam aceitas não se confirmou, indicando que essa 

marcação pode estar deixando de ser imprescindível para esse mecanismo gramatical, tal 

como indicara nossa percepção na análise dos experimentos de produção. 

 Quanto ao outro grupo – aquele cujos participantes adquiriram Libras após os 12 anos 

–, os índices de aceitabilidade de todas as estruturas, incluindo-se aquelas utilizadas como 

distratoras, ficaram no nível da chance, o que, segundo nossa percepção, pode indicar uma 

maior dificuldade desse perfil de grupo, tal como aqueles menos escolarizados que 

compuseram o experimento piloto, em proceder a julgamentos metalinguísticos. Assim, sobre 

esses julgamentos não foi possível avançar em conclusões mais definitivas. 

 No que tange ao padrão de escaneamento ocular das sentenças como um todo, os 

resultados demonstraram que a área do rosto é a mais fixada, indo ao encontro de resultados 

encontrados na literatura sobre outras línguas de sinais (cf. BAVALIER et al, 2000, 2001, 

2006; MUIR e RICHARDSON, 2005; THOMPSON et al, 2009). Na área do rosto, aquela 

correspondente à parte inferior foi a que recebeu mais fixações, sendo seguida pela parte 

superior, cujo número de fixações foi o segundo maior, considerando-se todas as áreas 

demarcadas. 

 Quanto ao comportamento visual dos grupos diante de sentenças com tópico marcadas 

e não marcadas, aquele referente ao grupo 1 indicou não haver mudança do padrão de 

escaneamento ocular, na área superior rosto, em razão da ausência da marca nas estruturas de 

tópico. Esse fato condiz com os julgamentos emitidos a essas sentenças, os quais foram muito 

próximos para sentenças marcadas e não marcadas, tendo sido todas avaliadas com uma nota 

média que indicou serem aceitáveis na língua.  

 No que se refere ao grupo 2, o comportamento visual referente às estruturas marcadas 

ocasionou um número de fixações na área superior rosto significativamente menor do que 

aquele que ocorreu na mesma área quando processadas estruturas de tópico não marcadas. 

Entretanto, o número de fixações para a condição não marcada não foi significativamente 

maior quando comparamos com aquele do grupo 1, na verdade, foram muito similares, a 

diferença foi que, na condição marcada, essa área superior foi menos fixada. Consideramos 
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que tal comportamento inesperado pode ter decorrido do fato de que essas estruturas que 

carregam a marca tenham exigido, neste grupo, menos fixações na área das sobrancelhas, para 

a qual a visão periférica daria conta. Contudo, consideramos esses resultados bastante 

incipientes para que nos permitam fazer considerações mais conclusivas. 

 Desse experimento foram extraídos dados relevantes para a análise do processamento 

de sentenças na Libras, tal como a observação de que o rosto é a área mais fixada durante o 

processamento da língua. Entretanto, consideramos que o alcance dos resultados, em virtude 

de uma série de questões apontadas com mais detalhes no capítulo VI, seja pouco conclusivo, 

requerendo maiores aprofundamentos de investigações futuras que visem ao emprego da 

técnica do rastreador ocular, refinando tanto o uso dessa técnica no estudo de línguas de 

sinais, quanto o design experimental empregado. 

 De modo geral, as evidências encontradas colaboraram para a hipótese de que a Libras 

seja uma língua de orientação para a sentença, a qual empregaria o tópico como mecanismo 

marcado. Tal fato colabora para uma caracterização formal de sentenças com topicalização de 

argumento interno que prevê ser o tópico gerado na camada lexical, isto é, no nível do VP, e 

alçado para TopP. Como esse movimento alteraria a ordenação canônica da língua, 

consideramos que, do ponto de vista do processamento, o uso do referido mecanismo geraria 

um custo computacional maior para o processador sintático (cf. CORRÊA & AUGUSTO, 

2007, 2012). 

 Ainda sobre as considerações de nossos resultados, no que tange à classificação 

proposta por Li e Thompson (1976), julgamos que, pelo observado e descrito com mais 

detalhes no capítulo VII, a Libras se insira dentre as línguas de sujeito. Por outro lado, 

aventamos a hipótese, de caráter meramente especulativo, de que a língua possa estar num 

processo de mudança em curso para um estágio em que sujeito e tópico são empregados 

produtivamente, o qual precederia o estágio em que a língua é de proeminência de tópicos. 

Isso explicaria o fato de, ao lado da produtividade do mecanismo, ter sido observado que as 

marcas associadas ao seu licenciamento parecem estar deixando de ser obrigatórias na 

produção e, por consequência, na compreensão desse tipo de estrutura. Por outro lado, 

apontamos que tais classificações, pensadas originalmente para a caracterização de línguas 

orais, podem não alcançar uma descrição apropriada de uma língua gestual, que considere, 

adequadamente, o papel do contexto pragmático na escolha da organização sentencial, mesmo 

naquelas línguas orientadas para a sentença. 

 Finalmente, no âmbito dos objetivos gerais traçados para esta tese, consideramos que 

nossa pesquisa tenha contribuído para um entendimento mais aprofundado das construções de 
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tópico na Libras, avaliando-se a base teórica existente e contribuindo para a implementação 

da metodologia da psicolinguística experimental na sua investigação. Dada a incipiência de 

investigações dessa natureza no universo dos estudos sobre línguas de sinais, bem como a 

própria complexidade do objeto, que abarca características tanto sintáticas quanto discursivas, 

acreditamos que nossos questionamentos não se esgotam, mas abrem novos caminhos, 

apontando alguns direcionamentos como legado para estudos futuros sobre o tema. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE I – SENTENÇAS DO EXPERIMENTO PILOTO DE JULGAMENTO DE 
ACEITABILIDADE 
 

Pré-teste: 

1- MARIA GOSTAR JOÃO. 

2- MARIA COMER DOCE. 

3- *PÃO COMER DIZER. 

4- BRUNO ESTUDAR MATEMÁTICA. 

Condição (i): estruturas de tópico 

1 - TRABALHOi, CIGARRA NÃO-GOSTA Øi.    

2 - COMIDAi, FORMIGA ENCONTROU Øi.   

3 - COMIDAi, CIGARRA COMPROU Øi?  

4 - CIGARRAi, A FORMIGA MATOU Øi?  

5 - CIGARRA i, FORMIGA DAR COMIDA Øi?  

6 - BORBOLETASi, CIGARRA ENXERGOU Øi.  

7 – FORMIGA TRABALHOi,  CIGARRA ASSISTE Øi.  

Condição (ii): estruturas agramaticais 

1- * GOSTAR TRABALHAR CIGARRA FORMIGA      (VVSS) 

2 - * CANTAR CIGARRA GOSTAR (OSV sem expressão facial)  

3 - * COMER FORMIGA PÃO. (VSO)  

4 - * COMER PÃO FORMIGA? (VOS) 

5 - * CIGARRA VAGABUDA FORMIGA ACHAR. (deslocamento de estrutura complexa) 

6 - * AJUDAR FORMIGA PRECISAR CIGARRA. (VOVS) 

7 – * FLORESTA CIGARRA FORMIGA ENCONTRAR (OSV sem expressão facial)  
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Condição (iii): estruturas gramaticais 

1 – CIGARRA COMER O QUÊ? 

2 – A FORMIGA TER CASA. 

3 – A FORMIGAS TRABALHAR MUITO. 

4 – HOJE ESTÁ FRIO. 

5 – CIGARRA SENTIR FRIO? 

6 – CIGARRA NÃO-TER COMIDA. 

7 – FORMIGA GOSTAR TRABALHAR. 
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APÊNDICE II: PRANCHAS DO EXPERIMENTO I DE PRODUÇÃO INDUZIDA 

Pré-teste 

Prancha: 
Slide 1 Slide 2 Slide 3 

   

Slide 4 Slide 5 Slide da última cena 

   

 

Slides da condição contexto mais saliente para o tópico 

Prancha 1: 
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide da última cena 

     

 
Prancha 2: 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide da última cena 
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Prancha 3: 
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide da última cena 

     

 
Prancha 4: 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide da última cena 

   
 

 
Prancha 5: 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide da última cena 

 
    

 
Prancha 6: 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 

  

 

Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide da última cena 
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Slides da condição contexto menos saliente para o tópico 

 
Prancha 1: 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide da última cena 

     

 
Prancha 2: 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide da última cena 

 
 

  
 

 
Prancha 3: 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 

  
 

Slide 5 Slide 6 Slide da última cena 
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Prancha 4: 
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide da última cena 

 
    

 
Prancha 5: 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide da última cena 

 
  

  

 
Prancha 6: 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide da última cena 
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APÊNDICE III: PRANCHAS DO EXPERIMENTO II DE PRODUÇÃO INDUZIDA  

Pré-teste:  

 Prancha 1   Prancha 2 Prancha 3 Prancha 4 

    

Pranchas da condição apontação no objeto: 

Prancha 1   Prancha 2 Prancha 3 Prancha 4 

 
   

Pranchas da condição apontação no sujeito:                                           

 

Pranchas distratoras: 

Prancha  1    Prancha 2 Prancha  3 Prancha 4 

   
 

Prancha  1    Prancha 2 Prancha 3 Prancha 4 
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APÊNDICE IV: PRANCHAS DO EXPERIMENTO III DE PRODUÇÃO INDUZIDA 

Pré-teste 

Prancha: 
Slide 1 Slide 2 Slide 3 

   

Slide 4 Slide 5 Slide da última cena 

   

 

Slides da condição (i) – verbo sem concordância + contexto menos saliente 

Prancha 1: 
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide da última cena 

    
 
Prancha 2: 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide da última cena 
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Prancha 3: 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide da última cena 

    
 
Prancha 4: 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide da última cena 

    
 

Slides da condição (ii) – verbo com concordância + contexto menos saliente 

Prancha 1: 
 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide da última cena 

    
 
Prancha 2: 
 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide da última cena 
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Prancha 3: 
 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide da última cena 

    
 
Prancha 4: 
 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide da última cena 

    
 

Slides da condição (iii) – verbo sem concordância + contexto menos saliente 

Prancha 1: 
 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide da última cena 

    
 
Prancha 2: 
 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide da última cena 
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Prancha 3: 
 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide da última cena 

    
 
Prancha 4: 
 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide da última cena 

    
 

Slides da condição (iv) – verbo com concordância + contexto menos saliente 

 
Prancha 1: 
 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide da última cena 

    
 
Prancha 2: 
 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide da última cena 
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Prancha 3: 
 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide da última cena 

    
 
Prancha 4: 
 

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide da última cena 
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APÊNDICE V – SENTENÇAS DO EXPERIMENTO IV COM RASTREAMENTO 
OCULAR 

Pré-teste: 

1- MENIN@ GOSTAR FUTEBOL. 

2 - * COMER MULHER CACHORRO-QUENTE. 

3 – MENIN@ ESTUDAR MATEMÁTICA. 

4- * CASA COMER MENINO DOCE. 

Sentenças experimentais: 

Condição (i): estruturas de tópico marcadas 

1 - DOCE, JOÃO E MARIA GOSTAR MUITO.  

2 - PEDRAS, JOÃO GUARDAR (no bolso).  

3 - BORBOLETAS, JOÃO E MARIA VER.  

4 - JOÃO E MARIA, BRUXA CONVIDAR.  

 

Condição (ii): estruturas de tópico não marcadas 

1 - PÁSSAROS, JOÃO E MARIA GOSTAR.  

2 - CASA DOCE, JOÃO E MARIA ENCONTRAR.  

3 - PEDRAS, JOÃO JOGAR.  

4 - COMIDA, JOÃO E MARIA LEVAR.  

Sentenças distratoras: 

Estruturas gramaticais: 

1 - JOÃO E MARIA MORAR CASA SIMPLES.  

2 - JOÃO E MARIA GOSTAR MUITO PÁSSAROS.  

3 - PAI TRABALHAR FLORESTA. 

4 - JOÃO E MARIA CONVERSAR PÁSSAROS. 

5 - JOÃO E MARIA LEVAR COMIDA PARA PAI.  

6 - JOÃO E MARIA ECONTRAR CASA DOCE. 

7 - BRUXA QUERER COMER JOÃO E MARIA. 

8 - BRUXA MORAR CASA DOCE.   
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Estruturas agramaticais 

 

1 - * GOSTAR MUITO JOÃO E MARIA PÁSSAROS. (VSO) 

2 - * ENCONTRAR JOÃO E MARIA CASA DOCE. (VSO) 

3 - * ENCONTRAR PAI JOÃO E MARIA. (VOS) 

4 - * COMIDA LEVAR JOÃO E MARIA. (OVS) 

5 - * JOGAR JOÃO PEDRA. (VSO) 

6 - *DOCE GOSTAR JOAÕ E MARIA. (OVS) 

7 – *GOSTAR PÁSSAROS JOÃO E MARIA. (VOS) 

8 - * ENCONTRAR CASA DOCE JOÃO E MARIA. (VOS) 
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APÊNDICE VI – MODELO DE FICHA DE INFORMAÇÕES DO PARTICIPANTE 

 
FICHA DO PARTICIPANTE DE Nº:_________ 

 
Nome:_______________________________________________________________________________ 
 
E-mail: ______________________________________________________________________________ 
 
Sexo: (    ) feminino (    ) masculino 
 
Idade: ____anos. 
 
Data de nascimento: _____/______/_________: 
 
Estado de nascimento: Rio de Janeiro (    )     Outro (   ) _______________________ 
 
Se marcou outro, desde quando (que ano) mora no Rio de Janeiro? ________________. 
 
 
Formação:  
 
(    ) Ensino superior completo. 
(    ) Ensino superior incompleto. 
(    ) Ensino Médio ____ ano. 
(    ) Ensino Fundamental ____ano. 
(    ) Ensino Infantil ____ ano. 
 
 
Quando você ficou surdo? 
 
(    ) Eu nasci surdo. 
(    ) ____ meses. 
(    ) ____ anos. 
 
Qual seu grau de surdez? 
 
(    ) surdez leve 
(    ) surdez moderada 
(    ) surdez profunda 
(    ) _______________ 
 
Onde você aprendeu Libras pela primeira vez? 
 
(    ) Na família 
(    ) Na escola 
(    ) Na igreja 
(    ) _____________________________________________________________________________  
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APÊNDICE VII – MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Eu, Aline Fernanda Alves Dias, estou fazendo uma pesquisa sobre a Libras e faço um convite para você 

participar como voluntário deste meu estudo. Desde já agradeço sua participação e informo que será de grande 
validade para as pesquisas sobre a Libras! 

 
Pesquiso um aspecto linguístico da Libras e utilizo a psicolinguística experimental como base teórico-

metodológica dos testes que desenvolvo, por isso, conto com a participação direta de usuários da Libras. 
 
Informo que todas as informações que me forem passadas serão unicamente utilizadas para a minha 

pesquisa e que os vídeos gravados NÃO serão publicizados, sendo, portanto, usados somente para análise de 
dados. 

 
Caso aceite participar do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é 

sua, e a outra é minha, pesquisadora responsável. 
 
Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título da pesquisa: Aspectos sintáticos da gramática da Libras 

Instituição: UFF/ INES 

Pesquisador Responsável: Aline Fernanda Alves Dias – Professora de Língua Portuguesa (SEF2/SEME) 

Matrícula no Ines: 0180280638  

Telefone para contato: (21) XXXX-XXXX 

E-mail: alinefernanda81@gmail.com 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DO EXPERIMENTO 

Eu, _______________________________________________, abaixo assinado, concordo em participar do 
estudo supracitado. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora Aline Fernanda Alves Dias 
sobre a pesquisa e os procedimentos nela envolvidos. Foi-me garantido que as informações serão unicamente 
utilizadas para a pesquisa e que os vídeos gravados NÃO serão publicizados, sendo, portanto, usados somente 
para análise de dados. 

 

Local e data _______________/_______/_______/__________/ 

 

Assinatura do participante:________________________________________________________________ 

 

Assinatura do responsável pelo estudo:______________________________________________________ 
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APÊNDICE VIII – MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO PARA MENORES DE IDADE 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu, Aline Fernanda Alves Dias, estou fazendo uma pesquisa sobre a Libras e faço um convite para seu 
filho participar como voluntário deste meu estudo. Desde já agradeço sua participação e informo que será de 
grande validade para as pesquisas sobre a Libras! 

 
Pesquiso um aspecto linguístico da Libras e utilizo a psicolinguística experimental como base teórico-

metodológica dos testes que desenvolvo, por isso, conto com a participação direta de usuários da Libras. 
 
Informo que todas as informações que me forem passadas serão unicamente utilizadas para a minha 

pesquisa e que os vídeos gravados NÃO serão publicizados, sendo, portanto, usados somente para análise de 
dados. 

 
Caso aceite que seu filho participe do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. 

Uma delas é sua, e a outra é minha, pesquisadora responsável. 
 
Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título da pesquisa: Aspectos sintáticos da gramática da Libras 

Instituição: UFF/ INES 

Pesquisador Responsável: Aline Fernanda Alves Dias – Professora de Língua Portuguesa (SEF2/SEME) 

Matrícula no Ines: 0180280638 

Telefone para contato: (21) XXXX-XXXX 

E-mail: alinefernanda81@gmail.com 

 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DO EXPERIMENTO 

 

Eu, _________________________________, abaixo assinado, concordo que meu filho (a) participe do estudo 
supracitado, como participante. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora Aline 
Fernanda Alves Dias sobre a pesquisa e os procedimentos nela envolvidos. Foi-me garantido que as informações 
serão unicamente utilizadas para a pesquisa e que os vídeos gravados NÃO serão publicizados, sendo, portanto, 
usados somente para análise de dados. 

 

Local e data _______________/_______/_______/__________/ 

 

Assinatura do responsável do participante:______________ ____________________________________ 

 

Assinatura do responsável pelo estudo:______________________________________________________ 
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APÊNDICE IX - MODELO DE FICHA DE INFORMAÇÕES DO PARTICIPANTE 
DO EXPERIMENTO IV 
 

FICHA DO PARTICIPANTE DE Nº:________ 
 

Nome:_______________________________________________________________________________ 
 
E-mail: ______________________________________________________________________________ 
 
Sexo: (    ) feminino (    ) masculino 
 
Idade: ____anos. 
 
Data de nascimento: _____/______/_________: 
 
Estado de nascimento: Ceará (    )     Outro (   ) _______________________ 
 
Se marcou outro, desde quando (que ano) mora no Ceará? ________________. 
 
 
Formação:  
 
(    ) Ensino superior completo. 
(    ) Ensino superior incompleto. 
(    ) Ensino Médio ____ ano. 
(    ) Ensino Fundamental ____ano. 
(    ) Ensino Infantil ____ ano. 
 
 
Quando você ficou surdo? 
 
(    ) Eu nasci surdo. 
(    ) ____ meses. 
(    ) ____ anos. 
 
Qual seu grau de surdez? 
 
(    ) surdez leve 
(    ) surdez moderada 
(    ) surdez profunda 
(    ) _______________ 
 
Onde você aprendeu Libras pela primeira vez? 
 
(    ) Na família 
(    ) Na escola 
(    ) Na igreja 
(    ) _____________________________________________________________________________  
 
 
Com quantos anos você aprendeu Libras? 
 
(    ) Entre  0 e 5 anos 
(    ) Entre 5 e 11 anos 
(    ) Depois dos 11 anos 
(    ) Com _______anos 
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Que nota você daria para seu conhecimento em Libras? Escolha: 
 
1   2   3   4   5   6   7   8  9  10 
 
Que nota você daria para seu conhecimento em Língua Portuguesa? Escolha: 
 
1   2   3   4   5   6   7   8  9  10 
 
Você tem alguma dificuldade com a visão? (    ) não (    ) sim 
 
Se você marcou sim, qual? 
 
(    ) Miopia – Grau: OD______ OE ______ 
(    ) Astigmatismo – Grau: OD______ OE ______ 
(    ) Hipermetropia – Grau: OD______ OE ______ 
(    ) Catarata 
(    ) Daltonismo 
(    ) Estrabismo 
(    ) Glaucoma 
(    ) Presbiopia (vista cansada) 
(    ) Outra(s) _____________________________________ 
 
 
Você usa óculos ou lentes de contato para a dificuldade com a visão? (    ) não  (    ) sim 
 
Sua lateralidade é: 
 
(    ) Destra (escreve com a mão direita) 
(    ) Canhota (escreve com a mão esquerda) 
 
 
Você tem algum problema neurológico? ( ) não  ( ) sim 
____________________________________________ 
 
 
Você tem algum problema psiquiátrico? ( ) não  ( ) sim 
____________________________________________ 
 
 
Você faz uso de algum remédio que afeta o sistema nervoso central? (         ) não  (          ) sim 
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APÊNDICE X – MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO UTILIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado Rastreamento ocular de Processos 
Cognitivos que tem por objetivo descrever a trajetória da movimentação ocular vista como reflexo de processos 
cognitivos complexos, como a busca visual, a audição e a leitura. Você não deve participar contra a sua vontade. 
Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 
desta pesquisa sejam esclarecidos. Neste estudo, você será convidado a sentar diante de uma tela de computador 
para realizar tarefas relativas à compreensão da linguagem e à busca visual. Esta tela está equipada com uma 
câmera que registra o movimento dos seus olhos. Para que você participe deste estudo, sua visão deve ser normal 
ou corrigida pelo uso de lentes ou óculos. Não há qualquer risco para você. Este registro não se utiliza de 
nenhum procedimento invasivo e você não sentirá qualquer desconforto. Trata-se de um estudo experimental que 
não trará qualquer benefício direto para o participante. Testamos a hipótese de que a trajetória ocular segue um 
comportamento semelhante a de outros sistemas complexos da natureza descritos pela teoria das redes 
complexas, que procura descrever de forma simplificada como ocorrem as interações dentro de um sistema. 
Neste âmbito, investigamos os papéis das estruturas linguísticas e visuais que tornam possível a compreensão de 
textos e a procura de objetos em meio a distratores visuais. Somente no final do estudo, poderemos concluir que 
o comportamento ocular humano em diferentes tarefas cognitivas pode seguir padrões em função de 
especificidades das tarefas e dos objetivos de cada tarefa. Estes resultados podem contribuir para o 
esclarecimento de como as informações visuais e linguísticas são processadas mentalmente, por meio do tempo 
de execução das tarefas, que é uma medida indireta sobre o tempo de processamento da informação. Você tem a 
liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem que isto 
acarrete qualquer prejuízo para você. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 
participantes, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante da pesquisa. Você tem o direito de ser 
mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que 
sejam do conhecimento dos pesquisadores. Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 
estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada a sua participação. 
Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. O pesquisador  se 
compromete em utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. Em qualquer etapa do estudo, 
você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventos dúvidas. A 
principal investigadora é a Prof. Dra. Elisângela Nogueira Teixeira, que pode ser encontrada no endereço: 
Departamento de Letras Vernácula da Universidade Federal do Ceará, CEP 60020-181, Fortaleza, Ceará, no e-
mail: teixeiraelis@gmail.com ou nos telefones: (85) 3366 7624 ou 7625. Se você tiver alguma consideração ou 
dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 
do Ceará (COMEPE) – Rua Coronel Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo; telefone: 3366-8338. Caso você se 
sinta suficientemente informado a respeito das informações que leu sobre os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes e de que 
sua participação é voluntária, de que não há remuneração para participar do estudo e caso você concorde em 
participar, solicitamos que assine no espaço abaixo. 
 
O abaixo assinado, _________________________________________, ____ anos, RG n° 
____________________ declara que é de livre e espontânea vontade que está participando como voluntário da 
pesquisa.  
 
Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive 
a oportunidade de fazer perguntas sobre o conteúdo do mesmo, como também sobre a pesquisa e recebi 
explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada 
deste Termo. 
 
-------------------------------------- 
Assinatura do participante     Fortaleza,       /     /      .                 
 
-------------------------------------- 
 Assinatura do responsável pelo estudo                 Fortaleza,       /     /      .             
 
-------------------------------------- 
Assinatura de quem obteve o TCLE   Fortaleza,       /     /     .        

mailto:teixeiraelis@gmail.com

