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I. Sentenças selecionadas de Negrão e Viotti, 2008 

 

NEGRÃO, E. V.; VIOTTI, E. Estratégias de Impessoalização no Português 

Brasileiro. In: FIORIN, J. L. e PETTER, M. (Ed.). África no Brasil: a formação da 

língua portuguesa. São Paulo: Contexto, 2008.  p.179-203. 

 

 [1]  “Depois que a janela  abriu, o ar começou a circular um pouco” (Negrão e Viotti, 2008:181) 

 [2]  “Todas as janelas se abriram”  (Negrão e Viotti, 2008:182) 

 [3]  “Abriram-se todas as janelas da casa”  (Negrão e Viotti, 2008:182) 

 [4]  “Todas as janelas da casa abriram”  (Negrão e Viotti, 2008:182) 

 [5]  “Abriram todas as janelas da casa”  (Negrão e Viotti, 2008:182) 

 [6]  “Abriu-se todas as janelas da casa”  (Negrão e Viotti, 2008:182) 

 [7]  “Abriu todas as janelas da casa”  (Negrão e Viotti, 2008:182) 

 [8]  “Estas jabuticabas deliciosas estão dando na minha chácara”  (Negrão e Viotti, 2008:185) 

 [9]  “A porta fechou”  (Negrão e Viotti, 2008:186) 

 [10]  “A bola acertou na trave”  (Negrão e Viotti, 2008:187) 

 [11]  “O muro borrifou (todo) de tinta”  (Negrão e Viotti, 2008:187) 

 [12]  “A blusa impregnou (toda) de perfume”  (Negrão e Viotti, 2008:187) 

 [13]  “O xerox fica fazendo enquanto a gente vai almoçar”  (Negrão e Viotti, 2008:190) 

 [14]  “Com a reforma, meu jardim destruiu inteirinho”  (Negrão e Viotti, 2008:190) 

 [15]  “Esse prédio tá construindo desde que vendeu o terreno onde era 

a casa do vovô”  
(Negrão e Viotti, 2008:190) 

 [16]  “Esse tipo de material vai copiar bem rápido”  (Negrão e Viotti, 2008:190) 

 [17]  “Minha estante encheu de livros”  (Negrão e Viotti, 2008:195) 

 [18]  “Esta ponte só construiu depois de uma árdua negociação entre 

o governo e os ambientalistas”  

(Negrão e Viotti, 2008:197) 

 [19]  “Eu não vou trocar o carpete enquanto a casa não pintar”  (Negrão e Viotti, 2008:197) 

 [20]  “Eu vou ter que esperar a saia costurar pra poder sair daqui”  (Negrão e Viotti, 2008:197) 

 [21]  “Meu carro tá bonito porque poliu ontem”  (Negrão e Viotti, 2008:197) 

 [22]  “A ponte construiu rápido”  (Negrão e Viotti, 2008:198) 

 [23]  “A casa pintou toda”  (Negrão e Viotti, 2008:198) 

 [24]  “A saia costurou direito”  (Negrão e Viotti, 2008:198) 

 [25]  “O carro poliu inteiro”  (Negrão e Viotti, 2008:198) 

 



 

II. Sentenças selecionadas de Cyrino, 2007 

 

CYRINO, S. M. L. Construções com se e promoção de argumento no português 

brasileiro: uma investigação diacrônica. Revista da ABRALIN, v. 6, n. 2, p. 85-

116, 2007. 

 

 [26]  “A revista está xerocando”  (Cyrino, 2007:86) 

 [27]  “A revista está sendo xerocada”  (Cyrino, 2007:86) 

 [28]  “O caminhão está carregando”  (Cyrino, 2007:89) 

 [29]  “Vestidos vendem bem no verão”  (Cyrino, 2007:89) 

 [30]  “O CD da Joss Stone tocou adoidado nas rádios do Brasil”  (Cyrino, 2007:90) 

 [31]  “Leques concertam-se com perfeição e vende a preços baratíssimos”  (Cyrino, 2007:91) 

 [32]  “Esse tipo de tecido lava fácil”  (Cyrino, 2007:108) 

 

 

  



III. Sentenças selecionadas de Pontes, 1987 

 

PONTES, E. S. L. O Tópico no Português do Brasil.  Campinas, SP: Pontes 

Editores, 1987. 

 

 [33]  “Os livros, eles estão em cima da mesa”  (Pontes, 1987:12) 

 [34]  “A Maria, essa não quer nada com o serviço não”  (Pontes, 1987:12) 

 [35]  “Eu, eu não quero saber dela”  (Pontes, 1987:12) 

 [36]  “Quanto a mim, estou me lixando”  (Pontes, 1987:12) 

 [37]  “Dessa cerveja eu não bebo”  (Pontes, 1987:12) 

 [38]  “Aquele fogo, felizmente o corpo de bombeiros veio rápido”  (Pontes, 1987:13) 

 [39]  “Essa bolsa as coisas somem, aqui dentro”  (Pontes, 1987:13) 

 [40]  “Essa bolsa aberta aí, eu podia te roubar a carteira”  (Pontes, 1987:13) 

 [41]  “A última prisão dele, sabe o que que ele fez?”  (Pontes, 1987:13) 

 [42]  “As cadeiras optativas, você precisa ter um conhecimento bom primeiro”  (Pontes, 1987:13) 

 [43]  “Eu agora, acabou desculpa de concurso, né?”  (Pontes, 1987:13) 

 [44]  “O Mardônio pifou o freio de mão do carro e ele foi levar na oficina”  (Pontes, 1987:13) 

 [45]  “A Rosa eu falei com ela ontem”  (Pontes, 1987:14) 

 [46]  “A Vanda eu acho que tá dando aula”  (Pontes, 1987:14) 

 [47]  “O Maciel você acha que ele é atrasado?”  (Pontes, 1987:14) 

 [48]  “A lanterna, já comprou as pilhas?”  (Pontes, 1987:14) 

 [49]  “Já o Jornal do Brasil, você viu a crônica de Drummond?”  (Pontes, 1987:15) 

 [50]  “Esse buraco, menina, taparam ele outro dia”  (Pontes, 1987:16) 

 [51]  “É aquele lá, não dá pra colar ele?”  (Pontes, 1987:16) 

 [52]  “Aquela casa ali, é engraçado, o jardim”  (Pontes, 1987:16) 

 [53]  “Meus óculos, você apanhou a capa?”  (Pontes, 1987:16) 

 [54]  “O seu regime entra muito laticínio?”  (Pontes, 1987:17) 

 [55]  “Aquela escola deles, rouba(se) tudo”  (Pontes, 1987:17) 

 [56]  “A casa onde mora a Betânia está todo mundo com sarna”  (Pontes, 1987:18) 

 [57]  “Aquele festival lá tem que levar dinheiro”  (Pontes, 1987:18) 

 [58]  “Washington a neve é pouca”  (Pontes, 1987:18) 

 [59]  “O quarto dele, o armário dele agora é do lado de fora”  (Pontes, 1987:18) 

 [60]  “Próxima vez a gente bota uma linha de pesquisa”  (Pontes, 1987:18) 



 [61]  “Esse ano eu vou sair de baiana”  (Pontes, 1987:18) 

 [62]  “Semana que vem vou à praia”  (Pontes, 1987:18) 

 [63]  “A grande maioria desse pessoal, gente, as mulheres são verdadeiras 

heroínas”  
(Pontes, 1987:18) 

 [64]  “Meu cabelo desta vez eu não gostei nenhum pouco”  (Pontes, 1987:18) 

 [65]  “A Joana não se deve confiar”  (Pontes, 1987:18) 

 [66]  “Os seus (exemplos) eu não acredito mais não” (Pontes, 1987:18) 

 [67]  “Esse negócio de tópico, eu estou examinando desde o semestre passado”  (Pontes, 1987:18) 

 [68]  “Repelex precisa, né?”  (Pontes, 1987:18) 

 [69]  “A Belina o Hélio levou pra oficina”  (Pontes, 1987:18) 

 [70]  “Esse negócio o prazo acaba”  (Pontes, 1987:18) 

 [71]  “Isso eu tenho uma porção de exemplos”  (Pontes, 1987:18) 

 [72]  “Isso aí eu tenho dúvida”  (Pontes, 1987:19) 

 [73]  “Qualquer elemento você pode fazer isso”  (Pontes, 1987:19) 

 [74]  “Banana ouro – é a única banana que eu gosto”  (Pontes, 1987:19) 

 [75]  “Os nossos alunos, como é que eles estão recebendo?”  (Pontes, 1987:19) 

 [76]  “Essas regras, seja da base, seja da ES, elas são construídas”  (Pontes, 1987:19) 

 [77]  “Essa competência ela é de natureza mental”  (Pontes, 1987:19) 

 [78]  “Carlos André, quando quer alguma coisa, não sossega enquanto não 

consegue”  
(Pontes, 1987:19) 

 [79]  “Ô Luís André, e o seu pé, como é que vai aquele machucado?”  (Pontes, 1987:24) 

 [80]  “Ô Hélio, a carne, como aumentou, hein?”  (Pontes, 1987:24) 

 [81]  “Esse projeto da Medicina é o Banco Mundial que financia”  (Pontes, 1987:24) 

 [82]  “Esse moço parece que ele é da Colômbia”  (Pontes, 1987:24) 

 [83]  “Eu acho que aquela barraca lá não tem ninguém não”  (Pontes, 1987:24) 

 [84]  “Não sei, acho que essa cama aí, eu não estou me dando muito bem com 

ela não”  
(Pontes, 1987:24) 

 [85]  “Eu acho que essa brincadeira, ela vai revelar...”  (Pontes, 1987:24) 

 [86]  “Precisa ver, porque o Flávio, não custa nada ele dar (a calça) pra 

alguém”  

(Pontes, 1987:24) 

 [87]  “Você precisa comprar outra pasta para mim, porque aquela pasta, ó, meu 

relógio caiu e quebrou o vidro (porque a pasta está furada)”  

(Pontes, 1987:24) 

 [88]  “O problema é que quem afirma isso, eu não tenho certeza se estão 

separando as duas noções”  
(Pontes, 1987:24) 

 [89]  “Mas acontece que as portas e janelas, a tinta tinha saído”  (Pontes, 1987:24) 



 [90]  “Sabia que esse tipo de peixe dourado, tem um tipo dele que é o único ser 

vivo que consegue ver um olho?”  

(Pontes, 1987:24) 

 [91]  “Esse cestinho aí, onde é que tem plástico pra ele?”  (Pontes, 1987:27) 

 [92]  “O Cláudio o fim de semana dele vai até segunda-feira”  (Pontes, 1987:27) 

 [93]  “Não, a parte de cima do banco não é pra sentar nela, não”  (Pontes, 1987:27) 

 [94]  “Eu, quando quero alguma coisa, vou direto ao assunto”  (Pontes, 1987:28) 

 [95]  “Eu, quando estou nervosa, eu não durmo mesmo”  (Pontes, 1987:28) 

 [96]  “Eu, todo curso que eu fazia, eu estudava Camões”  (Pontes, 1987:28) 

 [97]  “Os fiscais, esses, resolviam questões de polícia e advogavam”  (Pontes, 1987:28) 

 [98]  “Essa reunião, é pra eu estar aqui?”  (Pontes, 1987:28) 

 [99]  “Esse do Labov, eu quero xeroxar esse trem”  (Pontes, 1987:28) 

 [100]  “Sonhos – quero ver que p. (impublicável) é essa”  (Pontes, 1987:28) 

 [101]  “O fogo, precisa limpar o fogão”  (Pontes, 1987:28) 

 [102]  “Um rato eu peguei”  (Pontes, 1987:29) 

 [103]  “Mas essa você já tem várias delas”  (Pontes, 1987:29) 

 [104]  “Shampoo Johnson, esse eu posso usar”  (Pontes, 1987:29) 

 [105]  “Eu, café eu gosto tanto sem açúcar como com”  (Pontes, 1987:30) 

 [106]  “É (d)isso aí que eu guardei uma frase pra você”  (Pontes, 1987:30) 

 [107]  “(D)Isso aí a gente tem que verificar os dados”  (Pontes, 1987:30) 

 [108]  “É (d)isso que eu vou fazer a palestra amanhã”  (Pontes, 1987:30) 

 [109]  “Lá no ICB professor fica de quatro (em cada sala)”  (Pontes, 1987:31) 

 [110]  (N)Isso nós estamos aqui há muito tempo”  (Pontes, 1987:31) 

 [111]  “Diz que (d)isso, dificilmente o cara não esquece o gravador”  (Pontes, 1987:31) 

 [112]  “Esse rádio estragou o ponteiro”  (Pontes, 1987:31) 

 [113]  “Essa primeira parte é interessante a crítica”  (Pontes, 1987:32) 

 [114]  “Linguista a gente não pode conversar mais não”  (Pontes, 1987:33) 

 [115]  “Essas crianças, que desespero!”  (Pontes, 1987:33) 

 [116]  “Doce a gente pega um pouquinho. Doce a gente não enche a xícara não”  (Pontes, 1987:33) 

 [117]  “Tudo isso tem estudo a respeito”  (Pontes, 1987:34) 

 [118]  “Essa quebra-molas, a gente devia processar eles, contra”  (Pontes, 1987:34) 

 [119]  “Essa casa bate bastante sol”  (Pontes, 1987:34) 

 [120]  “A Belina deita o banco, sabe?”  (Pontes, 1987:34) 

 [121]  “Esse carro cabe 60.1 de gasolina”  (Pontes, 1987:34) 



 [122]  “O meu carro furou o pneu”  (Pontes, 1987:35) 

 [123]  “O Carlos André cresceu o nariz”  (Pontes, 1987:35) 

 [124]  “A Sarinha tá nascendo dente”  (Pontes, 1987:35) 

 [125]  “O jasmim amarelou as pontas”  (Pontes, 1987:35) 

 [126]  “Minha casa deu ladrão”  (Pontes, 1987:35) 

 [127]  “Essa torneira aí não sai água?”  (Pontes, 1987:35) 

 [128]  “Essa janela não venta muito”  (Pontes, 1987:35) 

 [129]  “Essa casa aí, floriram as bougainvilles depois de todo mundo”  (Pontes, 1987:36) 

 [130]  “Esse sapato dói meu pé”  (Pontes, 1987:37) 

 [131]  “Essa pimenta arde a boca”  (Pontes, 1987:37) 

 [132]  “Esse exercício dói meu braço”  (Pontes, 1987:38) 

 [133]  “Eu não sabia que essa camisa quebrava tanto botão”  (Pontes, 1987:38) 

 [134]  “O botão saiu da camisa”  (Pontes, 1987:38) 

 [135]  “Essa cadeira quebrada machucou meu pé”  (Pontes, 1987:38) 

 [136]  “A frase mudou a estrutura”  (Pontes, 1987:38) 

 [137]  “A porta fechou”  (Pontes, 1987:38) 

 [138]  “O copo quebrou”  (Pontes, 1987:38) 

 [139]  “Aquele livro, eu coloquei ele na estante agora mesmo”  (Pontes, 1987:44) 

 [140]  “Na minha família, essa palavra gato ninguém a pronuncia”  (Pontes, 1987:56 

- Lobato, 

1958:31) 

 [141]  “Essa cidade, lembro-a de sempre”  (Pontes, 1987:57 

- Nava, 1981:5) 

 [142]  “Esse encanto pelo Rio, eu encontro em cada bairro que morei”  (Pontes, 1987:57 

- Nava, 1981:6) 

 [143]  “O conhecimento puramente local do Rio, eu o aprendi numa grande 

escola”  

(Pontes, 1987:57 

-  Nava, 1981:8) 

 [144]  “A outra ilha, nem chega a sê-lo”  (Pontes, 1987:57 

- Nava, 1981:21) 

 [145]  “O 59 dir-se-ia que é sonoro como as colchetes da elevação, na missa”  (Pontes, 1987:57 

- Nava, 1981:15) 

 [146]  “Os doces da dona Iris, eu os tinha nesses almoços e em minha casa”  (Pontes, 1987:57 

- Nava, 1981:34) 

 [147]  “Esse, mudei de lugar”  (Pontes, 1987:57 

- Nava, 1981:58) 

 [148]  “Aqueles livros da coleção SS, eu comprei um deles por 40 dólares”  (Pontes, 1987:66) 



 [149]  “Aqueles livros da coleção SS, eu comprei um por 40 dólares”  (Pontes, 1987:66) 

 [150]  “Meu cabelo desta vez eu não gostei nenhum um pouco”  (Pontes, 1987:66) 

 [151]  “Meu cabelo desta vez eu não gostei nenhum um pouco dele”  (Pontes, 1987:66) 

 [152]  “Feijão eu não gosto”  (Pontes, 1987:67) 

 [153]  “Essa cerveja eu não gosto (dela)”  (Pontes, 1987:67) 

 [154]  “Uma hora eu não posso vir”  (Pontes, 1987:67) 

 [155]  “Você eu acho que não está (com meu livro)”  (Pontes, 1987:67) 

 [156]  “Filet mignon seu avô é que come”  (Pontes, 1987:67) 

 [157]  “Trinca na parede aqui não tem não”  (Pontes, 1987:67) 

 [158]  “Casa a gente arranja outra depois”  (Pontes, 1987:68) 

 [159]  “Este chapéu eu conheço o menino que estava usando”  (Pontes, 1987:69) 

 [160]  “Este chapéu é verdade que ele estava usando”  (Pontes, 1987:70) 

 [161]  “O João, eu roubei a bicicleta dele”  (Pontes, 1987:71) 

 [162]  “O tópico é fácil de identificar o referente”  (Pontes, 1987:71) 

 [163]  “Uma delas (doenças) eu não sei citar números”  (Pontes, 1987:71) 

 [164]  “A bicicleta quebrou o pedal”  (Pontes, 1987:71) 

 [165]  “Mas (d)essa você já tem várias delas”  (Pontes, 1987:71) 

 [166]  “Porque de amor para entender, é preciso amar”  (Pontes, 1987:73 

- canção popular) 

 [167]  “Porque tem uma língua em que sujeito e objeto não dá pra saber o que 

(que) é”  

(Pontes, 1987:73) 

 [168]  “Temerosa de que alma a quem tanto quer se haja de perder”  (Pontes, 1987:73 

- Sta Teresa, 423) 

 [169]  “Já estão de maneira que – contentamentos – ainda mesmo que os 

queiram, a modo de dizer – não os podem ter”  

(Pontes, 1987:73 

- Sta Teresa, 421) 

 [170]  “Estes pensamentos, se vierem, é mister atalhá-los com presteza”  (Pontes, 1987:73 

- Sta Teresa, 441) 

 [171]  “Feijão eu como todo dia”  (Pontes, 1987:74) 

 [172]  “Mas o saldo o senhor pode ver?”  (Pontes, 1987:75) 

 [173]  “O Mardônio o carro dele furou o pneu e ele foi levar na oficina”  (Pontes, 1987:75) 

 [174]  “Aqueles livros da coleção SS, eu comprei um deles por 40 dólares. Estão 

muito caros”  

(Pontes, 1987:75) 

 [175]  “A Belina o Hélio levou pra oficina”  (Pontes, 1987:76) 

 [176]  “O meu banheiro o senhor pode pintar”  (Pontes, 1987:76) 

 [177]  “A fulana não se deve confiar”  (Pontes, 1987:76) 



 [178]  “Um potro em evolução a gente nunca sabe onde vai chegar”  (Pontes, 1987:76) 

 [179]  “O Eduardo parece que vai ter que operar”  (Pontes, 1987:76) 

 [180]  “Esse projeto da Medicina é o BM que financia”  (Pontes, 1987:76) 

 [181]  “A mãe de Doca eu a conheci quando ambas éramos meninas. A mãe de 

Ângela, eu a vi, chorando, num telejornal, inconformada”  

(Pontes, 1987:76 

-  Folha de São 

Paulo, 7-11-81) 

 [182]  “A Vanda eu acho que está dando aula”  (Pontes, 1987:77) 

 [183]  “A Rosa eu encontrei ela ontem”  (Pontes, 1987:77) 

 [184]  “O Maciel você acha que ele é atrasado?”  (Pontes, 1987:77) 

 [185]  “Ele, o livro dele não é lá essas coisas”  (Pontes, 1987:78) 

 [186]  “Esse buraco, menina, taparam ele outro dia”  (Pontes, 1987:78) 

 [187]  “E aquele lá, não dá pra colar ele?”  (Pontes, 1987:78) 

 [188]  “E o Flávio, o que será que ele fez com a flauta dele?”  (Pontes, 1987:79) 

 [189]  “E o João, como vai ele?”  (Pontes, 1987:79) 

 [190]  “Ô Luís André, e o seu pé, como é que vai aquele machucado?”  (Pontes, 1987:79) 

 [191]  “Eu diria que esse último, há uma gradação mais forte”  (Pontes, 1987:80) 

 [192]  “Aquela casa ali, é engraçado, o jardim”  (Pontes, 1987:80) 

 [193]  “A minha pesquisa, pelo menos, entra pronome, né?”  (Pontes, 1987:80) 

 [194]  “Ô Hélio, a carne, como aumentou, hein?”  (Pontes, 1987:80) 

 [195]  “Repelex precisa, né?”  (Pontes, 1987:80) 

 [196]  “Um rato eu matei”  (Pontes, 1987:80) 

 [197]  “Qualquer elemento você pode fazer isso”  (Pontes, 1987:80) 

 [198]  “Washington a neve é pouca”  (Pontes, 1987:80) 

 [199]  “Caracas, estive lá, uma semana”  (Pontes, 1987:81) 

 [200]  “A minha (caneta) acabou a tinta”  (Pontes, 1987:81) 

 [201]  “Eu quero lembrar que a argumentação, eu restringi o sentido dessa 

palavra quando...”  
(Pontes, 1987:81) 

 [202]  “Os fiscais, esses, resolviam questões de política e advogavam”  (Pontes, 1987:81) 

 [203]  “Shampoo-Johnson’s, esse eu posso usar”  (Pontes, 1987:81) 

 [204]  “Eu, café eu gosto tanto sem açúcar como com”  (Pontes, 1987:82) 

 [205]  “Leite eu não vou comprar”  (Pontes, 1987:82) 

 [206]  “Eu agora, cabô desculpa de concurso, né?”  (Pontes, 1987:83) 

 [207]  “Essa bolsa aberta aí, eu podia te roubar a carteira”  (Pontes, 1987:83) 

  



 [208]  “As cadeiras optativas, você precisa ter um conhecimento bom primeiro 

(para cursá-las)”  

(Pontes, 1987:83) 

 [209]  “Tina, você pode deixar a louça pra botar na máquina, viu? E o almoço, 

eu volto mais cedo”  

(Pontes, 1987:83) 

 [210]  “Essa minha barriga, só jejum”  (Pontes, 1987:83) 

 [211]  “Você fuma, também? Eu, é só café”  (Pontes, 1987:83) 

 [212]  “Esse negócio desse pássaro preto ficar aqui, eu nunca vou poder botar a 

rede”  

(Pontes, 1987:84) 

 [213]  “Você precisa comprar outra pasta pra mim, porque aquela pasta, ó, meu 

relógio caiu e  quebrou o vidro”  
(Pontes, 1987:84) 

 [214]  “As outras, que as asas do anjo Azrael se estendam sobre os seus 

cadáveres”  

(Pontes, 1987:84 

-  Dias 1959:336) 

 [215]  “O furacão que devasta, o raio que fulmina, não há pincéis nem cores que 

possam estampá-los na tela”  

(Pontes, 1987:84 

- Ali, 1965:220) 

 [216]  “E o almoço, eu volto mais cedo”  (Pontes, 1987:97) 

 


