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Objetivos da apresentação 

• Expor alguns fatos básicos sobre a sintaxe do 
português brasileiro (PB). Sem objetivo de 
exaustividade. 

 

• Servir de material para consulta para 
profissionais da área de computação lidando 
com Extração Aberta de Informação em língua 
portuguesa. 

 

 



Ordem básica 

• O português tem ordem básica SVO. 

 

1) A guerra devastou a Europa. 

2) O governador tinha demitido três secretários. 

3) Grávidas não podem fazer esse exame. 
 

 

 

 



Ordem básica 

• Outras ordem existentes nas línguas: 

• SOV: 

1) Lucius amphoram portat.   (latim) 
         lucio             pote           carrega 

 

• V2: 

2) Ik heb Maria gezien.    (holandês – SOV) 
      eu AUX      maria         ver ( = ‘Eu vi Maria’) 

 

 



Ordem básica 

• Permite quebra da contiguidade entre S, V e O. 
Adjuntos podem ficar antes ou depois de 
qualquer desses itens. 
1) (De novo) A guerra (de novo) devastou (de novo) a 

Europa (de novo). 
 

• Em inglês, a ordem é SVO, mas adjuntos não 
podem romper a adjacência “VO”: 
2)*I saw yesterday her.  

3) I saw her yesterday.  

 



Alguns fenômenos que 
complicam essa ordem básica 



Sujeito redobrado (I) 
 

• O sujeito (pré-verbal) aparece como SN lexical 
e como pronome simultamenamente: 

1) Os alunos, eles já chegaram.  

2) Eu acho que o povo brasileiro, ele tem um grave 
problema... 

3) A minha amiga, ela está muito doente. 

4) O vaso, ele quebrou. 

 

 

 



Sujeito redobrado (II) 

• Às vezes, esse fenômeno é chamado de 
“deslocamento à esquerda (do sujeito)”. 

 

• Questão para a extração de informação: 

1) O vaso, ele quebrou.      (redobro) 

2) Ele quebrou o vaso.        (sem redobro) 

3) O vaso, ele quebrou.    (sem redobro)
   

 

 



Sujeito redobrado (III) 

• Compare: 

1) O vaso1, ele1 quebrou. 

2) Ele1 quebrou o vaso2. 

3) O vaso1, ele2 quebrou. 

 

 

 





Redobro do objeto (I) 

• Há línguas com redobro do objeto. 

• Primeiro tipo de redobro: 

1) Lo vi a Juan. (espanhol / “redobro do clítico”) 

2) Le entregaron el libro a ella. 

 

• Segundo tipo de redobro: 

3) John, Mary saw him.   (inglês / “left dislocation”) 

4) This little girl, the dog bit her. 

 

 

 



Redobro do objeto (II) 

• Primeiro tipo de redobro de objeto na fala 
espontânea de alguns dialetos do PB: 
1) Eu vou te levar você lá no carro. 

2) Faz as criança feliz e me faz eu feliz. 

3) Eu te esperei você um tempão. 

4) João me viu eu.  

5) Você me deixou eu um pouquinho preocupada. 

6) Foi essa doida que me pôs eu aqui.  

7) Igual outro dia que me mandaram eu pra reunião. 

8) Eu te dei o desconto procê. 

 

 



Redobro do objeto (III) 

• Esse primeiro tipo de redobro ocorre mais na 
fala espontânea (e é mais frequente em 
alguns dialetos do que em outros). 

• Mais raro na escrita. 

• Mas talvez comece a ficar mais frequente em 
escritas muito informais como em redes 
sociais. 





Topicalização (I) 

• Deslocar um constituinte (em geral, um 
argumento) para o início da sentença; 
interpretação de “tema”, “assunto”. 

– O celular, eu comprei ___ por 100 reais. 

– Esse livro, ele conhece a pessoa que escreveu __. 

– O dinheiro, eu acho que você devia falar pra sua 
mãe guardar ___ para depois. 

 

• Relação de dependência a longa distância. 



Topicalização (II) 

• Topicalização do sujeito: na sentença matriz, não 
dá para saber se houve de fato topicalização. 

1) Aquele seu amigo, ___ roubou a minha carteira. 

2) A educação brasileira, ___ vai muito mal. 
 

• Dá para perceber a topicalização do sujeito 
subordinado para a sentença matriz. 

3) Aquele seu amigo, a polícia descobriu que __ roubou 
um banco. 

4) A educação brasileira, eu acho que ___ vai muito mal. 





“Deslocamento à esquerda” 
= Topicalização com redobro 

• Quando há topicalização do objeto e redobro 
simultaneamente: 

• Topicalização: 

1) O celular, eu comprei __ por 10 reais.  

2) Esse livro, ele conhece a pessoa que escreveu __. 

• Deslocamento à esquerda: 

3) O celular, eu comprei ele por 10 reais. 

4) Esse livro, ele conhece a pessoa que escreveu ele. 

 





Deslocamento à direita 

• Quando um elemento é “topicalizado” / 
deslocado para a posição pós-sentencial. 
1) Ele não vai sair agora, o ônibus. 

2) Eu não sei ___ não. A resposta. 

3) ___ Falou um monte de desaforo. Ele. 

4) Ele comeu a sopa toda. O seu irmão. 

5) Isso tá sem açúcar, o café. 

6) Ele passou no concurso, o rapaz que foi meu 
aluno. 



Atividade 
 

Fazer Atividade 1 do link 

https://drive.google.com/file/d/1bGATogQ4KOV0iBn2l1FSptW3kttvyWMm/view?usp=sharing




Alternâncias verbais 

• Quando o mesmo verbo mostra configurações 
sintáticas diferentes, com: 

• - alteração no número de argumentos. 

• - alteração na função sintática dos 
argumentos.  

• A mais famosa: alternância ativa-passiva. 

• Vejamos outras. 



Alternância ergativa (I) 

• Verbos transitivos que perdem o sujeito/agente 
e têm o objeto/paciente promovido a sujeito. 
(1) João abriu a porta do carro de repente. 

(2) A porta do carro abriu de repente. 
 

(3) A Marinha afundou aquele navio ontem. 

(4) Aquele navio afundou ontem. 

 

(5) A Petrobrás aumentou o preço da gasolina 20%. 

(6) O preço da gasolina aumentou 20%. 

 

 



Alternância ergativa (II) 

• Parece ser importante os argumentos serem 
agente e paciente; não há a alternância se as 
funções semânticas não são essas. 
(1) João adora chocolate. 

(2) *Chocolate adora. 
 

(3) Maria queria uma bicicleta nova. 

(4) *Uma bicicleta nova queria. 

 

(5) A testemunha viu o suspeito no local. 

(6) *O suspeito viu no local. 

 

 



Alternância verbal ergativa (III) 

• Não ocorre com todo verbo de agente/paciente. 
 

(1) João matou Pedro com um tiro. 

(2) *Pedro matou com um tiro. 

 

(3) Mário demitiu Alberto. 

(4) *Alberto demitiu. 

 

(5) O Brasil venceu a Argentina. 

(6) *A Argentina venceu. 
 

 

 





Alternância comitativa (I) 

• Verbos que descrevem eventos simétricos 
alternam a posição dos argumentos. 
(1) Alberto e Joaquina conversaram muito. 

(2) Alberto conversou com Joaquina. 

(3) Joaquina conversou com Alberto. 

 

• Compare com: 
(4) Alberto e Joaquina falaram muito. 

(5) Alberto falou com Joaquina. 

(6) Joaquina falou com Alberto. 

 

 



Alternância comitativa (II) 

• Outros exemplos: 

(1) Alberto e Joaquina conversaram muito. 

(2) Alberto conversou com Joaquina. 

(3) Joaquina conversou com Alberto. 

 

(4) Sérgio e Flávia flertaram/transaram... 

(5) Sérgio flertou/transou com Flávia. 

(6) Flávia transou com Sérgio. 



Alternância comitativa (III) 

• Um caso com alternância ergativa e 
alternância comitativa: 

(1) O padre casou João e Maria. 

(2) João e Maria casaram.  

(3) João casou com Maria. 

(4) Maria casou com João. 

 

 

 

 

Alternância 
ergativa 

Alternância 
comitativa 





Alternância agente-possuidor (I) 

• É como uma alternância ergativa “parcial”. 

• Comparem os pares de frases: 

(1) João quebrou o vaso. 

(2) João quebrou a perna. 
 

(3) João cortou a maça. 

(4) João cortou o cabelo. 

 

 

 

 



Alternância agente-possuidor (II) 

• Qual é o agente de “quebrar” em (2)? 

(1) João quebrou o vaso. 

(2) João quebrou a perna. 

 

• Qual é o agente de “cortar” em (4)? 

(3) João cortou a maça. 

(4) João cortou o cabelo. 

 

 

 



Alternância agente-possuidor (II) 

• “João” é o possuidor, não o agente. O agente ou 
não existe ou é oculto 

(1) Alguém quebrou a perna de João. 

(2) João quebrou a perna. 

 

• Na sentença transitiva, o sujeito não é 
possuidor: 

(3) João quebrou o vaso (de alguém). 

 

 

 



Alternância agente-possuidor (III) 

• “João” é o possuidor, não o agente. O agente ou 
não existe ou é oculto. 

(1) Alguém cortou o cabelo de João. 

(2) João cortou o cabelo. 

 

(3) Algo/alguém furou o pneu do carro. 

(4) O carro furou o pneu.  

 

 

 

 



Alternância agente-possuidor (IV) 

• “João” é o possuidor, não o agente. 

(1) Alguém extraiu o dente de João. 

(2) João extraiu o dente. 

 

(3) Alguém operou o coração de João. 

(4) João operou o coração.  

 

 

 

 



Alternância agente-possuidor (V) 

• Sentenças superficialmente semelhantes, mas a 
relação entre os dois argumentos é diferente. 

(1) João quebrou o vaso. 

(2) João cortou a grama. 

(3) João extraiu a seiva da árvore. 

 

(4) João quebrou a perna. 

(5) João cortou o tecido. 

(6) João extraiu o dente. 

 

 

Agente e paciente 

Possuidor e possuído 





Atividade 



Atividade 
 

Fazer Atividade 2 do link 

https://drive.google.com/file/d/1bGATogQ4KOV0iBn2l1FSptW3kttvyWMm/view?usp=sharing




Interrogativas 



Interrogativas QU (in situ) 

• Interrogativas QU: perguntas realizadas 
através de um pronome interrogativo. 

• O pronome pode estar in situ ou deslocado. 

• Pronome in situ: 
– João comprou o que ontem?  (Obj. dir.) 

– Pedro deu um presente para quem?  (Adjunto) 

– Maria viaja pra Aracaju quando?   (Adjunto) 

– Você faltou a aula por quê?   (Adjunto) 

–  Quem roubou o banco?     (Sujeito) 





Interrogativas QU (deslocado) 

• Em interrogativas QU, o pronome pode estar 
in situ ou deslocado. 

• Pronome deslocado: 

–  O que João comprou __ ontem?   (Obj. dir.) 

–  Para quem Pedro deu um presente __? (Adjunto) 

–  Quando Maria viaja pra Aracaju __?  (Adjunto) 

–  Por que você faltou a aula __?   (Adjunto) 

–  Quem roubou o banco?     (Sujeito) 





Interrogativas QU (com “é que”) 

• São perguntas realizadas através de um 
pronome interrogativo. 

• O pronome pode estar in situ ou deslocado. 

• Pronome deslocado: 
–  O que (é que) João comprou __ ontem? 

–  Para quem (é que) Pedro deu um presente __? 

–  Quando (é que) Maria viaja pra Aracaju __? 

–  Por que (é que) você faltou a aula __? 

–  Quem (é que) __ roubou o banco? 





Observação 

• Não dá para saber se o QU sujeito é deslocado 
ou não: 

– João comprou o que ontem?  (Obj. dir.) 

–  O que João comprou __ ontem?   (Obj. dir.) 

 

–  Quem roubou o banco?     (Sujeito) 

–  Quem roubou o banco?     (Sujeito) 

 





Interrogativas QU em outras línguas 

• Muitas línguas não têm as duas opções (in situ 
e deslocado) ou uma delas é muito rara: 

– inglês só tem QU deslocado. 

– chinês só tem QU in situ. 

– espanhol e português europeu praticamente só 
têm QU deslocado. 





Interrogativas QU (com “que”) 

• Em interrogativas QU com o pronome 
deslocado, a conjunção “que” pode aparecer 
logo após o QU mesmo em orações matrizes: 

–  O que (que) João comprou __ ontem?      (Obj. dir.) 

–  Para quem (que) Pedro deu um presente __?  (Adj) 

–  Quando (que) Maria viaja pra Aracaju __?  (Adj) 

–  Por que (que) você faltou a aula __?   (Adj) 

–  Quem (que) __ roubou o banco?  (Suj) 
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