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RESUMO

Nesta dissertação apresenta-se um estudo sobre construções de tópico no português
falado no município do Libolo/Angola (doravante, PLB). Tais construções de tópico
podem ser caracterizadas, pragmaticamente, por certo sintagma/sentença que está ligado
a uma sentença-comentário, sem, contudo, carregar a força ilocucionária do comentário;
sintaticamente, o tópico pode ser caracterizado como um tipo de codificação de
informação ligada ao sintagma complementizador (CP). Esta pesquisa, que tem como
ponto de partida os estudos sobre o tópico no português brasileiro (PB) e no português
europeu (PE), apresenta uma primeira proposta descritiva/explicativa do tópico em
PLB, apontando, ainda, uma proposta inicial de aspectos da estrutura gramatical nesta
variedade de português falada na África. A pesquisa lança, portanto, novas luzes em
estudos inseridos em um projeto maior, denominado “Projeto Libolo” - ver, entre
outros, Figueiredo e Oliveira (2016) -, cujo corpus centra-se em dados coletados em
Angola nos anos de 2011, 2013 e 2016.
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