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Este trabalho traz as conclusões preliminares de uma análise que, por meio da
perspectiva cartográfica e de suas contribuições sobre a zona intermediária e a projeção
estendida da sentença (cf. CINQUE, 1995, 1999; CARDINALETTI, 1997, 2004; RIZZI,
1997), investiga um fenômeno frequente e produtivo no português brasileiro (doravante, PB):
as sentenças com redobro do sujeito pré-verbal. Esse tipo de construção apresenta um DP que
figura como sujeito da sentença e é seguido por um pronome pessoal correferente, podendo
ou não haver quebra da adjacência entre ambos por meio de pausa ou de um ou mais
sintagmas (cf. (1-2)):
(1)

A Clarinhai elai cozinha que é uma maravilha.

(2)

Aí o meu amigoi outro dia elei saiu assim...
(DUARTE, 1995)

Embora a literatura tenha, ao longo dos anos, considerado o DP sujeito de tais
construções como ocupando necessariamente uma posição no domínio CP (cf. DUARTE,
1995; GALVES, 2001; KATO; NEGRÃO, 2000), há evidências, suportadas por trabalhos
como Tavares Silva (2006), Tavares Silva, Carvalho e Ziober (2017), Quarezemin (2017,
2019) e Quarezemin e Cardinaletti (2017), de que esse DP sujeito possa também ocupar uma
posição em middlefield; nessa hipótese, estariam sujeito e pronome resumptivo situados em
posições distintas de uma mesma categoria. A partir da contribuição trazida por esses
trabalhos, existem duas possibilidades para as sentenças com redobro do sujeito no PB: (i)
com DP sujeito deslocado à esquerda e pronome resumptivo na zona intermediária; e (ii) DP
sujeito e pronome resumptivo ocupando diferentes posições na zona intermediária.
O presente estudo atua em conformidade com a perspectiva delineada, analisando a
estrutura a partir do comportamento do pronome resumptivo das sentenças de redobro do
sujeito pré-verbal a partir da tipologia de Cardinaletti e Starke (1994) para os pronomes nas
línguas naturais. São algumas das questões a serem investigadas: os pronomes nas
construções de duplicação do sujeito possuem comportamento uniforme? Em qual(ais)
posição(ões) eles se situam? O que o seu comportamento pode indicar para as sentenças de
redobro do sujeito no PB? Procurando responder a tais questionamentos, esta pesquisa sugere
que existam dois tipos de estruturas com redobro do sujeito pré-verbal: (i) com sujeito
deslocado à esquerda e pronome forte ou fraco ocupando uma posição de especificador em IP;
e (ii) com sujeito e pronome em IP, ocupando respectivamente as posições de especificador e
núcleo de uma mesma categoria. Desse modo, com uma compreensão mais clara desse
fenômeno, objetiva-se contribuir às investigações sobre a Teoria e Análise Linguística do PB,
especialmente, a respeito da Sintaxe dessa língua.

1

Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). E-mail: leticiakrieck@gmail.com.

Referências
CARDINALETTI, A. Subjects and clause structure. In: HAEGEMAN, L. (Ed.). The new
comparative syntax. London: Longman, 1997. p. 33-63.
CARDINALETTI, A. Toward a cartography of subject positions. In: RIZZI, L. (Ed.), The
Structure of CP and IP. The cartography of syntactic structures, v. 2, New York,
Oxford University Press, 2004. p. 115-165.
CINQUE, G. Adverbs and the universal hierarchy of functional projections. Glow, 34, 1995.
p. 14-15.
CINQUE, G. Adverbs and functional heads: a cross-linguistic perspective. Oxford studies in
comparative syntax. Oxford University Press, 1999.
DUARTE, M. E. A perda do princípio “Evite pronome” no Português Brasileiro. Tese de
Doutorado, Universidade Estadual de Campinas, 1995.
GALVES, C. Ensaios sobre as gramáticas do português. Campinas: Editora da Unicamp,
2001.
KATO, M. A; NEGRÃO, E. V. (Eds.). Brasilian Portuguese and the null subject parameter.
Vervuert: Iberoamericana. 270 p.
QUAREZEMIN, S. A arquitetura da sentença no Português Brasileiro: considerações sobre
Sujeito e Tópico. Revista Letras, Curitiba, UFPR, n. 96, 2017. p. 196-218.
QUAREZEMIN, S. Um novo olhar sobre as sentenças com redobro em português brasileiro.
Revista da Anpoll v. 1, nº 48, Florianópolis, Jan./Jun.2019. p. 52-63.
QUAREZEMIN, S; CARDINALETTI, A. Non-topicalized preverbal subjects in Brazilian
Portuguese, compared to Italian. Rivista Annali di Ca' Foscari. Serie occidentale, v.
51, 217. p. 383-409.
RIZZI, L. The Fine Structure of the left periphery. In: HAEGEMAN, L. (Ed.). Elements of
Grammar. Dordrecht: Kluwer, 1997. p. 281-337.
TAVARES SILVA, C. R. Duplicação de sujeitos pré-verbais no francês, no inglês e no
português brasileiro: uma análise não-unificada. Revista de Estudos Linguísticos, Belo
Horizonte, v. 14, n. 2, 2006. p. 185-210.
TAVARES SILVA, C. R; CARVALHO, D. S; ZIOBER, F. M. Licenciamento de duplos
sujeitos em variedades do português: pessoa, definitude e estrutura de traços. Letras
escreve, Macapá, v. 7, n. 2, 2017. p. 91-116.

