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Abstract: The goal of this paper is a qualitative analysis of hypercorrection and duplication in 
the use of pronouns in Popular Portuguese spoken in the city of São Paulo. The data under 
study, collected by the Popular Portuguese in São Paulo Project, consist of 72 interviews. 
The theoretic and methodological tools are those from Labovian Variationist Sociolinguistics, 
Functional Linguistics, and Cognitive Linguistics. We propose two explicative hypotheses 
according to the two kinds of construction analyzed: the hypercorrection that occurs in the use 
of reflexive pronouns would be a sign of linguistic change, showing that speakers can no 
longer distinguish between the contexts that demand or not the use of this pronominal form. 
The instances of pronouns’ duplication in object position would be governed by discursive 
motives, as a strategy to mark the Focus.     
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Functional Linguistics 

Resumo: Este trabalho objetiva uma análise qualitativa de instâncias de hipercorreção e de 
duplicação no uso de pronomes no português popular. O corpus utilizado é parte do Projeto 
Português Popular em São Paulo e se constitui de 72 inquéritos. Os pressupostos teórico-
metodológicos são fornecidos pela Sociolinguística Variacionista Laboviana, pela Linguística 
Funcional e pela Linguística Cognitiva. Levantamos duas hipóteses explicativas, conforme os 
dois tipos de construção analisados: a hipercorreção que ocorre no uso dos pronomes 
reflexivos seria um indício de mudança linguística, mostrando que os falantes já não são 
capazes de distinguir os contextos que requerem ou não o uso dessa forma pronominal. Os 
casos de duplicação do objeto estariam sendo governados por razões discursivas, constituindo 
uma estratégia para marcar o Foco. 

Palavras-chave: hipercorreção; duplicação; formas pronominais; português popular; 
Linguística Funcional 

1. Introdução 
Este trabalho objetiva uma análise qualitativa de instâncias de hipercorreção e de 

duplicação no uso de pronomes no português popular.  

O corpus utilizado é parte do Projeto Português Popular em São Paulo e se 
constitui de 72 inquéritos de informantes adultos de ambos os sexos, analfabetos ou de 
baixa escolaridade (até 4ª série primária), paulistanos e migrantes do interior de São 
Paulo e de outros estados brasileiros, moradores de favelas da capital paulista. Tais 
entrevistas foram gravadas entre os anos de 1986-1987 e entre 1997-2001. 

Os pressupostos teórico-metodológicos são fornecidos pela Sociolinguística 
Variacionista Laboviana (LABOV, 1991, 1994, 2001), pela Linguística Funcional 
(HALLIDAY, 1994) e pela Linguística Cognitiva (TALMY, 2003a, b). 

Em estudo anterior (PEREIRA, 2007), ocupei-me da análise da variação no uso 
de formas pronominais reflexivas no português popular de São Paulo. Neste estudo, 
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descrevo e analiso ocorrências que foram descartadas naquele trabalho, quais sejam: 
casos de hipercorreção no emprego dos pronomes reflexivos e casos de duplicação 
pronominal em posições internas ao sintagma verbal. 

2. Análise dos dados 

2.1 Instâncias de hipercorreção 
Uma das definições que Labov (1991, p.126) apresenta para o termo 

“hipercorreção” é a seguinte: “aplicação irregular e equívoca de uma regra 
imperfeitamente aprendida”.16 A hipercorreção está ligada ao exagero e se caracteriza 
pela generalização de uma determinada forma para outras unidades linguísticas que não 
a requerem. Como exemplo, Labov cita a variação entre realização x não-realização de 
–s, morfema de 3ª pessoa do singular no Presente do Indicativo do inglês, a qual 
envolve casos de hipercorreção, já que o morfema é utilizado em outras pessoas (ex.: 
We works there) e em contextos não-finitos (ex.: He can gets hurt) (LABOV, 1991, p. 
221). 

Examinando as formas pronominais em posições internas ao sintagma verbal, no 
português popular de São Paulo, verificamos que a hipercorreção – conforme a 
definição acima – ocorre no uso dos pronomes reflexivos. 

As ocorrências analisadas mostram que o falante pode empregar formas 
pronominais reflexivas:  

 

(i) com verbos intransitivos que não se empregam reflexivamente;17 exemplos: 
(1) ficaria mais policiamento (...) não teria muitas coisa que se acontece hoje em dia certo? (I.d,p.7) 

(2) Não qué tê o interesso assim daquilo que é bom pra ele amanhã ou depoise se é uma pessoa 
 (aproveitoso) dá proveito pros otro né? Se é um bom produtor também dá produção. Se não tem 
 interesso (   ) o que que vai fazê né? Tem que se havê o interesse se não hai então (I.8,p.15) 

(3) Inf. É necessidade porque mas como é que nóis não conhece nóis foi criado não era quarqué
 gripinha nóis tava (no hospital) lá não. Gripinha um chazinho quarqué coisa (procurá). Eu vim 
 me adoecê mais aqui em São Paulo do que lá. Lá não tinha essas coisas né? Uma gripinha a toa 
 tomava um chá quarqué (I.h,p.18)  

(4) Aí os guarda falô assim né? “óia... eu vô levá a senhora pu pontu-socorru” né? aí eu já tava né? 
 eu já tava... mais tranquila... aí passô né? qui eu tava venu a minina... a minha netinha né? aí 
 choranu nu meu colu assim... i si tremenu né? aí eu falei assim né? “óia eu não vô não” (I.
 K’,p.34) 

(5) Eu já, por exemplo, eu posso falá a história que eu vi e assisti missão de Frei Damião, como 
 você até esses dias viu./Doc.Ah./Inf.Antes dele falecê, você viu ele pra na televisão, todo mundo, 
 ele ficô muito conhecido. Eu vi. Eu cansei de  assisti missão dele, que a gente se acordava é de 
 madrugada é, por exemplo, às quatro e meia da manhã pra assisti a missa, que chama missão, lá. 
 Então vai muita gente./Doc.Por que missão?/Inf. Porque é chama missa de missão, então vai 
 todo o mundo. Você acorda quatro hora da manhã pra í (I.H’,p.19)  

(6) Doc. Qual o, qual o seu maior sofrimento, que você lembra? Assim o maior assim, que vocè 
 quisé contar / Inf. O maior?/Doc. É o maior/ Inf. Ah! Quando eu perdi a minha virgindade, foi a 
 coisa mais triste da minha vida/ Voluntária 1. marcou né?/ Inf. Marcou. Nossa Senhora! Ele 
 também aqui, Nossa Deus me livre, quando eu me engravidei dele, nossa! (I.9’,p.32) 

                                                 
16 “An irregular misapplication of an imperfectly learned rule” (LABOV, 1991, p. 126). 
17 Esta análise se baseia na nossa própria intuição de falante da língua portuguesa e em Borba (1991). 



61 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 39 (1): p. 59-72, mai.-ago. 2010 

(7) que nem essa semana memo, tá pensanu a minha filhinha morreu e foi enterrada aqui e eu disse 
 “quero í lá, antes de, de tirá os ossinho né? pra mandá u, u resto mortais pra Bahia” e mãe tava 
 dizendo né? “num quero que deixa os osso de minha netinha lá” e eu disse “mas mãe, mãe eu... 
 por que não deixá ela lá mesmo ela no túmulo lá do... do primo?” ela “é meu filho qué dizê que 
 vocêis nasceu, se criou aqui e vai se terminá em São Paulo, e eu nunca que vou lá pra visitá 
 vocêis” (I.8’,p.24) 

(ii) com verbos transitivos que não se empregam reflexivamente; exemplos: 
(8) Nesse dia fui chegá treis hora da madrugada em casa porque topei (  ) ainda com treis malandro. 
 Treis malandro me levaru pro cantão, que nem um aquele cantão que tem aí na des/ quando eu 
 passo ali pra chegá lá no asfalto / Doc. Sei / Inf. Que tem uns tijó/ que era bloco que fazia / Doc. 
 ahn ahn / Inf. E eu sei que me escapei de todos três. (I.9,p.11)  

(9) Inf. Se eu num chegá na mesa aí, a turma num cumeça a escola (...) a turma enche eu “Ei, seu 
 Zé”, também enquanto eu num chego eles/ eles tudo né? que eu sô o mais véio né? (...)/ Doc.3 
 num tem idade pra aprendê/ Inf. num tem, e eu até, até apareceu quando... vai... eu... eu era ( ) 
 até que (dizem que vai pro caminho da escola né?) sabe, cum gente... veia tudo, que eu (vai) que 
 eu aqui, e a turma fala que tão dando muito mais ( ). Tamo se aprendendo muito né? agora eu, 
 inclusive eles, saiu de féria e me deixô trinta/ trinta folha pra mim podê preenchê. Já preenchi 
 tudo, só falta três ((risos))   (I.Y’,p.130) 

(iii) com verbos que podem ser utilizados em construções reflexivas, mas que naquele 
uso específico não se constroem reflexivamente; exemplos:  
 (10) Eu acho que o Bem Estar pra eles e como eu que sô a mãe né? eu me sinto que lá é bom né? não 
 tenho nada que reclamá (I.b,p.4)  

(11) então hoje você tem dinhero pra comê, amanhã você, qué dizê, hoje você tem dinhero pra 
 almoçá, amanhã você tem pra jantá. Você não se dispõe de um dinhero pra fazê, pra pagá, pra 
 tirá uma xerox de rg, fazê um atestado de antecedente, fazê um xerox de otros documentos. 
 (I.I’,p.43) 

(12) a gente quando vai vê/ tem que tratá todo mundo bem, graças a Deus, num tem leitura mas... mas 
 sabê tratá.../ Doc.1 tem que sabê ( )/ Inf. E eu me trato com todo mundo. Ó, eu vô pro centro da 
 cidade, é advogado, é juiz, cunverso cum todo mundo. (I.Y’,p.111) 

(13) Lá eu fiquei seis meis. A senhora acredita que ele não foi home de falá assim “eu vô mandá pelo 
 meno uma carta mandando dizê quanto é de dinherinho que eu vô mandá pra ela passá lá. Como
 é que ela tá se passando como é que não tá ou então eu vô lá vê ela”.   (I.p,p.5)  

(14) pra sobrá a pessoa precisa juntá , pra num vim pro seu serviço, precisa a pessoa tê uma reserva, 
 num dá, nunca dá, pode ganhá o que fô, num dá pra nada, porque a carestia é, tudo é comprado, 
 lá no norte não, a gente tem até ganso, cria um gado, uma ovelha, uma galinha, um porco (  ) 
 como eu tenho profissão de rodá de carro carregá passageiro, mudança e tudo mais as coisas lá 
 sempre ( ) eu sei que é mais fácil, Eliana ela num acostumô aqui num pense em voltar-se, aí vem 
 esses problema né? que nem, eu quero í e ela não qué, fica nesse...   (I.8’,p.25) 

(iv) em contextos não-reflexivos (com dois referentes distintos, na posição de sujeito e 
objeto); exemplos:  
(15) E aí na Teresinha era um tipo assim que a gente convivia com muita gente assim de baxo nível, 
 não é que a gente qué qué se se rebaxá os otro mas a gente é é do nível baxo mas a gente a 
 veze não tem um tipo de mentalidade como os otros né? (I.i,p.53) 

(16) O pessoal diz que o mundo vai se acabá em dois mil né? Mais existe a história, o mundo não se 
 acaba, se acaba é o povo, a senhora viu a nave dos Estados Unido? Aqueles astronauta que foi a 
 primera foi a segunda, na tercera eles sabia com toda sabedoria morreu, acabô. Aqueles já não 
 conta nada né? Aquele o mundo se acabô com ele. (I.0,p.14) 

(17) Doc. Legal, legal. E cêis procu/ vão tão planejando até colocá refletor naquela naquela quadra lá, 
 pelo que eu vi, ou não, Fernando?/Inf. Bom, pelo o que a gente tá planejando, é, ninguém 
 se sabe nada nosso futuro, de nossa energia tamém é bem poca, verba é mínima, por isso a gente 
 tenta angariá um pouquinho de um lado, um poquinho de outro, tal, pra fazê isso. (I.I’,p.39) 
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(18) Doc- E o pai largou, né?/Inf- Era apusentadu, ricibia duas pensão, e tem o siguinte: ele, num 
 ajudava nada, num dava nada pa minha mãe…/Doc- Mas ele batia?/ Inf- Ele mutchio mi bateu, 
 mi batia bastanti. Eu levei, eu levei muita cipoada de doiabera, de araçá, que o sangue voava. 
 Intão… eu me revoltei, minha mãe tamém si revoltô, e a gente se larguemo dele, separemo…
 Ele fazia issu pur causa di uma mulhé qui ele tinha, então a gente se revoltô (I.G’,p.25)  

(v) em contextos de indeterminação com preenchimento do sujeito; exemplos: 
 (19)  “então tu tu qué testemunha eu vô atrais da minha madrinha agora” Ele falô assim “não precisa 
 você tava trais de macho mesmo”. Daí eu falei assim “você não se fala isso nego você não se 
 fala isso porque eu não tô eu não tô indo nesses assunto não” (I.p,p.14)  

(20) Tem lugá que a turma roba/ nunca robarum nada dessas casa aqui. e eu falo que... / Doc.3
 respeitam né?/inf. e eu falo porque eu moro aqui eu sei. Nunca. Tem uma casa aqui, tem duas 
 casa aqui, fechada com a mercadoria toda dentro, já há três ano. Ninguém nunca mexeu. E eles 
 vem só cada quinze vinte dias eles vêm. Mora no sítio, vem aí. Ninguém mexe nem moleque 
 nem nada. E ( ) pa mim pode deixá né? éh, é dum dia po outro/ Doc.2 já.../ Inf. a turma já se 
 limpa as casa (I.Y’,p.120) 

Os exemplos acima mostram que o falante do português popular pode utilizar o 
pronome reflexivo18 em uma ampla variedade de contextos que não o requerem. 

Os grupos (i) e (ii) acima abrangem verbos que não se empregam 
reflexivamente. O grupo (i) contém verbos monovalenciais. Note-se que a maioria deles 
normalmente não tem contraparte transitiva (acontecer, haver, adoecer, tremer). Se a 
noção de reflexivo prototípico pressupõe que exatamente o que faríamos a outrem 
fazemos a nós mesmos (TALMY, 2003b),19 servindo o pronome para assinalar que os 
papéis de Iniciador e entidade afetada recaem sobre o mesmo referente (CAMACHO, 
2003), qual seria a motivação desses usos, junto a verbos de um único participante?  

O grupo (ii) contém predicados transitivos, mas que não se usam na forma 
pronominal. Tanto o verbo de ação escapar quanto o verbo de processo aprender são 
intrinsecamente monadários (TALMY, 2003a), i.e., indicam uma ação ou processo que 
necessariamente envolvem um único participante [+animado] sobre o qual a ação ou o 
processo recaem. Referimo-nos ao fato de estes verbos não poderem ser empregados 
como verbos de ação-processo (*eu escapei ele; *eu aprendi ele), a não ser com o uso 
de um causativo como fazer (eu fiz ele aprender, eu fiz ele escapar). O uso do pronome 
reflexivo aqui, portanto, não teria razão de ser, já que o verbo incorpora um sentido 
reflexivo.    

Os exemplos enumerados em (iii) englobam verbos que podem ser usados 
reflexivamente em outros contextos semânticos e/ou sintáticos. Observe-se que, se 
compararmos os usos reflexivo e não-reflexivo desses verbos, encontramos diferenças 
semânticas relevantes. Este é o caso de: dispor-se a algo (verbo de ação com sujeito 
Agente) x dispor de algo [‘ter’] (verbo de estado com sujeito Inativo); tratar-se [‘sofrer 
tratamento com um médico’] (verbo de processo com sujeito Paciente) x tratar [‘manter 
relações’] (verbo de ação com sujeito Agente); passar-se [‘transcorrer’] (verbo de 
processo com sujeito Paciente) x passar [‘sentir-se’] (verbo de processo com sujeito 
Experimentador). No caso de voltar, em que se mantém o papel semântico de Agente, 
não importa se empregado na forma reflexiva ou não, há diferença no sentido do verbo: 
voltar [‘retornar’] para a Bahia x voltar-se [‘voltar o corpo’] para o lado. A única 

                                                 
18 Utilizamos aqui a denominação “pronome reflexivo” para uma ampla gama de contextos em que o 
pronome apresenta valores semânticos diversos: reflexivo, recíproco, passivo e indeterminado. 
19 Maurer (1951, p. 55) menciona que os gramáticos indianos usavam os seguintes termos para se referir à 
voz ativa e à reflexiva (ou média): respectivamente, “palavra para outrem”, “palavra para si mesmo”. 
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exceção é o verbo sentir, que indica sempre um processo com sujeito Experimentador, 
contendo um sentido geral de ‘experimentar sensação’, tanto em construções reflexivas 
como não reflexivas (BORBA, 1991).   

O grupo (iv) nos leva a questionar se os falantes realmente têm consciência da 
noção de reflexividade (cf. MACAMBIRA, 1982 apud COSTA, 1987),20 como uma 
ação/processo que recai sobre o próprio sujeito. 

O grupo (v) evidencia o uso concomitante de duas estratégias para expressar a 
noção de sujeito indeterminado. Vários estudos mostram que os falantes do Português 
do Brasil usam com pouca frequência o se indeterminador (DUARTE, 2002; DUARTE; 
LOPES, 2002; KATO; TARALLO, 1986; NUNES, 1991), e que essa construção tende 
a ser substituída por outras estratégias para veicular a noção de sujeito indeterminado, 
que não envolvem o uso de se, como o emprego de pronomes (eles, vocês, nós, a gente); 
e verbos na 3ª pessoa do singular, na 3ª pessoa do plural, ou na 1ª pessoa do plural, com 
casa vazia do sujeito (cf. ASSIS, 1988; DUARTE; LOPES, 2002; ILARI, FRANCHI; 
NEVES, 1996; KATO; TARALLO, 1986; MICHELETTI, 2000). A inserção de se 
juntamente com o preenchimento do sujeito indeterminado pode ser um reflexo dessa 
variação na expressão do valor de indeterminação.     

Todos os casos acima são tipicamente descritos como instâncias de 
hipercorreção (cf. RODRIGUES; PEREIRA, 2006; CAMACHO, 2003; NUNES, 1995).  

Labov (1991, 1994, 2001) relaciona a hipercorreção à percepção, por parte dos 
falantes, do valor social das variantes. Segundo o autor, a hipercorreção exerce um 
papel importante na mudança linguística, já que pode levar tanto à aquisição de formas 
de prestígio, quanto à eliminação de formas estigmatizadas por uma determinada 
comunidade. A existência de casos de hipercorreção é, portanto, tomada como um 
indício de que a variável é altamente saliente, isto é, de que ela se tornou objeto de 
atenção consciente por parte dos falantes.  

De fato, a hipercorreção envolve algum grau de consciência do valor social das 
variantes, principalmente do estigma que atinge as formas consideradas “incorretas” 
pelas gramáticas. Como nota Camacho (2003, p. 115), a hipercorreção “é um fenômeno 
sociolinguístico motivado por um sentimento de insegurança em relação às normas 
gramaticais da variedade padrão”. Contudo, embora o falante do português popular 
perceba que algumas das formas linguísticas que utiliza podem ser avaliadas 
negativamente, ele dificilmente sabe dizer quais são exatamente essas formas. 

Assim, ainda que não examinemos a questão da avaliação no presente estudo, 
parece-nos mais plausível a hipótese de que os falantes não percebem a variação entre 
realização x não-realização dos reflexivos. Um argumento a favor dessa hipótese é que 
essa variação atinge não somente o português popular (PEREIRA, 2007), mas também a 
fala culta e a escrita (cf. CAMACHO, 2003; NUNES, 1995).  

Conjeturamos que a hipercorreção talvez possa ocorrer de forma inconsciente21 e 
que ela constituiria um indício de mudança linguística, mostrando que os falantes já não 
são capazes de distinguir os contextos que requerem ou não o uso do pronome reflexivo.  

                                                 
20 Macambira, José R. (1982). A estrutura morfossintática do português. São Paulo, Pioneira.  
Macambira (1982 apud COSTA, 1987, p. 18) observa que os falantes têm consciência da reflexividade, já 
que só generalizam o se em contextos reflexivos, e nunca naqueles que não envolvem correferência (ex.: 
Eu se admiro por Eu te admiro). 
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Isso acontece não só com os usuários da língua, mas também com nós, 
linguistas, sendo por vezes difícil identificar as construções em que há “inserção” ou, ao 
contrário, “apagamento” do pronome. D’Albuquerque (1984) fala da dificuldade que 
teve em diferenciar os verbos essencialmente pronominais dos acidentalmente 
pronominais, uma vez que ela própria apresenta variação em sua fala. 

Em nossa análise, constatamos que a hipercorreção nem sempre é facilmente 
detectada, já que o próprio analista pode ficar em dúvida se um determinado verbo se 
constrói na forma reflexiva ou não. Por esse motivo, tivemos que adotar um critério: 
seguimos as indicações de Borba (1991). Isso nos levou a considerar as ocorrências a 
seguir como hipercorreção, embora dicionários como Ferreira (1986) mencionem que 
verbos como sossegar e topar podem ser empregados na forma pronominal ou não. Para 
Borba (1991), sossegar e topar não são verbos pronominais; já desfazer não é 
pronominal com o sentido de ‘caçoar, humilhar’; apenas com o sentido de ‘livrar-se’, ou 
‘desmanchar-se’. 
(21) todo mundo tava dentro se assossegava (I.t,p.6)  

(22) quando eu cheguei aqui me topei com um vigarista (I.5,p.12)  

(23) “cê tá dando sentando o pau em mim né? sentando o pau em mim se desfazendo de mim”
 (I.p,p.6)   

2.2 Instâncias de duplicação 
Estudos sobre o uso de formas pronominais no Português do Brasil (PB) 

(NUNES, 1993; CORRÊA, 1991) descrevem instâncias de duplicação do objeto, com o 
uso de dois pronomes átonos, como hipercorreção. Corrêa (1991, p. 49) cita o exemplo 
“...para o identificá-lo”, classificando-o como um “uso incorreto”.   

No corpus sob análise, verificamos a existência de ocorrências de duplicação 
pronominal em posições internas ao sintagma verbal.  

Entre as construções reflexivas, são poucos os casos em que se pode dizer 
seguramente que houve duplicação sintática do pronome. Entre estes, estão estruturas 
com o uso de dois pronomes colocados proclítica e encliticamente, como em (24-25), e 
dois pronomes antepostos ao verbo e separados por um advérbio, como em (26).22  

(24) Doc. a senhora me parece um pouco triste dona Tereza/ Inf. não depois que doeci eu sou assim 
 memo/ Doc. é?/Inf. é... a minha doença até que me to/ até que eu me sinto me realimada assim... 
 mais depois que eu doeci eu fiquei memo u’a pessoa aMAR:::ga  (I.2’,p.36)   

(25) Inf. Então é ( ) negóço assim a vida da gente / Doc. é verdade... ouvindo essa história o que você 
 tem a dizer? ((dirigindo-se ao outro informante))/ Inf.2 ( )/ Inf. a vida é boa ( ) precisa sabê levar 
 a vida é boa... purque mi sintu orgulhosa ( ) ói eu fiquei sozinha a pão e água pagando aluguel 
 meu filho mais novo tinha um anu e mei eu não tinha estudu... ergui a cabeça pra cima...ergui a 
 cabeça pra cima falei eu ano vô deixá mi levá ... pisei firmi eu sô igual a uma vela vai apagando 
 e depois... acende mais eu nunca mi deixei mi levá sempre eu tô aí firme bataiano (I.0’.p.12)  

                                                                                                                                               
21 Usando o termo “hypercorrection from below”, Labov (1991, p. 178) admite que também pode haver 
hipercorreção antes mesmo que as variantes se tornem objeto de atenção consciente por parte dos 
falantes.  
22 Note-se que esta ocorrência é ambígua, já que o primeiro se pode ter valor condicional.  No caso da 
interpretação reflexiva, este exemplo contraria a hipótese de que o pronome se constitui um clítico a 
caminho de se tornar um afixo verbal (OLIVEIRA, 2006). 
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(26) Que nem inclusive essa vizinha minha memo que tava com eles foi agora. Ela só tinha uma uma 
 nenezinha que ia fazê um ano. Ela foi quando esses dia ela mandô carta pro marido diz que a 
 menina tava ruim com bronquite que precisava tomá treis inalação por dia/ Doc. É na Bahia 
 lugar quente?/ Inf. É num lugar quente. Se não se deu. Quando se dá numa coisa não se dá na 
 otra (I.t,p.4)  

Nos demais casos de construções reflexivas, a duplicação ocorre 
procliticamente, podendo ser explicada pela repetição que está presente na língua falada 
espontânea, como ilustram os exemplos (27-29): 

(27) E eu tava desceno uma... a a av/ ala a avenida Rio Branco ali em Santo Amaro e veio um cara 
 quando eu vi o cara... olhandando na minha direção eu tive a impressão que ele ia me assaltá mas 
 foi dito e feito quando eu penso que não o cara me segurô pra pegá a minhas coisa e eu... pedi 
 prele me soltá treis vezes na terceira veiz eu saí puxei ele eu saí correno e gritando “pega ladrão” 
 e foi embora só quando eu cheguei em casa que eu vi que eu tava com o braço todo marcado 
 todo roxo... mas eu consegui escapá/ Doc. e ele não foi atrás de você?/ Inf. não porque eu corri 
 muito e me me misturei no meio das pessoas ( I.5’,p.11) 

(28) Doc. Então é boa a vida no Carombé seu Gilberto?/Inf.  Não não não não eu não sei se é porque 
 é porque a gente já tá com tempo já tá com muito tempo que tá aqui / Doc. ahn ahn / Inf. E já 
 passô por várias (feras) né? Tem que dizê várias (fera) assim / Doc. Tem problema? Tem 
 problema aqui?/ Inf. É sempre tem problema de veis em quando e bem verdade a senhora sabe 
 que a gente se se prende um poco se prende um poco mais é por querê vivê a a bem de todos 
 né? (I.7,p.7)        

(29) Doc. O senhor acha que tem codição de modificá?/ Inf. É, hai condições mais se hai interésse 
 né? então. Não hai coisa no mundos que não tendo interesse que possa valê. Não senhora. Se não 
 houvé interesse não adianta nada né? que a pessoa vê se se considera na sua formação na na sua 
 grande maior filosofia e ele então abusa daquilo então ele não é? (...) a senhora vê que é como eu 
 já disse a falta de respeito a falta de consideração tá causando consequência muito séria não é? 
 (I.8,p.13-14)  

Já em construções de reflexivo recíproco, a duplicação geralmente ocorre com o 
uso de pronome átono anteposto mais pronome tônico preposicionado posposto ao 
verbo; exemplos:  

(30) Doc. Escuta Neusa como é que é a vida aqui na favela? Eu vi que cê tem um mundo de amigas/ 
 Inf. Ah graças a Deus. Isso aqui (   )/ Doc. Todo mundo é amigo/ Inf. Tudo é amigo. Aqui nesse 
 pedaço aqui todo mundo não tem esse negócio de de mal querença não, todo mundo se dá um 
 com o otro, todo mundo quando um precisa de uma coisa o o otro serve aqui é muito bom. Eu
 graças a Deus moro aqui há sete ano não tenho o que dizê (   ) de vizinho nenhum  (I.3,p.3) 

(31) Doc. E como foi a sua infância assim com os seus irmãos?/Inf. Bom, foi normal. Foi só 
 momento feliz assim. Só que nóis sofremo, todos junto/ Doc. Mas vocês brincavam, como é que 
 é?/Inf. Nóis brincava, nóis brigava, mais nóis mais brigava do que brincava/ Doc. é?/Inf. acho 
 graça hoje/ Doc. que é coisa de irmão né?/ Inf. Mais também quando nóis brigava, nossa tia 
 colocava um de castigo com o outo. Aí, batia e dizia: “Agora se beija um com o outo”. Nóis 
 apanhava e depois se beijava. Saía beijano um no rosto do um. “Cê são irmão”. E falava assim 
 “São irmão!” (I.J’,p.64) 

(32) Doc. A senhora não teve oportunidade de ir pra escola?/Inf. não tivi... eu istudei um tempinhu... 
 aí a genti tinha qui ajudá meu pai na roça... precisô ajudá né? eu tinha muito irmão sabi? na 
 época... incrusivi também os irmão tudu tinha ... a genti tinha qui si ajudá né? i si ajudá uns aus 
 otu né? u que qui a genti ia fazê... eu perdi meu avô... depois qui a genti perdeu o avô né? ficô 
mais difícil (I.M’,p.72)   

Os exemplos (30-32) mostram que não são todos os casos de duplicação que 
podem ser descritos como hipercorreção. Estas ocorrências de duplicação de pronomes 
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reflexivos com valor de reciprocidade podem ser caracterizadas como expressões de 
reforço, e não tendem a ser vistas como um “erro” gramatical (CUNHA, 1975; LIMA, 
1992). Cunha (1975) nota que a expressão reforçativa serve, inclusive, para eliminar a 
ambiguidade entre o sentido reflexivo e o recíproco, como ocorre no exemplo (32) 
acima: “a genti tinha qui si ajudá [a si mesmos] né? i si ajudá uns aus otu né?”. 

Analisando as construções não-reflexivas (em que não há identidade referencial 
entre sujeito e objeto), observamos que a duplicação segue um padrão regular, 
ocorrendo: majoritariamente na 1ª pessoa, mas também na 2ª pessoa, com pronome 
átono proclítico mais pronome tônico preposicionado e posposto ao verbo; exemplos: 

 (33) depois... fui melhorandu pocu a pocu... qui eli dexô di mim... uma veiz:... voltô... depois... dexô 
mi dexô di mim umas quatru veiz depois voltô eu aceitei... quando foi na quinta veiz eu falei 
“faz favor... muié tem qui tê vergonha na cara” ((ri)) “di hoji im dianti... nada feitu... num vô 
querê homi só pa enchê casa di fiu... si nem casa eu tenhu” (...)(I.a,p.12) 

 (34) então... eu deitada/ eu sentada nu bancu cum a criança nus braçus... i durmimus e as os mininu 
tudu deitadinhu assim tudu durmindu tudu SUju sem tomá banho sem nada... meu pai quasi 
mortu di cansadu... (...) chega em belo horizonti a a polícia feminina... quiria pegá um pra ela 
otra quiria otru “ah mi dá mi dá pra mim seu afrânio essi essi mininu pra mim qui é lindo”... “ah 
não” meu pai “nu dô”... “mi dá a minininha” “não dô” né? aí veio a assistente social i dava leiti 
pra genti né? dava TANta coisa cumida né? (I.e, p.4)  

 (35) Inf. É bairro ( ) não se se você já ouviu falá. Aí depois eu conheci meu marido foi até num 
casamento e a gente começô a namorá depois resolve/ nos casamo. / Doc. Você casou cê tava 
trabalhando lá?/ Inf. Tava. Aí a gente/ Doc. E pra saí? A patroa não ficô chateada?  / Inf. Até até 
hoje ela às veze me escreve pra mim fala que é pra mim í lá que tá com saudade de mim 
 (I.y,p.27) 

(36) Doc. Por que que a senhora disse que não se acostuma em São Paulo? Por causa do clima?/Inf. 
É. eu não me dô aqui/ Doc ahn ahn/ Inf. O que me o que me acaba comigo aqui é o frio. Eu sô 
muito frienta minha fia, sô muito frienta (I.9,p.14) 

(37) o filho do velho veio me deu um murro assim ni mim . Loque ele me deu um murro em mim eu 
peguei ele pro pescoço (I.m,p.8)  

(38) É, eu (cheguei) em casa vem me chamá “Ô, seu Zé, vai me coloca um botijão de gás pra mim” 
(I.Y’, p.113) 

Ainda quanto à forma, notamos que o pronome tônico posposto ao verbo 
aparece não somente em caso oblíquo, mas também em caso reto; exemplos:  

(39) É o ladrão, levaru o pagamento levaru meus documento tudo registro da criançada tudo certidão 
de casamento levô tudo junto me deixô eu aí na rua aí sem nada (I.m, p. 3)  

(40) mas Deus mi guarDÔ... Deus tem me guardado eu até hoje né? (I.6,p.10) 

(41) Mandaru me chamá eu de novo (I. V’, p.18) 

Nas instâncias de 2ª pessoa, o pronome átono “te” tende a combinar-se com a 
forma pronominal você; exemplos: 

(42) aí nóis moramu em governadô... bastanti tempu... i surgiu qui... a... aí desdi a serraria lá na 
fazenda essi meu irmão qui mora aqui i a otra minha irmã qui tá com a mamãe foi morá cumigu 
us dois né? ela era bem piquena i eli já um rapaizinho um pocu menus qui eli né? eli já tinha uns 
quatorzi anu também... aí elis foi morá cumigu... depois u... u... u  rapaiz da fazenda dispensô u 
jessi né? i quiria qui eli ficassi na... na fazenda... aí u jessi falô pra eli assim “ah não já qui você... 
qui eu num vô ficá você tamém num vai ficá... você é di menor... i tá na minha responsabilidadi i 
eu num vô ti deixá você aí i í pra governadô... você tem qui í comigo aonde eu fô você vai”... aí 
foi eli i a minha irmã mais nova a caçula... pra governadô i eli entrô na oficina mecânica i 
cumeçô a trabalhá né? u meu irmão i eli cumeçô a trabalhá di entrega né? (I.i,p.52) 
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(43) Aí eu falei “que é que ocêis vão me ensiná?”. Ele falô “primero nós vão te ensiná ocê a fazê 
 conta” (I.m,p.13) 

(44) E ele fala assim “E ( ) ó, qualqué coisa pode dá um toque pra mim. Ninguém vai te mexê com 
você não (I.X’,p.199) 

Quanto à função sintática, predominam os casos de argumento exigido pelo 
verbo, mas há também alguns casos de complemento oblíquo.  

Moraes de Castilho (2005, p. 27) constata que essa duplicação, ou 
redobramento, já estava presente na língua desde o português medieval (exs.: 
chagarom-no a el de muitas chagas; o seu filho Joane de que me a mim alguuas vezes 
fallarom), abrangendo não somente pronomes, mas outros constituintes sintáticos, tais 
como advérbios e quantificadores. Como nota a autora, as gramáticas tradicionais 
portuguesas, bem como as românicas em geral, se restringem à menção de 
redobramento com o uso de um pronome átono mais um pronome tônico 
preposicionado, descrevendo-os como casos de pleonasmo e explicando-os em termos 
de ênfase (conferir também: CUNHA, 1975; LIMA, 1992).  Já o redobramento com a 
utilização de dois pronomes átonos tende a ser visto como um “vício de linguagem” 
(MORAES DE CASTILHO, 2005). Considera-se igualmente uma “incorreção” o uso 
do pronome objeto no caso reto, como nos exemplos (39-41) (cf. CUNHA, 1975).  

Deixando de lado a avaliação social negativa ou não dessas construções, essas 
ocorrências levantam a seguinte questão: se é o objeto nulo o uso preferencial no PB (cf. 
CYRINO, 1993; DUARTE, 1986; NUNES, 1993; ROBERTS, 1993; TARALLO, 
1993), por que duplicar o objeto?  

Partindo de uma visão funcionalista da língua, segundo a qual há uma relação 
natural, não-arbitrária, entre Semântica e Discurso, por um lado, e Gramática, pelo 
outro, hipotetizamos que os casos de duplicação do objeto teriam motivações 
discursivas – dentre outras –, constituindo uma estratégia para salientar o Foco. 

Segundo Halliday (1994), a função discursiva de Foco pode recair em qualquer 
elemento da oração (pé, palavra ou sílaba). O Foco constitui o elemento mais 
importante do ponto de vista informacional, sendo marcado por proeminência tônica.  

Grande parte das ocorrências de duplicação mencionadas aqui envolve um 
pronome tônico. Em alguns desses casos, o referente do pronome constitui informação 
nova – isto é, a sua omissão prejudicaria a informação. Assim, o falante não somente o 
realiza, como ainda o duplica, utilizando a forma átona mais a tônica. Esse é o caso das 
ocorrências (30), (32), (36), (39) e (42), cujas versões sem o pronome são reproduzidas 
a seguir, para que se verifique o comprometimento da informação. 

(30a) Doc. Escuta Neusa como é que é a vida aqui na favela? Eu vi que cê tem um mundo de amigas/ 
 Inf. Ah graças a Deus. Isso aqui (   )/ Doc. Todo mundo é amigo/ Inf. Tudo é amigo. Aqui nesse 
 pedaço aqui todo mundo não tem esse negócio de de mal querença não, todo mundo dá Ø, todo
 mundo quando um precisa de uma coisa o o otro serve aqui é muito bom. Eu graças a Deus 
 moro aqui há sete ano não tenho o que dizê (   ) de vizinho nenhum  (I.3,p.3) 

(32a) Doc. A senhora não teve oportunidade de ir pra escola?/Inf. não tivi... eu istudei um tempinhu... 
 aí a genti tinha qui ajudá meu pai na roça... precisô ajudá né? eu tinha muito irmão sabi? na 
 época... incrusivi também os irmão tudu tinha ... a genti tinha qui si ajudá né? i ajudá Ø né? u 
que qui a genti ia fazê... eu perdi meu avô... depois qui a genti perdeu o avô né? ficô mais difícil 
(I.M’,p.72)   
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(36a) Doc. Por que que a senhora disse que não se acostuma em São Paulo? Por causa do clima?/Inf. 
É. eu não me dô aqui/ Doc ahn ahn/ Inf. O que Ø o que acaba Ø  aqui é o frio. Eu sô muito 
frienta minha fia, sô muito frienta (I.9,p.14) 

(39a) É o ladrão, levaru o pagamento levaru meus documento tudo registro da criançada tudo certidão
 de casamento levô tudo junto deixô Ø aí na rua aí sem nada (I.m,p.3)  

(42a) aí nóis moramu em governadô... bastanti tempu... i surgiu qui... a... aí desdi a serraria lá na 
fazenda essi meu irmão qui mora aqui i a otra minha irmã qui tá com a mamãe foi morá cumigu 
us dois né? ela era bem piquena i eli já um rapaizinho um pocu menus qui eli né? eli já tinha uns 
quatorzi anu também... aí elis foi morá cumigu... depois u... u... u  rapaiz da fazenda dispensô u 
jessi né? i quiria qui eli ficassi na... na fazenda... aí u jessi falô pra eli assim “ah não já qui você... 
qui eu num vô ficá você tamém num vai ficá... você é di menor... i tá na minha responsabilidadi i 
eu num vô deixá Ø aí i í pra governadô... você tem qui í comigo aonde eu fô você vai”... aí foi eli 
i a minha irmã mais nova a caçula... pra governadô i eli entrô na oficina mecânica i cumeçô a 
trabalhá né? u meu irmão i eli cumeçô a trabalhá di entrega né? (I.i,p.52) 

Nas instâncias em que o referente do pronome constitui informação dada (nas 
quais a omissão deste não acarretaria comprometimento), por seu turno, a duplicação 
com o uso da forma tônica parece indicar que o falante escolhe apresentar aquela 
informação como Nova, importante, ainda que tenha sido mencionada anteriormente. 
Isso acontece nos exemplos (31), (33), (34), (35), (38), (40), (41), (43) e (44), 
reproduzidos a seguir. 

(31) Doc. E como foi a sua infância assim com os seus irmãos?/Inf. Bom, foi normal. Foi só 
 momento feliz assim. Só que nóis sofremo, todos junto/ Doc. Mas vocês brincavam, como é que 
 é?/Inf. Nóis brincava, nóis brigava, mais nóis mais brigava do que brincava/ Doc. é?/Inf. acho 
 graça hoje/ Doc. que é coisa de irmão né?/ Inf. Mais também quando nóis brigava, nossa tia 
 colocava um de castigo com o outo. Aí, batia e dizia: “Agora se beija um com o outo”. Nóis 
 apanhava e depois se beijava. Saía beijano um no rosto do um. “Cê são irmão”. E falava assim 
 “São irmão!” (I.J’,p.64) 

(33) depois... fui melhorandu pocu a pocu... qui eli dexô di mim... uma veiz:... voltô... depois... dexô 
 mi dexô di mim umas quatru veiz depois voltô eu aceitei... quando foi na quinta veiz eu falei 
 “faz favor... muié tem qui tê vergonha na cara” ((ri)) “di hoji im dianti... nada feitu... num vô 
 querê homi só pa enchê casa di fiu... si nem casa eu tenhu” (...)(I.a,p.12) 

(34) então... eu deitada/ eu sentada nu bancu cum a criança nus braçus... i durmimus e as os mininu 
tudu deitadinhu assim tudu durmindu tudu SUju sem tomá banho sem nada... meu pai quasi 
mortu di cansadu... (...) chega em belo horizonti a a polícia feminina... quiria pegá um pra ela 
otra quiria otru “ah mi dá mi dá pra mim seu afrânio essi essi mininu pra mim qui é lindo”... “ah 
não” meu pai “nu dô”... “mi dá a minininha” “não dô” né? aí veio a assistente social i dava leiti 
pra genti né? dava TANta coisa cumida né? (I.e, p.4)  

(35) Inf. É bairro ( ) não se se você já ouviu falá. Aí depois eu conheci meu marido foi até num 
casamento e a gente começô a namorá depois resolve/ nos casamo. / Doc. Você casou cê tava 
trabalhando lá?/ Inf. Tava. Aí a gente/ Doc. E pra saí? A patroa não ficô chateada?  / Inf. Até até 
hoje ela às veze me escreve pra mim fala que é pra mim í lá que tá com saudade de mim 
 (I.y,p.27) 

(38) É, eu (cheguei) em casa vem me chamá “Ô, seu Zé, vai me coloca um botijão de gás pra mim” 
(I.Y’, p.113) 

(40) mas Deus mi guarDÔ... Deus tem me guardado eu até hoje né? (I.6,p.10) 

(41) Mandaru me chamá eu de novo (I. V, p,18) 

(43) Aí eu falei “que é que ocêis vão me ensiná?”. Ele falô “primero nós vão te ensiná ocê a fazê 
 conta” (I.m,p.13) 

(44) E ele fala assim “E ( ) ó, qualqué coisa pode dá um toque pra mim. Ninguém vai te mexê com 
você não (I.X’,p.199) 
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Em alguns desses exemplos, parece haver a intenção de ressaltar o argumento 
afetado pela ação, que pode ser um Beneficiário, como em (34) e (43), ou um Paciente 
como em (37) a seguir. Note-se que, na primeira instância deste exemplo, o falante 
introduz a informação nova e, na segunda, repete essa informação usando novamente o 
pronome tônico preposicionado, como se quisesse ressaltar essa informação conhecida, 
apresentando-a como relevante.  

(37) o filho do velho veio me deu um murro assim ni mim . Loque ele me deu um murro em mim eu 
 peguei ele pro pescoço (I.m,p.8)  

Halliday nota que o Novo pode ser algo que não foi mencionado, mas pode ser 
também algo inesperado ou importante, previamente mencionado ou não. Uma forma de 
“novidade” é a ênfase assinalada pela entonação e/ou pela estrutura, como nos seguintes 
exemplos citados pelo autor, em que os pronomes pessoais teoricamente Dados são 
apresentados como Novos: You can go if you like, I’m not going; It’s you who were to 
blame (HALLIDAY, 1994, p. 298,301).  

Como destaca Halliday (1994), a estrutura informacional depende de como o 
falante decide apresentar a cena. Ele pode colocar algo que considera importante como 
Foco, ainda que constitua informação já mencionada, conhecida pelo interlocutor. 
Talmy (2003a) propõe o conceito de windowing of attention (‘janela de atenção’) para 
explicar como os falantes, através das formas linguísticas, podem dirigir maior atenção, 
ou, ao contrário, ignorar certas partes da cena de referência. Essas observações reforçam 
nossa hipótese de que, nos exemplos citados, o pronome tônico é assinalado como parte 
do Foco (cf. GROPPI, 2004). 

3. Considerações finais 
Neste trabalho, analisamos casos de hipercorreção no emprego dos pronomes 

reflexivos e de duplicação pronominal em posições internas ao sintagma verbal.  

As ocorrências de duplicação encontradas no corpus do português popular em 
São Paulo levantam a seguinte indagação: se é o objeto nulo o uso preferencial no PB 
(cf. CYRINO, 1993; DUARTE, 1986; NUNES, 1993; ROBERTS, 1993; TARALLO, 
1993), por que duplicar o objeto?  

A mesma questão se aplica às instâncias de hipercorreção no uso dos pronomes 
reflexivos: se é a omissão que constitui o padrão no português popular (PEREIRA, 
2007), por que inserir os pronomes em contextos que não os requerem?  

Conjeturamos duas respostas diferentes, conforme os tipos de construção 
constatados: a hipercorreção no uso dos pronomes reflexivos pode ser um indício de 
mudança linguística, mostrando que os falantes já não são capazes de distinguir os 
contextos que requerem ou não o uso dessa forma pronominal. Os casos de duplicação 
do objeto, por outro lado, podem estar sendo governados por razões discursivas – dentre 
outras aqui não elaboradas –, constituindo uma estratégia para salientar o Foco. 
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