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RESUMO 

PEREIRA, Geison Luca de Sena. A colocação de pronomes clíticos em contextos 

sentenças infinitivas preposicionadas na escrita brasileira dos séculos XIX e XX. Natal, 

2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

Neste trabalho, apresentaremos a descrição e a análise dos padrões de colocação de 

clíticos em sentenças infinitivas preposicionadas na escrita brasileira dos séculos XIX e 

XX. O corpus em análise se constitui de cartas de leitores, cartas de redatores e 

anúncios de jornais brasileiros dos séculos XIX e XX de diferentes regiões/estados – 

Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco – e pertencem ao corpus mínimo comum do 

Projeto para a História do Português Brasileiro (PHPB). A análise está fundamentada 

em pressupostos teórico-metodológicos da teoria da Variação e Mudança 

(WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968[2006]; LABOV, 1972[2008]) e da teoria de 

Princípios e Parâmetros (CHOMSKY, 1981; 1986) e no modelo de competição de 

gramáticas (KROCH, 1989; 2001). Ao tentar articular esses pressupostos de ambas as 

teorias, apresentamos uma proposta de interface teórica entre a teoria variacionista e a 

teoria da gramática. No que se refere aos resultados empíricos alcançados com esta 

pesquisa, vimos que, no contexto das sentenças infinitivas preposicionadas, a variável 

independente mais significativa para a ocorrência da próclise é o tipo de preposição que 

antecede o verbo no infinitivo. Diante disso, vimos que há preposições que condicionam 

fortemente a próclise, como é o caso das preposições sem, por, de e para, apresentando 

Pesos Relativos superiores a 0,52. Outro resultado importante é o atestado nos dados 

referentes ao estado do Rio de janeiro. Esse estado é o único da amostra pertencente a 

região sudeste e, também, é o estado que possui o maior Peso Relativo, sendo assim a 

localidade mais importante para a ocorrência de próclise na amostra. A fim de explicar 

esses resultados levantamos a hipótese de que a implementação da próclise pode estar 

mais avançada no Sudeste do que no Nordeste, porém essa hipótese deve ser confirmada 

ou refutada em trabalhos posteriores. Apresentamos, também, neste trabalho, uma 

explicação teórica acerca da colocação de clíticos em sentenças infinitivas 

preposicionadas na escrita brasileira dos séculos XIX e XX. A explicação teórica que 

desenvolvemos para interpretar os resultados alcançados associa a proposta de Magro 

(2005), acerca da existência de preposições que ocupam o núcleo de PP e a existência 

de preposições que assumem o papel de um complementizador e ocupam o núcleo de 

CP, à proposta de Galves (2000; 2001), acerca da relação existente entre a colocação de 

clítico e a associação de traços-phi às categorias funcionais COMP, Tempo e Pessoa. 

Nossa proposta é que a ocorrência de preposições que ocupam o núcleo CP ocasione 

mudanças nos valores atribuídos aos traços-phi e aos traços-V fortes nas categorias 

funcionais COMP, Tempo e Pessoa. Defendemos, portanto, que a próclise em PB é 

derivada do movimento do verbo para a categoria funcional tempo em que há a 

associação de traços +V e traços +AGR, o que legitima a próclise de acordo com a 

proposta de Galves (2000; 2001). 

Palavras-chaves: Sentenças Infinitivas; Pronomes Clíticos; Sintaxe Diacrônica; 

Linguística Histórica.   

 



ABSTRACT 

PEREIRA, Geison Luca de Sena. The colocation of clitic pronouns in prepositional 

infinitive sentences contexts within the Brazilian writing in the XIX and XX centuries. 

Natal, 2015. Master Thesis – Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). 

In this work we present the description and analysis of the clitics collocation patterns in 

prepositional infinitive sentences within the Brazilian writing in the centuries XIX and 

XX. The corpus in analysis is comprised of letters of newspaper readers and newspaper 

writers, as well as of advertisements (ads) taken from Brazilian newspapers from 

different regions / states – Rio de Janeiro, Bahia, Ceará and Pernambuco – and written 

in the Centuries XIX and XX. They belong to the common minimum corpus of the 

project named Projeto para a História do Português Brasileiro (PHPB or Project to the 

History of the Brazilian Portuguese, in English). Its analysis is based on theoretical-

methodological postulates of the Theory of Variation and Change (WEINREICH; 

LABOV; HERZOG, 1968[2006]; LABOV, 1972[2008]); on the Theory of Principles 

and Parameters (CHOMSKY, 1981, 1986) and on the model of Grammar Competition 

(KROCH, 1989; 2001). By trying to articulate those presuppositions from both the 

theories we present a proposition of theoretical interface between the Variation Theory 

and the Grammar one. Concerning the empirical results achieved by means of this 

research, we could figure that, in the context in which there were prepositional infinitive 

sentences, the most significant independent variable to the occurrence of the proclisis is 

the type of preposition that comes before the verb in the infinitive. Before that, we 

found out that there are prepositions which strongly direct the proclisis, as it is the case 

of the prepositions in Portuguese sem, por, de and para, with all of them presenting 

Relative Weights over 0,52. Another important result is the one attested in the data 

referring the state of Rio de Janeiro (RJ). This state is the only one of the sample which 

is located in the Southeastern region and also presents itself as the main proclisis 

conditioner amongst the localities pertaining to the sample. In order to explain those 

results, we raised the hypothesis that the proclisis implementation may be more 

advanced in the Southeastern than in the Northeastern Brazil, however that hypothesis 

must be confirmed or refuted in future works. We also present, in this work, a 

theoretical explanation about the clitics colocation in prepositional infinitive sentences 

within the Brazilian writing in the XIX and XX centuries. The theoretical explanation 

we found to interpret the achieved results associates Magro’s proposition (2005), 

regarding the existence of prepositions occupying the nucleus PP and the existence of 

prepositions which can play the role of a completer and occupy the nucleus CP, 

according to Galves (2000; 2001), regarding the existent relation between the clitic 

colocation and the association of traits-phi to the functional categories COMP, Tense 

and Person. Our proposition is that the occurrence of prepositions which occupy the 

nucleus CP causes changes in the values attributed to the traits-phi and to the strong V-

traits in the functional categories COMP, Tense and Person. Thus, we defend that 

proclisis in Brazilian Portuguese (BP) is derived from the movement of the verb to the 

functional category tense in which there is the association of traits +V and traits +AGR, 

what legitimates the proclisis according to Galves´s proposition (2000; 2001). 

Key-words: Infinitive Sentences; Clitic Pronouns; Diachronic Syntax; Historical 

Linguistics. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos sobre a ordenação de constituintes oracionais, principalmente dos 

pronomes clíticos, têm sido um campo fértil para as investigações acerca das mudanças 

linguísticas ocorridas na história do português. Dentre essas pesquisas, podemos 

destacar a investigação feita por A.M. Martins (1994) Galves, Namiuti e Paixão de 

Sousa (2006) e Galves (2012), acerca da colocação de clíticos no Português arcaico 

(PA) e no Português clássico (PC); Mateus et al. (2003) e A. M. Martins (2013), sobre o 

Português europeu (PE); e Pagotto (1992), M. A. Martins (2009; 2012), Carneiro 

(2005), Carneiro e Galves (2010) e Shei (2003), em relação à ordenação de clíticos 

pronominais no Português brasileiro (PB). Assim como esses estudos, esta pesquisa está 

inserida no âmbito dos estudos diacrônicos acerca da ordenação de clíticos pronominais 

em português. 

Trataremos, mais especificamente, neste trabalho, da colocação de clíticos 

pronominais em sentenças infinitivas extraídas de cartas de leitores, cartas de redatores 

e anúncios escritos no Brasil durante os séculos XIX e XX. Esses textos compõem o -

corpus mínimo impresso do Projeto para a História do Português Brasileiro (PHPB) 

disposto na plataforma do PHPB na internet1.  

O foco do nosso estudo é a colocação de pronomes clíticos em sentenças 

infinitivas com verbos precedidos por preposição. Achamos importante essa 

delimitação, pois consideramos que esse tipo de sentença configura-se como um 

contexto complexo e de forte variação clV/Vcl. Diante disso, buscamos analisar que 

tipo de colocação é evidenciado nesse contexto, considerando principalmente fatores 

condicionadores, de próclise ou de ênclise, como os tipos de preposição que antecedem 

o verbo e encabeçam as sentenças infinitivas. Excluiremos da nossa análise as sentenças 

infinitivas com verbos não precedidos por preposição, deixando esse contexto para 

trabalhos posteriores. As sentenças a seguir exemplificam o contexto das sentenças 

infinitivas com verbos precedidos por preposição: 

 

 (1) Não posso e nem devo jamais passar despercebido| de lhe communicar o que tenho 

visto e observado. [CARleitor XX 1 BA – Folha do Norte 24 de agosto de 1929] 

                                                           
1 Plataforma do PHPB: https://sites.google.com/site/corporaphpb/home  

https://sites.google.com/site/corporaphpb/home
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 (2) O collega está muito enganado, eu jamais tive a | pretenção de igualar-me á elle; os 

meus desejos são mais mo- | destos, não ambiciono tanta gloria. [CARleitor XIX 2 RJ – 

Gazeta Médica do Rio de Janeiro 1o de janeiro de 1864] 

 

Os exemplos (1) e (2) exemplificam as sentenças pertencentes ao contexto das 

sentenças completivas infinitivas com verbos preposicionados e o principal fator que 

nos chama atenção nesses dados é o tipo de preposição que antecede o verbo no 

infinitivo e a colocação do clítico, proclítica em (1) e enclítica em (2).  

Com o propósito de nortear esta pesquisa, levantamos as seguintes questões 

acerca do objeto de estudo que abordamos nesse trabalho: (i) quais os padrões de 

colocação de clíticos encontraremos no contexto das sentenças infinitivas 

preposicionadas nas cartas de leitores, cartas de redatores e anúncios dos séculos XIX e 

XX? (ii) A derivação da próclise em sentenças infinitivas preposicionadas é um padrão 

de colocação pertencente a qual gramática do português: Português clássico, Português 

europeu ou Português brasileiro? (iii) Quais são os tipos de preposições que 

condicionam a ocorrência da próclise nas sentenças infinitivas preposicionadas? (iv) A 

natureza do clítico é um fator que condiciona a próclise em sentenças infinitivas 

preposicionadas? Se sim, quais são os clíticos que condicionam a próclise nesse 

contexto? 

Em resposta a essas perguntas, lançamos as seguintes hipóteses:  

(i) Encontraremos nos dados gerais uma forte variação clV/Vcl 

condicionada pelo tipo de preposição, revelando um quadro em que 

algumas preposições condicionam fortemente a próclise e outras, por 

outro lado, desfavorecem esse tipo de colocação.  

(ii) A variação clV/Vcl no contexto das orações infinitivas preposicionadas 

dá-se pela associação de dois fatores na derivação: a posição ocupada 

pela preposição (se núcleo de PP ou núcleo de CP) e a associação de 

traços-V fortes e traços AGR nas diferentes gramáticas do português. 

(iii) O tipo de preposição é um dos principais condicionadores de próclise 

nesse contexto, especialmente com as preposições “sem”, “de”, “por” e 

“para”. Essa hipótese surgiu com o trabalho desenvolvido na pesquisa de 

iniciação científica durante a graduação, período em que investigamos a 
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colocação de clíticos em sentenças retiradas de cartas de leitores, cartas 

de redatores e anúncios do corpus impresso do PHPB. Nesse período, 

observamos que no contexto das sentenças infinitivas preposicionadas as 

preposições “sem”, “de”, “por” e “para” se destacavam quanto ao 

número de ocorrência de próclise.  

(iv) A natureza dos clíticos é um fator importante para o condicionamento da 

próclise em sentenças infinitivas preposicionadas, sendo o clítico 

referencial não associado à grade argumental do verbo e o clítico sem 

conteúdo semântico ou morfossintático os que possuem maior relevância 

para a ocorrência da próclise nesse contexto. 

Temos como objetivos a serem alcançados com esta pesquisa: (i) descrever e 

analisar os padrões de colocação de clíticos pronominais em sentenças infinitivas 

retiradas de cartas de leitores, cartas de redatores e anúncios escritos no Brasil durante 

os séculos XIX e XX; (ii) buscar uma explicação teórica, de acordo com a teoria da 

gramática, para a colocação de clíticos em sentenças infinitivas preposicionadas; (iii) 

identificar os tipos de preposições que condicionam as ocorrências de próclises e (iv) 

analisar a relação existente entre a natureza do clítico e as ocorrências de próclise na 

amostra.  

A dissertação está assim organizada: no primeiro capítulo, discutiremos os 

principais pressupostos teóricos que fundamentam esta pesquisa; no capítulo 2, 

discorreremos acerca dos pronomes clíticos, apresentando suas principais características 

e propriedades, assim como estudos importantes sobre os padrões de colocação dos 

clíticos nas gramáticas do português; No capítulo 3, apresentaremos os resultados 

empíricos alcançados com a análise das sentenças infinitivas retiradas de cartas de 

leitores, cartas redatores e anúncios dos séculos XIX e XX; e, por fim, no capítulo 4, 

apresentaremos uma proposta teórica para explicar a derivação da próclise em sentenças 

completivas infinitivas preposicionadas em PB. 
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Capítulo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDANÇA SINTÁTICA 
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Introdução 

 

Trataremos, neste capítulo, de aspectos relacionados a mudança sintática sob a 

ótica de teorias como a teoria da Variação e Mudança linguística, proposta por 

Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968]) e Labov (2008 [1972]), e o modelo de 

competições de gramáticas, proposto por Anthony Kroch (1989; 2001[2003]). Diante 

disso, discorreremos acerca de alguns pressupostos da teoria da Variação e Mudança 

linguística, como a concepção de língua como sistema heterogêneo e o problema 

empírico da implementação, para que possamos compreender como se caracteriza a 

mudança linguística e, consequentemente, a mudança sintática nessa proposta teórica. A 

teoria variacionista contribuiu, também, para este trabalho com uma metodologia 

específica de investigação da variação e mudança linguística. Articularemos, junto aos 

pressupostos variacionistas, conceitos da teoria gerativa, tais como a concepção de 

gramática, língua-I, língua-E e, principalmente, sobre as propostas teóricas acerca da 

mudança sintática. Por fim, trataremos do modelo de competição de gramáticas 

proposto por Kroch (1989; 2001), pois consideramos que esse modelo apresenta uma 

boa explicação acerca da mudança sintática dentro do âmbito da teoria da gramática. 

 Organizamos este capítulo da seguinte forma: em 1.1, trataremos dos 

pressupostos teórico-metodológicos da teoria da Variação e Mudança linguística; em 

1.2, veremos como a teoria gerativa concebe a mudança sintática e discorremos acerca 

do modelo de competição de gramáticas e, em 1.3, delinearemos uma proposta de 

interface entre a teoria de Variação e Mudança linguística e a teoria gerativa. 
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1.1 A mudança linguística sob a perspectiva da teoria da Variação e Mudança  

 

Trataremos, nesta seção, de questões que dizem respeito à teoria da Variação e 

Mudança linguística (Cf. WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]; LABOV, 

2008 [1972]). Essa proposta teórica tem como principal caraterística a concepção de 

língua como um sistema heterogêneo. Antes de a teoria da Variação e Mudança ser 

proposta, o uso linguístico era visto por muitos estudiosos como caótico e, por isso, 

tinha importância secundária nos estudos linguísticos. WLH (2006 [1968]), discordando 

dessa posição teórica acerca da natureza do sistema linguístico, defendem que a 

heterogeneidade característica da língua em uso é sistematizável e, assim, passível de 

investigação científica.    

Diante disso, WLH (2006 [1968]) propõem, por meio da teoria da Variação e 

Mudança linguística, uma nova forma de ver a estrutura da língua, o uso linguístico e a 

variação e mudança linguística. Essa nova proposta teórica tem como ponto de partida a 

seguinte questão: “se uma língua tem de ser estruturada, a fim de funcionar 

eficientemente, como ela funciona enquanto a estrutura muda?” (WLH, 2006, p.87). 

Para os autores, a resposta para essa pergunta está no fato de o sistema linguístico não 

ser caótico apesar de ser heterogêneo, ou seja, a heterogeneidade do sistema linguístico 

é estruturada e passível de investigação científica. Outro argumento em prol da língua 

como um sistema heterogeneamente estruturado é o fato de que o falante-ouvinte de 

uma língua particular tem a capacidade cognitiva de lidar com heterogeneidade do 

sistema linguístico.  Sobre isso vale destacar o trecho a seguir: 

Essa capacidade de o falante lidar com a heterogeneidade linguística 

levanta uma outra questão que diferencia a abordagem sociolinguística 

da abordagem estruturalista. Para Saussure, e para todo o 

estruturalismo, o falante tem um papel passivo diante a língua, a 

organização estrutural do sistema linguístico é concebida 

independentemente da ação do falante, da prática linguística ou das 

disposições estruturadas nas quais essa prática se efetiva. No modelo 

da sociolinguística, a situação é bem diferente, o que se oferece ao 

falante não é um sistema homogêneo, unitário e imutável, que se 

impõe de forma irredutível, mas um sistema heterogêneo sobre o qual 

o falante atua de acordo com as disposições estruturadas em que a 

prática linguística se atualiza. (LUCCHESI, 2004, p. 171-172) 
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De acordo com Lucchesi, a concepção de língua como um sistema 

heterogeneamente estruturado implica também na mudança do papel do indivíduo 

falante-ouvinte diante de sua língua. Nessa concepção, o indivíduo passa de falante-

ouvinte passivo para um ativo na configuração do sistema linguístico a que pertence. 

Contudo, vale ressaltar que essa participação ativa do falante-ouvinte na configuração 

do sistema linguístico não é feita de forma caótica. A heterogeneidade proposta pela 

sociolinguística é acima de tudo estruturada e sistematizável, possibilitando, assim, o 

estudo da língua em uso, ou seja, o estudo da língua na forma em que ela é realizada na 

comunidade linguística. 

Em meio a diversas correntes teóricas que consideravam que a estrutura da 

língua e a heterogeneidade linguística eram mutualmente excludentes, havia teóricos 

que consideravam o oposto. WLH (2006, p.98) destacam, como um dos trabalhos 

pioneiros acerca da junção entre estruturalidade e heterogeneidade, o artigo “Coexistent 

Phonemic Systems” (1949) de Freis e Pikes. Nesse artigo, os autores lançam a hipótese 

de que a sistematicidade e a variabilidade são características associáveis, ou seja, não 

mutualmente excludentes como era pensado pelas correntes teóricas anteriores. O 

principal argumento daqueles que defendiam a língua como um sistema heterogêneo era 

baseado na observação de que dentro de uma comunidade de fala existiam diversos 

sistemas linguísticos e que muitos indivíduos que pertenciam à comunidade usavam um 

ou mais desses sistemas. Considerando que WLH (2006, p.104) define o sistema como 

um objeto “concebido como um complexo de regras ou categorias inter-relacionadas 

que não podem ser misturadas aleatoriamente com as regras e categorias de outro 

código ou sistema”. Vemos que, na concepção de sistema heterogêneo trazida por Freis 

e Pikes (1949), a heterogeneidade do sistema se refere à coexistência de diversos 

sistemas em uma comunidade de fala. Nesse sentido, observa-se que o uso de um 

sistema ou de outro e a mudança de um sistema para outro seguiam fatores 

correspondentes à estrutura social, como a disposição dos estratos sociais ou as 

mudanças ocorridas no contexto social. 

Contudo, o modelo que se desenvolvia a partir da ideia de que dentro de uma 

comunidade de fala coexistiam diversos sistemas não era inteiramente adequado para 

encerrar a questão da mudança linguística. Esse modelo, como estava sendo 

desenvolvido, apenas explicava a heterogeneidade linguística dentro da comunidade e 

não considerava a variação e mudança dentro de um único sistema da língua. Com isso, 
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foi “necessário introduzir outro conceito no modelo de heterogeneidade ordenada que 

estamos desenvolvendo aqui: a variável linguística – um elemento variável dentro de 

um sistema controlado por uma única regra” (WLH, 2006, p.105).  Dessa forma, WLH 

(2006 [1968]) lançam a proposta de que a variação não ocorre apenas entre elementos 

oriundos de sistemas diferentes, mas também, entre elementos que têm como origem o 

mesmo sistema de regras, ou seja, a variabilidade é uma característica interna do 

sistema linguístico. É, portanto, essa concepção de sistema que adotamos nesta 

dissertação visto que não vemos a heterogeneidade do sistema como uma mera 

coexistência de diversos sistemas em uma comunidade de fala. Adotamos, dessa forma, 

o sistema heterogêneo a partir da existência da variável linguística como um elemento 

variável dentro de um único sistema de regras, logo a heterogeneidade torna-se uma 

característica inerente a cada sistema linguístico. 

Diante dessa concepção de sistema heterogêneo, WLH (2006) alertam para o 

fato de que  

não basta apontar a existência ou a importância da variabilidade: é 

necessário lidar com os fatos de variabilidade com precisão suficiente 

para nos permitir incorporá-los em nossas análises da estrutura 

linguística. (WLH, 2006, p. 107)  

Para isso, defendem que 

Uma variável linguística deve ser definida sob condições estritas para 

que seja parte da estrutura linguística; de outro modo, se estará 

simplesmente escancarando a porta para regras em que 

“frequentemente”, “ocasionalmente” ou “às vezes” se implicam. 

(WLH, 2006, p. 107) 

 

A compreensão de que a variabilidade não ocorre somente entre sistemas 

diferentes, mas também dentro de um único sistema dá destaque a alguns problemas 

relacionados ao estudo da mudança linguística. Esses problemas são: (i) a transição, (ii) 

a restrição, (iii) o encaixamento, (iv) a avaliação e o (v) a implementação.  

Em primeiro lugar, discorreremos sobre o problema da transição, visto que esse 

diz respeito ao estudo do percurso em que cada mudança percorre para ser realizada. A 

importância da resolução desse problema para a teoria da variação e mudança 

linguística pode ser visto no trecho abaixo: 

Descobrimos que a teoria da mudança linguística pode aprender mais 

com os assim chamados dialetos transicionais do que com os dialetos 
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“nucleares” [“core”] (Herzog 1965:1-5). De fato, ganha-se mais 

considerando-se todo dialeto como transicional. Por conseguinte, não 

há qualquer necessidade de distinguir entre mudança intradialetal e 

mistura de dialeto [conjuntamente disponíveis]. (WLH, 2006, p. 122). 

 

Como pudemos ver, os autores consideram que é muito importante para o estudo 

da mudança linguística a atenção à transição de um sistema linguístico para outro. 

Baseados nisso, muitos estudos que mostram mudanças significativas na frequência e 

no valor de uma forma linguística têm obtido bons resultados na pesquisa 

sociolinguística ao considerar a transição como um importante fator a ser analisado. 

O segundo problema que ganha destaque com a concepção de variabilidade 

dentro de um único sistema de regras é o de restrição. De acordo com Lucchesi (2004), 

“o problema das restrições remete à questão de definir quais as condições que 

favorecem ou restringem as mudanças, e, por conseguinte, qual o conjunto das 

mudanças linguísticas possíveis” (p.173). Na solução do problema da restrição, são 

observadas as tendências gerais do processo de mudança linguística e, a partir dessas 

tendências, podem ser definidas as condições que favorecem ou restringem a mudança. 

Uma vez estabelecidas as condições favoráveis e as não favoráveis à mudança, pode-se 

definir, também, o conjunto de mudanças possíveis dentro das condições restringidas. 

Lucchesi (2004), mostra também que o problema da restrição precisou ser reformulado, 

pois a forma como foi apresentado em WLH (2006 [1968]) fazia com que a teoria da 

mudança recaísse em uma necessidade de se elaborar princípios gerais ou universais 

para a mudança. Isso pode ser visto no trecho a seguir: 

(...) essa questão conduz novamente a teoria da mudança à ideia de 

que as mudanças seguem princípios gerais, ou mesmo universais, 

como, por exemplo, todas as mudanças conduzem a simplificação e a 

generalização de regras da gramática (Cf. Labov, 1982: 26-7). Tal 

modo de encarar a questão pode conduzir a perigosos equívocos e 

desvios, incompatíveis com a orientação histórica da abordagem da 

mudança. (LUCCHESI, 2004, p. 173) 

 

O entendimento de que o problema da restrição levava a teoria da mudança à 

busca de princípios universais da mudança e, consequentemente, a uma “faculdade da 

linguagem isolada”, o que não era interessante para uma teoria que busca associar o 

estudo da estrutura linguística às questões de cunho social, fez com que Labov (1982) 

admitisse que a formulação desse problema estava equivocada. Diante disso, Labov 
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considerou que o problema da restrição deveria ser fundido ao problema no 

encaixamento.  

O problema do encaixamento da variável, por sua vez, é desmembrado em dois 

ramos: o encaixamento no sistema linguístico e o encaixamento no contexto social. O 

encaixamento da variável no sistema linguístico consiste na relação de uma variável 

com o ambiente estrutural, ou seja, a influência que a estrutura da língua tem sobre uma 

variável. Já o encaixamento da variável no contexto social é a relação que uma variável 

tem com o contexto social, ou melhor, a influência que o contexto social tem na 

realização ou não realização de uma variável. A relação entre o contexto social e a 

mudança linguística se torna mais clara no trecho a seguir: 

A estrutura linguística mutante está ela mesma encaixada no contexto 

mais amplo da comunidade de fala, de tal modo que variações sociais 

e geográficas são elementos intrínsecos da estrutura. Na explicação da 

mudança linguística, é possível alegar que os fatores sociais pesam 

sobre o sistema como um todo; mas a significação social não é 

equitativamente distribuída por todos os elementos do sistema, nem 

tampouco todos os aspectos do sistema são equitativamente marcados 

por variação regional. (WLH, 2006, p.123) 

 

Nesse fragmento, WLH (2006 [1968]) estabelecem a relação de encaixamento 

da mudança linguística no contexto social. Vimos, portanto, que nem todos os fatores 

sociais podem pesar sobre o sistema, assim como nem todos os elementos do sistema 

são marcados pela variação linguística. Contudo, é importante reforçar que para a 

Teoria da Variação e Mudança, o encaixamento da mudança linguística deve ocorrer na 

estrutura da língua e no contexto social. 

Assim como o encaixamento da mudança na estrutura social e linguística, WLH 

(2006 [1968]) consideram que outro problema importante a ser abordado na teoria da 

variação e mudança é a avaliação das variáveis pelos usuários da língua. Isso se mostra 

importante, pois a consciência do falante-ouvinte acerca da existência de elementos 

variantes e o valor social dado a esses elementos contribuem bastante para o processo de 

mudança linguística, ou seja, uma variante que é socialmente desprestigiada tende, na 

maioria dos casos, a ser evitada e combatida pelos falantes da língua.  

O quinto problema abordado na Teoria da Variação e Mudança é a 

implementação da mudança linguística. Quando falamos de implementação nesse 
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modelo, estamos nos referindo a origem e a propagação da mudança linguística, como 

podemos ver no trecho retirado de M.A. Martins (2013) a seguir: 

o problema empírico da implementação diz respeito à origem e à 

propagação da mudança e, uma vez que sobre a origem uma pergunta 

frequentemente leva a outra pergunta, o que pode gerar um ciclo 

vicioso, o interesse da pesquisa deve se voltar à propagação da 

mudança que pode ser observada no percurso que as formas variantes 

traçam na linha do tempo – o que configura sempre uma curva em 

“S”. (M.A.MARTINS, 2013,p.05) 

 

É importante ressaltar que nesse trecho o autor deixa claro que no modelo 

varacionista a implementação é referente às questões de origem e propagação, porém, 

pelo fato de as questões relacionadas a origem da mudança suscitar outras questões, 

podendo criar uma série de questionamentos recorrentes, a teoria sociovariacionista tem 

como foco a propagação, ou seja, a forma com que a mudança se espalha pela 

comunidade de fala. 

 Ao tratar da implementação, consideramos “os eventos linguísticos ou sociais 

que disparam uma mudança linguística” (LABOV, 2008, p. 363), assim como os fatores 

sociais que possibilitaram a propagação da mudança. Dessa forma, o problema da 

implementação pode ser resumido na seguinte pergunta: “por que uma dada mudança 

ocorreu em um momento em um lugar determinados, e não em outros momentos e/ou 

em outros lugares?” (LUCCHESI, 2004, p. 179). Diante dessa questão, 

compreendemos que o problema da implementação está muito mais ligado aos fatores 

que desencadearam a mudança do que com a sua consolidação. Dessa forma, quando 

falamos de implementação, nós voltamos para a origem e propagação da mudança na 

comunidade linguística, buscando explicações para a razão pela qual essa mudança 

tenha sido realizada em um dado momento e em um dado local e a forma como foi 

propagada na comunidade linguística. Ainda sobre a implementação vale destacar o 

trecho a seguir: 

O modelo da sociolinguística concebe o objeto da linguística como 

uma organização complexa de mecanismos de causa e efeito, que 

envolve fatores sociais e linguísticos. Assim sendo, esse modelo 

identifica a explicação da mudança linguística à descrição de seus 

mecanismos de implementação, à descrição de causa e efeito que 

consistem o processo de mudança. (LUCCHESI, 2004, p. 179)  
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Como podemos ver no trecho, a questão da implementação está diretamente 

ligada à relação de causa e efeito da mudança linguística. Assim, quando se busca 

investigar a implementação de uma mudança linguística, da forma que estamos 

propondo neste trabalho, se empreendem esforços para identificar as causas de a 

mudança ocorrer no período e no local que ela ocorreu e a forma como ela ocorre. Para 

isso, se faz necessário considerar fatores sociais e linguísticos que podem ter 

contribuído para o início e a propagação da mudança.2 

A teoria da variação e mudança linguística, que apresentamos aqui de forma 

sucinta, é uma das teorias que nortearão a análise da colocação de clíticos em sentenças 

infinitivas que estamos propomos neste trabalho. Dentre os pressupostos apresentados 

aqui, os mais caros a esta pesquisa são a concepção de sistema heterogeneamente 

estruturado e, principalmente, a concepção de mudança como o resultado de um período 

de variação, assim como os conceitos de encaixamento, de implementação e de 

transição.  

  

1.2 A Mudança sintática sob a perspectiva da Gramática Gerativa 

 

Considerando que o nosso principal objetivo nesta pesquisa é descrever e 

analisar a colocação de clíticos pronominais em sentenças infinitivas retiradas de textos 

impressos que compõem o corpus mínimo comum impresso do PHPB e que esta 

pesquisa é fundamentada na Teoria da Variação e Mudança e na Teoria da Gramática, 

discorremos, nesta seção, sobre a mudança sintática sob a perspectiva da Gramática 

Gerativa. Abordaremos alguns pressupostos da teoria gerativa importantes para 

compreendermos como essa teoria concebe a mudança sintática. Esses pressupostos são: 

a concepção de língua-I e língua-E e, consequentemente, a concepção de gramática. Em 

seguida, discorremos acerca da forma como vários estudiosos ligados ao gerativismo 

concebem a mudança sintática. 

 

 

                                                           
2 Para um estudo sobre o problema da implementação ver M.A.Martins (2013). 
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1.2.1 pressupostos da teoria da gramática 

Os conceitos de língua- I e língua- E são muito importantes para a teoria 

gerativa, pois é por meio dessa distinção que o gerativismo diferencia a língua falada ou 

escrita pelo indivíduo do conhecimento linguístico deste mesmo indivíduo ao saber 

falar/escrever uma língua. Segundo Chomsky (1994, p.41), “a língua-I é, pois, um 

elemento que existe na mente da pessoa que conhece a língua, adquirido por quem 

aprende e usado pelo falante-ouvinte”. Dessa forma, podemos compreender que a 

língua-I é o conhecimento linguístico que um indivíduo tem sobre a língua. Esse 

conhecimento linguístico nasce com o indivíduo e é completado no fim do processo de 

aquisição da linguagem. Nesse período, o indivíduo passa de um estágio inicial, L0, 

formada inicialmente por princípios universais e parâmetros não marcados, para um 

estágio final, L1, em que os parâmetros de uma língua particular foram marcados a partir 

da exposição do indivíduo a dados reais de língua. Já esses dados reais de língua, 

importantes nesse período, são correspondentes a língua-E. Dessa forma, devemos 

considerar a língua-E como o produto exteriorizado do conhecimento linguístico que 

cada falante-ouvinte de uma língua possui. 

Diante do que foi dito, a gramática para a linguística gerativa é uma teoria acerca 

do conhecimento linguístico de cada indivíduo, ou seja, se a língua-I é o conhecimento 

linguístico que um indivíduo possui, a teoria sobre esse conhecimento é justamente uma 

teoria acerca da língua-I desse indivíduo. Com isso, fica claro que o principal objeto de 

estudo dos pesquisadores que seguem a corrente teórica da linguística gerativa é a 

língua-I. Já as teorias oriundas desses estudos compõem as gramáticas das línguas 

particulares estudadas. A Gramática Universal, por exemplo, também é uma teoria, 

porém o que é teorizado na GU é a faculdade da linguagem em seu estágio inicial. 

Chomsky (1994 [1986]), define a faculdade da linguagem como: 

uma componente inata da mente humana que origina uma língua 

particular pela interação com a experiência vivida, ou ainda como um 

mecanismo que converte a experiência num sistema de conhecimento 

atingido: conhecimento de uma ou de outra língua. (CHOMSKY, 

1994 [1986], p.23) 

 

Com isso, podemos entender que faculdade da linguagem é um componente 

mental herdado geneticamente e composto por mecanismos que nos capacitam a 

adquirir uma língua particular. A GU, portanto, é uma teoria acerca da faculdade da 
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linguagem em seu estágio inicial que busca caracterizar os mecanismos que formam 

esse componente da mente humana. Desse modo, adotaremos neste trabalho o conceito 

de gramática como uma teoria acerca do conhecimento linguístico de um indivíduo que 

sabe/fala/escreve uma língua, assim como é proposto pela linguística gerativa. 

Nesta pesquisa, os conceitos de língua-I e de gramática são fundamentais porque 

tentaremos teorizar acerca do conhecimento linguístico de indivíduos pertencentes à 

imprensa brasileira dos séculos XIX e XX, ou seja, é por meio da análise da língua-E, 

representada pelas cartas de leitores, cartas de redatores e anúncios ou, mais 

especificamente, pelas sentenças infinitivas preposicionadas retiradas desses textos, que 

buscaremos teorizar acerca da língua-I de brasileiros do século XIX e XX. Esse 

procedimento é necessário pois não é possível ter acesso direto ao conhecimento 

linguístico de cada indivíduo. Isso porque, esse conhecimento linguístico, como 

qualquer outro conhecimento, está depositado na mente/cérebro de cada indivíduo. 

Sendo assim, somente poderemos teorizar acerca da língua-I de falantes-ouvintes de 

uma língua por meio do estudo dos dados de língua-E. 

 

1.2.2 A Mudança Sintática  

Dados os conceitos de língua-I e de gramática, discorreremos agora acerca da 

forma como a mudança sintática é concebida pela teoria da gramática. Iniciaremos essa 

discussão com um trecho retirado de Kroch (2001[2003]) em que o autor expõe a 

dificuldade em aceitar uma teoria que postule uma instabilidade inerente no nível 

sintático das línguas.  

A existência de línguas cuja sintaxe tem sido estável durante muitos 

séculos levanta dúvidas a respeito da aceitação de teorias de mudança 

que atribuem à sintaxe qualquer instabilidade inerente, e os lingüistas 

diferem entre si a respeito da existência dessa instabilidade. Ao 

mesmo tempo, a mudança sintática é um fenômeno comum e pode 

ocorrer na falta aparente de qualquer fator desencadeador externo. 

(KROCH, 2001[2003], p. 3) 

 

Nesse trecho, Kroch (2001[2003]) destaca que o fato de algumas línguas terem o 

nível sintático mais estável do que outras, tendo assim poucos casos de mudança e 

variação nesse nível do sistema linguístico, coloca em dúvida a legitimidade de 

propostas teóricas que postulem uma instabilidade inerente no nível sintático. Como 
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exemplo, o autor compara o japonês ao inglês durante o período que vai da idade média 

aos tempos atuais e conclui que o inglês sofreu várias mudanças sintáticas enquanto o 

japonês se manteve mais estável durante esse período. De acordo com o autor, apesar de 

algumas línguas serem mais estáveis do que outras em relação ao nível sintático, a 

mudança sintática é um fenômeno muito comum e a análise desse fenômeno pode 

contribuir muito para os estudos linguísticos diacrônicos.  

Dada a importância dos estudos referentes à mudança sintática, muitos 

pesquisadores têm se dedicado a investigações de fenômenos linguísticos que mostrem 

como a mudança sintática ocorre nas línguas naturais. Desses estudos surgem os 

modelos de mudança sintática como o postulado por Lightfoot (1999) que propõe que a 

mudança sintática é um fenômeno baseado em pistas. Essas pistas, por sua vez, são 

consideradas estruturas gramaticais associadas aos parâmetros das gramaticas 

particulares, como podemos ver no trecho a seguir: 

Precisamos assumir aqui uma proposta acerca da aquisição da 

linguagem: associada a cada parâmetro definido na GU está uma 

pista, algum tipo de estrutura. As crianças examinam seu ambiente 

linguístico por meio dessas pistas e marcam os parâmetros 

adequadamente. (...) a ideia de que a aquisição da linguagem é 

baseada em pistas, e não do produto do "input-matching", resulta, em 

certa medida, na ocorrência de mudança linguística abrupta, em que a 

criança chega a uma gramática que gera dados bastante diferente da 

gramática da geração anterior. (LIGHTFOOT, 1999, p.500) [tradução 

nossa]3 

 

Para Lightfoot (1999), a mudança linguística é o resultado de uma reanálise 

gramatical oriunda da exposição do indivíduo que está adquirindo a língua aos novos 

dados de língua-E. Como pode ser visto no fragmento acima, o autor propõe um modelo 

em que elementos estruturais, as pistas, estão associados aos parâmetros. Esses, por sua 

vez, serão marcados depois de a criança examinar o ambiente linguístico por meio 

dessas pistas. Com isso, a mudança sintática, para Lightfoot (1999), ocorrerá de forma 

abrupta assim que o processo de aquisição da linguagem se encerrar, como podemos ver 

no trecho abaixo: 

                                                           
3 Here we need to spell out an assumption about language acquisition: associates with each parameter 

defined in UG is as cues, some kind of struture. Children scan their linguistic environment for these cues 

and set the parameters accordingly. (...) The idea that language acquisition is cue-based an does not 

proceed in this "input-matching" fashion results to some extent from work on abrupt language change, 

where children arrive at grammars which generate data quite different from grammars of an earlier 

generation. (LIGHTFOOT, 1999, p.500) 
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Em terceiro lugar, as mudanças que envolvem novas marcações de 

parâmetros tendem a ocorrerem mais rapidamente do que outras 

mudanças (...) Por exemplo, a gramaticalização e a mudança 

morfológica, envolvendo a perda da marcação de gênero (Jones 1988), 

a redução nas desinências verbais, ou a perda do modo subjuntivo 

geralmente ocorrem em longos períodos, normalmente várias centenas 

de anos. (...) O antigo padrão negativo associado com a operação de 

alçamento verbal (kim reads not the bible) foi robusta e amplamente 

atestado em textos até o seu desaparecimento, que foi rápido. 

(LIGHTFOOT, 1999, p.497) [tradução nossa]4 

 

 

Nesse fragmento, Lightfoot (1999) caracteriza a mudança sintática como um 

fenômeno que ocorre de forma abrupta. Isso porque o autor considera que a mudança 

ocorre na gramática de cada indivíduo, ou seja, dentro da mente/cérebro do indivíduo. 

Dessa forma, quando, no período de aquisição da linguagem, o falante/ouvinte adquiri 

um parâmetro diferente, ocorre uma reanálise gramatical, ou melhor, ocorre uma 

alteração nos dados linguísticos primários, resultando na mudança sintática. Segundo 

Cyrino (2012), a proposta de Lightfoot de que a mudança sintática não é endógena e 

sim resultado da exposição da criança a novas experiências desencadeadoras chama 

tenção para o fato de que as mudanças nas frequências de uso de determinadas formas 

ou estruturas sintáticas são cruciais para a aquisição de uma determinada característica 

sintática. 

A proposta de Lightfoot (1979; 1999) se contrapõe a proposta de Roberts (1993) 

de que a mudança sintática é o resultado de uma reanálise diacrônica provocada por 

mudanças que se dão de forma gradual e que são manifestadas superficialmente por 

algumas mudanças em certas estruturas sintáticas. Segundo Cyrino (2012), na proposta 

de Roberts, “o conjunto das reanálises diacrônicas ocorridas desencadeia a mudança de 

um certo parâmetro da gramática, e essa mudança paramétrica é, então, catastrófica”. 

Nessa proposta, o autor considera que a reanalise diacrônica é guiada por princípios de 

aquisição como a estratégia de menor esforço, ou seja, as estruturas que pudem ser 

                                                           
4 Third, changes involving news parameter setting tend to take place more rapidly than other changes (...) 

For example, grammaticalization and morphological change, involving the loss of gender markers (jones 

1988), the reduction in verbal desinences, or the loss of the subjenctive mood generally take place over 

long periods, often several hundred years. (...) This kind of gradual comulativeness is ussually not a 

hallmark of newstrutural parameter setting. The old negative patterns associated with the verb raising 

operations (kim reads not the bible) were robust and widely attested in the texts until their demise , which 

was rapid. (LIGHTFOOT, 1999, p.497) 
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adquiridas mais facilmente são aquelas que preferencialmente serão adotadas no período 

de aquisição da linguagem. 

Na próxima seção, abordaremos o Modelo de Competição de Gramáticas 

proposto por Kroch (1989; 2001) e buscaremos delinear uma interface teórica entre a 

Teoria da Variação e Mudança e o Modelo de Competição de Gramáticas. Esse modelo 

se caracteriza como uma proposta teórica acerca da mudança sintática e se distingui 

bastante das propostas apresentadas anteriormente, pois, segundo Cyrino (2007), a 

mudança para Kroch “começa com uma mudança na gramática, que causa mudanças 

nas frequências de certas formas linguísticas que, por sua vez, são propagadas na 

comunidade linguística” (p.363). Com isso, vemos que, o modelo de competição de 

gramáticas é o caminho para se estabelecer um ponto de contato entre a origem da 

mudança sintática – proposta pela teoria Gerativa – e a sua propagação – proposta pela 

teoria da Variação e Mudança- da mudança.  

 

1.3 Em busca de uma interface teórica entre a teoria da Variação e Mudança e o 

modelo de Competição de Gramáticas  

 

O modelo de competição de gramáticas, do qual discorremos nesta seção, foi 

sugerido por Kroch (1989; 2001) como uma proposta teórica para a explicação da 

mudança sintática. Ao adotarmos essa proposta devemos considerar um fato importante 

expresso no fragmento a seguir: 

 

(...) as mudanças nas línguas, instanciadas nos documentos históricos 

como variação gradual, são reflexos de mudanças gramaticais que 

devem ocorrer de modo abrupto. Nos casos de mudança gramatical, a 

variação entre a forma antiga e a forma nova nos textos, que resulta no 

estabelecimento da nova forma na língua, não pode ser conceituada 

como uma “oscilação” produzida por uma única gramática particular, 

ao contrário, cada forma deverá corresponder a diferentes fixações de 

um parâmetro. (NAMIUTI-TEMPONI, 2011, p. 324) 

 

No trecho acima a autora faz referência a forma como deve ser concebida a 

mudança sintática em uma proposta teórica fundamentada nos pressupostos teóricos do 

gerativismo. Desse modo, o modelo de competição de gramaticas proposto por Kroch 



- 24 - 
 

(1989; 2001) traz consigo pressupostos como o de que as mudanças gramaticais 

ocorrem de forma abrupta e de que não há variação na gramática. Dessa forma, 

devemos considerar que as taxas de frequência de uso atestadas nos resultados 

empíricos desta pesquisa não são por si só evidencias da ocorrência de uma mudança 

gramatical e sim apenas reflexos de uma possível mudança na fixação de um parâmetro 

gramatical. 

Na concepção de mudança proposta por Kroch (1989; 2001[2003]), considera-se 

que a mudança sintática é uma falha na transmissão de parâmetros sintáticos no período 

de aquisição da linguagem como podemos ver no fragmento abaixo: 

A mudança lingüística é por definição uma falha na transmissão de 

traços lingüísticos através do tempo. Tais falhas, em princípio, podem 

ocorrer entre grupos de falantes nativos adultos, que, por alguma 

razão, substituem um traço por outro no uso da língua, como acontece 

quando novas palavras são cunhadas e substituem velhas; porém, no 

caso de traços sintáticos e gramaticais, tal inovação por adultos 

monolingues quase não é atestada. Por outro lado, as falhas na 

transmissão parecem ocorrer no curso da aquisição da linguagem; isto 

é, elas são falhas no aprendizado. (KROCH, 2001 [2003], p. 02) 

 

 A definição de mudança sintática como falha na transmissão no processo de 

aquisição da linguagem estabelece a natureza da mudança como um fenômeno que 

ocorre de forma abrupta devido à aquisição imperfeita de parâmetros gramaticais. 

Diante dessa possibilidade de falha na aquisição da gramática, a exposição de 

indivíduos aos mesmos dados primários de língua não é mais uma garantia de que os 

indivíduos expostos a esses dados convirjam para a mesma gramática. 

Cyrino (2007) ao tratar do Modelo de competição de Gramáticas define essa 

proposta da seguinte forma: 

O trabalho de Kroch nos últimos anos tem mostrado a presença de 

gramáticas mutualmente incompatíveis em um falante ou em uma 

comunidade de falantes. Uma vez que uma comunidade se torna 

diglóssica em relação de um dado valor de um parâmetro, cada um 

indivíduo aprenderá os dois valores. A mudança ocorre quando uma 

das gramáticas lentamente tira a outra de uso. (CYRINO, 2007, p. 

364) 

 

O trecho retirado de Cyrino (2007) mostra como se dá a mudança referente ao 

uso linguístico ou aos dados empíricos que servem de base para teorizar acerca do 

conhecimento linguístico de um falante ou de uma comunidade de falantes. Com isso, a 
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competição de gramáticas pode ser teorizada no modelo proposto por Kroch por meio 

da investigação diacrônica de fenômenos relacionados a determinado parâmetro. Dessa 

forma, na proposta de Kroch (1989; 2001 [2003]), é feita a modelagem dos dados 

empíricos de fenômenos ligados à determinado parâmetro com o fim de teorizar acerca 

da existência de gramáticas em competição.  

Apesar de o modelo de competição de gramáticas ser uma proposta gerativista 

para a mudança sintática, vemos a possibilidade de se pensar/trabalhar uma interface 

entre a teoria gerativa, representada pelo modelo proposto por Kroch, e a teoria da 

Variação e Mudança linguística. Diante dessa proposta, surgem-nos algumas perguntas: 

como fazer uma interface teórica entre teorias tão distintas como a teoria da Variação e 

Mudança e a teoria da gramática? Como é concebida a variação linguística em um 

modelo teórico que é fundamentado na teoria gerativa? Como é entendida a mudança 

sintática via o modelo de competições de gramáticas? Tentaremos responder essas 

questões por meio da exposição e discussão acerca de alguns pressupostos basilares do 

modelo de competições de gramáticas. 

Considerando esses questionamentos, destaco um trecho retirado de Martins, 

Coelho e Cavalcante (2015): 

É importante dizer que entendemos que a interface entre a 

sociolinguística variacionista e teorias linguísticas se faz sempre 

necessária para a explicação de um dado fenômeno linguístico, tendo 

em vista o fato de não ser o foco da teoria da variação e mudança a 

explicação linguística em si e por si, mas a teorização do processo de 

mudança linguística, entendido sempre como o resultado de um 

processo de variação. Nesse sentido, a teoria da variação e mudança 

não se propõe (e nunca se propôs) a explicar o fenômeno linguístico, 

mas o processo de mudança resultado da variação sistemática e 

inerente a toda e qualquer língua natural. (MARTINS; COELHO; 

CAVALCANTE, 2015) 

  

Nesse trecho, os autores destacam que é necessário que seja feita uma interface 

teórica entre a sociolinguística variacionista e uma teoria puramente linguística quando, 

em um estudo variacionista, se busca explicar um fenômeno linguístico e não apenas o 

processo de variação, visto que, a sociolinguística tem como foco apenas a mudança 

linguística como resultado de um processo de variação. Considerando isso, buscamos, 

neste trabalho, propor uma explicação teórica fundamentada na teoria gerativa a partir 

dos resultados empíricos adquiridos com o levantamento estatístico relacionado à 
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colocação de pronomes clíticos em sentenças infinitivas preposicionadas retiradas de 

cartas de leitores, cartas de redatores e anúncios escritos no Brasil durante os séculos 

XIX e XX.  

O ponto de partida para podermos entender como será desenvolvida a interface 

teórica entre a teoria da variação e mudança linguística e a teoria gerativa, representada 

pelo modelo de competição de gramáticas proposto por Kroch (1989; 2001), é 

compreender a distinção entre gramática e sistema. Para isso, destacamos o trecho a 

seguir retirado de Martins, Coelho e Cavalcante (2015):   

(...) o ponto de partida aqui é que a variação não está na gramática: a 

variação observada nos dados é fruto de duas (ou mais) gramáticas 

distintas, ou seja, duas (ou mais) marcações paramétricas distintas. 

Nesse sentido a variação está no Sistema, mas não na Gramática. 

Assim, o comportamento estatístico dos dados no período de 

mudança, a famosa curva em S, é interpretado de modo distinto entre 

os dois quadros. A curva em S é, para os sociolinguistas, a 

comprovação empírica de que a mudança sintática é gradual. Para os 

gerativistas, a curva em S assinala a competição entre dois sistemas 

distintos, a competição entre duas gramáticas. (MARTINS; COELHO; 

CAVALCANTE, 2015) 

 

A concepção de gramática exposta no fragmento é a mesma que foi delineada na 

seção 1.2.1 deste capítulo. Portanto, entenderemos gramática como uma teoria acerca do 

conhecimento linguístico de um falante-ouvinte de uma língua e como tal não há lugar 

para a variação no âmbito da gramática, pois o conhecimento linguístico de cada 

indivíduo é definido no período da aquisição da linguagem. Com isso, podemos 

considerar que o lugar da variação linguística é o sistema. A distinção entre gramática e 

sistema é importante para esta pesquisa, pois assumimos que a variação explícita na 

colocação de clíticos em sentenças infinitivas preposicionadas não ocorre na gramática 

e sim no sistema. Com isso, no âmbito do sistema, devemos considerar também o uso 

linguístico. 

É justamente a forma de conceber a importância do uso linguístico para a 

mudança sintática que diferencia a proposta de Kroch (1989; 2001[2003]) de propostas 

como a de Lightfoot (1979; 1999). Para Lightfoot, a mudança ocorre devido a exposição 

do indivíduo, no período de aquisição da linguagem, às novas experiências 

desencadeadoras. Dessa forma, podemos considerar que, para o autor, os desvios na 

frequência de uso de determinadas formas sintáticas influenciam na aquisição da 
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linguagem. Como podemos ver no trecho abaixo Kroch (2001) não concorda com essa 

forma de ver a relação entre frequência de uso e a mudança sintática: 

A proposta de Lightfoot não depende de uma aquisição imperfeita, 

mas ainda depende de um frágil postulado; qual seja, a existência de 

desvios no uso direcionalmente consistentes durante longos períodos 

de tempo que não estejam ligados à mudança gramatical. A evidência 

pra tal desvio é, pelo menos, incerta. Os mais estudados casos de 

desvio de mudança sintática de longo tempo são casos mais plausíveis 

de competição de gramáticas (ou seja, diglossia sintática) na qual as 

formas em competição podem e diferenciar no registro social, com 

uma variante vernacular lentamente guiando uma variante escrita fora 

de uso. Onde tal processo não ocorre, há evidência de que as 

freqüências de uso permaneçam estáveis em longo períodos de tempo. 

(KROCH, 2001[2003], p.06) 

 

Nesse fragmento, vemos que, no lugar de ver os desvios na frequência de uso 

como algo que é crucial para desencadear uma reanalise gramatical e, 

consequentemente, uma mudança linguística, Kroch (2001 [2003]) considera que as 

mudanças na frequência de uso de determinadas formas podem ser vistas como o 

reflexo de diferentes gramáticas ocorrendo em um determinado período. Com isso, a 

proposta de Lightfoot de que a aquisição da linguagem depende de desvios na 

frequência de uso é vista por Kroch como uma proposta frágil, visto que o autor 

considera que a mudança começa na gramatica e não a partir de desvios de uso não 

relacionados a mudanças gramaticas. 

Ainda sobre a relação entre frequência de uso e mudança sintática, Kroch (2001 

[2003]) destaca: 

A mudança sintática, uma vez implementada, era concebida 

primordialmente como uma lenta mudança de sentido nas frequências 

de uso, que ocasionalmente levava à perda de algumas formas 

lingüísticas. Novas formas, independentemente de entrarem na língua 

como inovações ou empréstimos, no início, geralmente afetariam a 

língua de modo marginal e então, se adotadas por uma comunidade de 

fala, iriam se espalhar e aumentar em freqüência. Como o advento da 

gramática gerativa, esse modo de pensar sobre a mudança logo se 

tornou problemático. Para começar, a teoria gerativa, sendo uma teoria 

sobre a boa-formação gramatical, preocupa-se mais com que formas 

são possíveis numa língua natural do que com quão freqüência elas 

são usadas. As freqüências de uso podem refletir preferências 

estilísticas ou efeitos de processamento psicolingüístico, mas elas não 

têm um lugar na teoria gramatical. A gradação da mudança, portanto, 

ficou fora do interesse nas primeiras discussões gerativistas. Mas 

recentemente, entretanto, reconheceu-se que a questão da gradação 

apresenta algum desafio para a teoria gramatical, porque ela 
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caracteriza não somente mudanças nas preferências estilísticas, como 

também pela difusão de mudanças na fixação de parâmetros sintáticos. 

(KROCK, 2001, p.28-29) 

 

Nesse trecho, o autor deixa claro que os resultados expressos por meio das 

taxas de frequência de uso não refletem por si só mudanças na gramática, ou seja, os 

aumentos na frequência de uso podem apenas refletir as escolhas estilísticas e os 

processamentos psicolinguísticos feitos pela comunidade de fala. No entanto, Kroch 

ressalta que as taxas de frequência de uso, que não eram interessantes para a teoria 

Gerativa, passam a ser importantes, pois, por meio delas, pode-se caracterizar a difusão 

de mudanças na fixação de parâmetros gramaticais. Diante disso, Kroch (1989; 2001) 

propõe a hipótese da Taxa Constante. Nessa hipótese, o autor associa as taxas de 

frequência de uso de uma determinada forma em seus diferentes contextos de ocorrência 

a um valor estatístico que mensura a probabilidade de ocorrência dessa forma em um 

dado período. Desse modo, podemos entender que associado às diferentes taxas de 

frequências expressas pelos diferentes contextos de ocorrência de um determinado 

fenômeno há esse valor estatístico, chamado de razão da mudança, que é igual para 

todos os contextos, estabelecendo assim uma relação entre a evolução do fenômeno 

linguístico, visível por meio do aumento das taxas de frequências, com as mudanças nas 

gramáticas dos falantes. Podemos ver mais claramente no trecho abaixo o que é o efeito 

da taxa constante: 

Dados os pressupostos da gramática gerativa, a variação em sintaxe 

que corresponde à fixação de oposições para parâmetros sintáticos 

deve refletir a co-presença num falante ou numa comunidade de fala 

de gramáticas mutuamente incompatíveis. Isso não é uma questão 

empírica, mas uma matéria de definição do conceito de parâmetro 

dentro da teoria. Recentemente, Kroch e seus colaboradores (cf. 

referências acima) descobriram evidência para essa conseqüência de 

pressupostos gerativistas. Eles mostraram, em vários estudos de caso, 

que a razão de mudança em diferentes contextos superficiais 

refletindo uma única mudança paramétrica era a mesma. Esse 

resultado, conhecido como o Efeito de Taxa Constante (Constant Rate 

Effect), é o que se espera se um único parâmetro gramatical é 

envolvido na mudança e a mistura de dois parâmetros opostos está 

lentamente mudando através do tempo numa dada comunidade de 

fala. (KROCH, 2001 [2003] p.30) 

 

Nesse fragmento, vemos que por traz das frequências de uso que apontam para a 

mudança em diferentes contextos superficiais, há uma razão de mudança, ou melhor, 

um fator estatístico que pode correlacionar todos esses índices de frequência e mostrar 
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que esses fenômenos superficiais podem estar refletindo uma mudança na fixação de um 

parâmetro gramatical. Com isso, podemos considerar que o Efeito da Taxa Constante é 

justamente a existência desse índice estatístico correlacionado as frequências de uso de 

mudanças superficiais que geralmente não são relacionadas. Apesar das diferentes taxas 

de frequência, esse índice estatístico se mantem invariável, pois é referente a fixação de 

um único parâmetro. Ainda sobre o Efeito da taxa constante vale destacar o trecho a 

seguir: 

 

O Efeito de Taxa Constante (Constant Rate Effect) liga uma mudança 

paramétrica à competição de gramáticas, mas põe em cena um 

elemento quantitativo que inevitavelmente adiciona um elemento não-

gramatical ao estudo da diacrônia. Nada no sistema gramatical que 

passa por mudança dá conta da razão de mudança ou do fato de que a 

mudança realmente chega a um final ao invés de estacionar ou até 

mesmo se revertir. Por que a mudanças se espalham do modo que se 

espalham é pouco entendido, apesar de modelos desse processo terem 

sido propostos. (KROCH, 2001 [2003] p.31) 

 

Além de ressaltar a importância do Efeito da Taxa Constante para a proposta de 

Kroch, como uma forma de ligar a mudança paramétrica à competição de gramáticas, o 

trecho acima mostra aonde a teoria da Variação e Mudança linguística poderia 

contribuir em uma proposta de interface teórica. Ao ressaltar que pouco é entendido 

acerca da forma com que a mudança se espalha nos permite adicionar fatores 

importantes para teoria da Variação e Mudança linguísticas ao modelo de interface 

como a propagação e o encaixamento da mudança no sistema linguístico e na 

comunidade. Seria, portanto, de responsabilidade do aporte teórico do modelo 

variacionista a investigação acerca da forma com que a mudança se espalha e o 

encaixamento dessa mudança na estrutura social da comunidade. Dessa forma, a 

interface entre a teoria da Variação e Mudança e a teoria Gerativa não se trata da 

conjunção dos pressupostos dessas duas teorias e sim uma proposta de ampliação da 

análise com o intuito de se investigar a propagação da mudança e o encaixamento da 

mudança na estrutura social ao considerar fatores extralinguísticos como 

condicionadores da mudança. 

Dos pressupostos do modelo de competição de gramáticas, adotaremos, 

portanto, a noção de gramática, de mudança sintática e de que a variação em sintaxe, 

correspondente à fixação de oposições para parâmetros sintáticos, refletem a 
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competição entre diferentes gramáticas. A teoria da Variação e Mudança, por sua vez, 

contribui com essa proposta de interface por meio das noções de propagação e 

encaixamento da mudança, visto que, vemos que a variação atestada nos dados não 

pode ser somente considerada uma possível evidência de competição de gramáticas e 

sim, também, como a propagação da mudança na comunidade linguística. 

De acordo com o que foi exposto, acreditamos que a interface teórica entre a 

teoria da variação e mudança linguística e a teoria gerativa é possível. Vemos o modelo 

de competição de gramáticas como uma porta para podermos inserir na análise questões 

pertencentes a teoria da Variação e Mudança como a propagação e o encaixamento da 

mudança. Dessa forma, a teoria variacionista é indispensável, visto que tratamos de um 

fenômeno linguístico variável que tem como condicionadores variáveis linguísticas e 

extralinguísticas. 

 

 

1.4 Considerações finais do capítulo 

 

Discorremos, neste capítulo, acerca dos pressupostos teóricos que fundamentam 

a análise que propomos neste trabalho. Como vimos, esses pressupostos pertencem à 

teoria da Variação e Mudança linguística e à teoria Gerativa. Com isso, buscamos 

articular pressupostos como a concepção de variável linguística e o conceito de 

implementação da mudança linguística aos conceitos do gerativismo como língua-I e 

gramática. Para isso, adotamos, também, os pressupostos teóricos do modelo de 

competição de gramáticas proposto por Kroch (1989;2001), visto que vemos que essa 

proposta teórica nos possibilita articular os principais pressupostos das teorias da 

Variação e Mudança linguística e da teoria Gerativa. 

Em concordância com a proposta de articular alguns pressupostos da teoria da 

Variação e Mudança linguística aos pressupostos da teoria Gerativa, concebemos a 

mudança sintática como um fenômeno que ocorre de forma abrupta na mente/cérebro de 

cada indivíduo. Nessa perspectiva, a mudança é vista como uma falha na transmissão de 

parâmetros gramaticais ocorrida durante o processo de aquisição da linguagem, ou seja, 

a mudança é o resultado de uma reanálise gramatical motivada pela falha na transmissão 
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de parâmetros. Contudo, para podermos investigar essa mudança sintática, já que não 

temos acesso direto ao conhecimento linguístico de cada indivíduo, é necessário fazer a 

análise de dados reais de língua.  

Concluímos que a interface caracterizada pela associação de alguns pressupostos 

da teoria da Variação e Mudança linguística  aos pressupostos do  modelo de 

competições de gramáticas é adequada para a pesquisa que desenvolvemos neste 

trabalho, visto que acreditamos que os padrões de colocação de clíticos em sentenças 

infinitivas retiradas de cartas de leitores, cartas de redatores e anúncios publicados 

durante os séculos XIX e XX atestados na amostra, além de mostrarem a propagação da 

mudança durante o período analisado, podem ser considerados uma possível evidência 

de um reflexo de competição de diferentes gramáticas. 

No próximo capítulo, trataremos dos padrões gerais de colocação de clíticos em 

sentenças do Português. Discorreremos acerca de trabalhos que mostram como se deu a 

colocação de clíticos pronominais na história do Português. Veremos também estudos 

que tratam da colocação de clíticos em sentenças infinitivas a fim de verificar o que já 

foi estudado nesse contexto. Por fim, apresentaremos algumas propostas teóricas para a 

derivação da próclise no português.  
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Capítulo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS PADRÕES DE COLOCAÇÃO DE CLÍTICOS EM 

PORTUGUÊS 
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Introdução 

 

No capítulo anterior, discorremos acerca do aporte teórico que fundamenta esta 

pesquisa. Como foi dito, trabalharemos com a possibilidade de uma interface teórica 

entre a teoria da Variação e Mudança linguística, proposta por WLH (2006 [1968]), e a 

teoria da gramática, representado pelo modelo de competições de gramáticas proposto 

por Kroch (1989;2001). Neste capítulo, por sua vez, trataremos dos pronomes clíticos 

em português, buscando mostrar brevemente algumas de suas propriedades e tipos, 

assim como discorreremos acerca de alguns estudos que contribuíram com as pesquisas 

sobre os padrões de colocação de clíticos pronominais na história da língua portuguesa. 

Para isso, utilizaremos trabalhos importantes como o de A.M. Martins (1994), acerca da 

colocação de clíticos no Português arcaico (PA) e no Português clássico (PC); Mateus et 

al. (2003) e A. M. Martins (2013), sobre o Português europeu (PE); e Pagotto (1992), 

M. A. Martins (2009; 2012), Carneiro (2005), Carneiro e Galves (2010) e Shei (2003), 

em relação à ordenação de clíticos pronominais no Português Basileiro (PB). 

Organizamos este capítulo da seguinte forma: em 2.1, trataremos de algumas 

propriedades dos clíticos pronominais e especificaremos a tipologia dos clíticos 

pronominais, pois os tipos de clíticos encontrados nas sentenças serão importantes 

fatores que consideraremos em nossa análise; em 2.2, apresentaremos os padrões de 

colocação de clíticos característicos das gramáticas de PA, PC, PE e PB, mostrando 

alguns resultados alcançados por diferentes estudos. Com especial atenção aos estudos 

que tratam da colocação de clíticos em sentenças infinitivas; e em 2.3, teceremos uma 

breve conclusão acerca dos assuntos abordados neste capítulo. 
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2.1 Algumas propriedades dos clíticos pronominais  

 

Antes de discorremos acerca das propriedades referentes aos pronomes clíticos, 

é necessário dizer que as formas clíticas não se restringem à classe dos pronomes, ou 

seja, podemos encontrar em sentenças de língua portuguesa elementos considerados 

clíticos que possuem uma natureza distinta da classe gramatical dos pronomes. A fim de 

entendermos o que é uma forma lexical clítica (pronominal ou não pronominal) 

destacamos o seguinte trecho da Gramática do Português:  

Um clítico é definido como um item lexical sem acento prosódico 

atribuído no léxico (...) A ausência de acento de palavra faz com que o 

clítico dependa necessariamente de uma palavra adjacente acentuada. 

A esta palavra à qual o clítico se liga chama-se palavra hospedeira 

ou, simplesmente, hospedeiro do clítico. Ao processo de ligação do 

clítico, chama-se de cliticização. Embora prosodicamente dependente 

(de uma palavra acentuada), o clítico goza de autonomia no plano 

morfológico (por oposição aos afixos, presos a uma base). (A.M. 

MARTINS, 2013, p. 2231) 

Com isso, depreendemos que o que classifica uma forma lexical como clítica é a 

baixa tonicidade desses elementos, ou seja, somente são clíticas as unidades lexicais que 

são átonas e que, por essa razão, necessitam de um hospedeiro para que possam ter uma 

realização gramatical na língua. Desse modo, podemos considerar como formas clíticas 

os artigos e as preposições5, pois suas realizações nas sentenças do português somente 

são gramaticais quando esses itens lexicais estiverem associados a uma forma lexical 

tônica. De acordo com o trecho acima, os clíticos são semelhantes aos afixos devido à 

necessidade de se aliar a um elemento prosodicamente acentuado, porém se distinguem 

deles, pois não estão presos à raiz do elemento que o hospeda, tendo assim autonomia 

morfológica. 

Apesar de os pronomes pessoais átonos, os artigos e as preposições serem 

denominados como formas lexicais clíticas, devemos considerar que esses clíticos 

possuem naturezas distintas. É preciso, portanto, fazer a distinção entre os clíticos 

representados pelos pronomes pessoais átonos e os clíticos representados pelos artigos e 

preposições. Com isso, adotaremos a divisão, proposta em Mateus et al (2003) em que 

se consideram dois tipos diferentes de clíticos: os clíticos especiais e os clíticos simples. 

                                                           
5 Os pronomes clíticos partilham com outras unidades lexicais, como as preposições e os artigos, 

a propriedade de serem átonas, e por isso, dependem de itens lexicais com acentuação própria, 

usualmente designado como seus hospedeiros (MATEUS et al., 2003, p. 828 ) 



- 35 - 
 

Os clíticos especiais correspondem à classe dos pronomes pessoais átonos e são 

especiais, pois possuem propriedades que os diferem dos demais clíticos: (i) os clíticos 

especiais não possuem posição fixa na oração, podendo, dessa forma, ser realizado antes 

ou depois de seu hospedeiro e (ii) os clíticos especiais somente podem ter os verbos 

realizados nas orações como hospedeiros. As sentenças abaixo, retiradas de Mateus et 

al. (2003, p.831), exemplificam a diferença entre clíticos especiais e clíticos simples em 

relação a essas propriedades: 

 

(3)  a) Esses livros só se vendem nas grandes livrarias. 

b) Esses livros vendem-se só nas grandes livrarias. 

c) Esses livros vender-se-iam também na livraria da faculdade.6 

(4)  a) Esses livros são para nós. 

b) *Esses livros são nós para. 

(5) a) Os livros chegaram. 

b) *Livros os chegaram. 

 

Como podemos ver nas sentenças dispostas em (3), o pronome pessoal átono, ou 

clítico especial, se pode ser colocado em três posições diferentes na sentença: anterior 

(próclise), dentro (mesóclise) e posterior (ênclise). Podemos ver, também, que o 

pronome pessoal átono só pode ter como hospedeiro um verbo. Já em (4) e (5), vemos 

que as propriedades comuns aos clíticos especiais não podem ser aplicadas aos artigos e 

preposições, pois as palavras que pertencem a essas classes gramaticais possuem 

posição fixa na sentença e pode ter como hospedeiros palavras de classes gramaticais 

como pronomes e nomes.  

Daqui para frente somente discorreremos acerca dos clíticos especiais, pois o 

nosso objeto de estudo é, justamente, o comportamento destes clíticos, ou melhor, a 

colocação dos pronomes pessoais átonos nas sentenças completivas infinitivas 

                                                           
6 Essa sentença que corresponde ao exemplo (1c) representa uma terceira opção de colocação 

dos pronomes clítico. Nesse caso, o clítico é colocado dentro do verbo, separando, assim, o 

verbo e suas marcas morfológicas de flexão. 
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preposicionadas escritas em língua portuguesa. Apesar de os clíticos especiais 

possuírem propriedades comuns e serem de mesma natureza (pronomes pessoais 

átonos), eles podem ser divididos em cinco tipos diferentes, assim como foi feito por 

Mateus et al (2003): (i) clíticos com conteúdo argumental; (ii) clítico argumental 

proposicional ou predicativo; (iii) clíticos quase-argumentais; (iv) clíticos com 

comportamento de afixo derivacional e (v) clítico sem conteúdo semântico ou 

morfossintático.  

Os clíticos com conteúdo argumental são aqueles que ocorrem associados a uma 

posição de argumento. De acordo com Mateus et al (2003), esse tipo de clítico especial 

pode ser subdividido basicamente em dois grupos: os clíticos argumentais de referência 

definida: pronominais e anáforas; e clíticos argumentais de referência arbitrária: se-

nominativo.  

Os clíticos pronominais de referência definida podem ser divididos em 

pronominais não reflexivos e anafóricos reflexivos e recíprocos. Esses tipos de 

pronomes argumentais de referência definida admitem construções de redobro de 

clítico7 e extração simultânea8, como vemos nos exemplos abaixo, retirados de Mateus 

et al. (2003, p.833). 

 

(6) a) Convidavam-na constantemente para cantar em conhecidas bandas de jazz. 

b) Só a convidavam a ela para cantar. 

c) Dizem que a convidavam [-] para cantar e aplaudem [-] entusiasticamente 

pela sua atuação. 

(7)  a) Encontraram-se na faculdade no fim da manhã. 

b) Encontraram-se um com o outro na rua quando se dirigiam para casa. 

c) Acho que eles se conhecem [-] e encontraram [-] regularmente na faculdade. 

                                                           
7 As construções com redobro de clítico são aqueles em que é inserido um material lexical com 

o mesmo valor semântico que o clítico, como podemos ver em: 

a) Os carros cruzaram-se um com o outro na pista. 

b) Helena falou-lhes a eles que não podiam ficar em casa. 
8 As construções de extração simultânea ocorrem quando, em duas frases coordenadas, “uma 

única instancia de clítico recupero os argumentos a que está associado em cada um dos termos 

coordenados” (Mateus et al, 2003, p.835) 

c) Maria tinha-o visto [-] e reconhecido [-] na praia . 
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Já o clítico de referência arbritária, ou se-nominatico, ao contrário dos clíticos 

referência definida, é associado à posição de argumento externo. Com isso, o sujeito da 

oração é assinalado pelo pronome clítico. Nesse caso, a oração é designada como uma 

oração com sujeito impessoal ou indeterminado (nomenclatura adotada na gramática 

tradicional). Nas sentenças abaixo, retiradas de Mateus et al. (2003, p.837), 

exemplificamos alguns casos de sentenças com se-nominativo: 

 

(8) A grande questão está naquilo em que se acredita. 

(9) Aluga-se casas. 

(10) trabalha-se demais. 

 

Outra característica do clítico argumental de referência definida, ou se-

nominativo, é a não possibilidade de o clítico aceitar uma construção com redobro de 

clítico, visto que, em sentenças com esse tipo de clítico, o sujeito é interpretado como 

indefinido, logo as construção com redobro não são possíveis. Contudo, a extração 

simutânea torna-se possível devido ao caráter referencial desse pornome. 

Outro tipo de clítico especial é o clitico argumental proposicional ou 

predicativo, ou melhor, o pronome pessoal átono invariável o. Esse clítico ocorre com 

verbos que selecionam sentenças como objeto direto. A função do clítico, nesse caso, é 

retomar a oração anterior. Isso justifica o caráter argumental proposicional expresso em 

sua nomenclatura. Já o caráter predicativo é justificado pelo fato de, ao surgir em uma 

sentença com um verbo copulativo, ele assumir o papel de núcleo ou de predicativo. 

Esse clítico, tanto proposicional quanto predicativo, não aceita construções com redobro 

devido a seu caráter demonstrativo, mas permite a extração simultânea por causa de seu 

conteúdo substantivo. Nos exemplos (11) e (12), retirados de Mateus et al. (2003, p. 

838), estão expressas sentenças com esse tipo de clítico: 

 

(11) Que era culpado, ele não o declarou abertamente. 

(12) Não havia provas concludentes para incriminar os arguidos e a juíza sabia-o 
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perfeitamente. 

Os clíticos quase-argumentais são subdivididos em clítico com estatuto 

argumental (se passivo) e clíticos referenciais não associados à grade argumental do 

verbo (dativo ético e de posse). O clítico com estatuto argumental é o se encontrado nas 

sentenças passivas. Esse clítico tem como referente o agente da passiva e, assim como o 

se nominativo, não aceita construções com redobro de clítico, mas aceita as construções 

com extração simultânea. Outra característica do se passivo está no fato de esse clítico 

bloquear a atribuição de papel temático ao argumento externo e de caso acusativo ao 

argumento interno. Em (13) e (14), retirados de Mateus et al. (2003, p.839), são 

expressos exemplos de sentenças com o se- passivo: 

 

(13) (...) no mundo do investimento não é com rezas e promessas que as crises se 

resolvem. 

(14) Vendem-se hoje muitos livros na feira do livro. 

 

No que se refere aos clíticos referenciais não associados à grade argumental do 

verbo, devemos considerar os casos dos dativos éticos e dos dativos de posse. Estes são 

diferentes dos dativos éticos pelo fato de poder ser associado a uma posição argumental 

ou de adjunção, permitindo, assim, construções com redobro de clítico. Já o dativo 

ético, segundo Mateus et al (2003, p.840), “designa uma entidade que pode ser 

considerada como um beneficiário” e não permitem construções com redobro de clítico 

e com extração simultânea. Os exemplos abaixo mostram a diferença entre o dativo 

ético, em (15), e o dativo de posse, em (16), retirados de Mateus et al.(2003, p.840): 

 

(15)  a) Cala-me essa boca, pois já não te posso ouvir chorar. 

 b) *Cala-me essa boca a/para mim, pois já não te posso ouvir chorar. 

 c) Cala-me essa boca, pois não quero [-] te ouvir mais. 

(16)  a) Dói-me os braços. 
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 b) Dói-me os braços a mim. 

 

No que se refere ao clítico com comportamento de afixo derivacional (clítico 

ergativo/antiacausativo), podemos dizer que a principal característica desse clítico é 

inibir a presença do argumento externo do verbo ao qual ele se associa. Segundo Mateus 

et al., “a sua função é fundamentalmente a de destransitivizar o verbo principal a que se 

associa, comportando-se deste modo como um sufixo derivacional destransitivizador” 

(MATEUS et al., 2003, p.841). Esse tipo de clítico aceita construções com redobro de 

clítico e de extração simultânea, porém, nos casos de redobro, o clítico redobrado não 

ocupa uma posição de argumento, mas de adjunto. Os exemplos abaixo, retiradas de 

Mateus et al. (2003, p.842), representam o contexto das sentenças com o clítico com 

comportamento de afixo derivacional: 

 

(17) O barco virou-se  

(18) Eu enervei-me  

 

Por fim, os clíticos sem conteúdo semântico ou morfo-sintático (clítico inerente) 

são aqueles que não são associados a qualquer posição de argumento ou de adjunto e 

nem podem ser considerados como um pronome destransitivisador, como os clíticos 

ergativos. Este tipo de clítico não aceita construções com redobro de clítico, porém 

aceita construções com extração simultânea quando “o clítico tem por hospedeiro um 

verbo exterior à estrutura coordenada” (MATEUS et al, 2003, p.844). As sentenças (19) 

e (20) exemplificam os casos de sentenças com o clítico inerente: 

 

(19) A Maria apaixonou-se por aquele homem encantador. 

(20) As tristezas acabaram-se. 

 

Apresentamos nesta seção algumas propriedades dos pronomes clíticos e a 
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tipologia dos clíticos pronominais. Na próxima seção, continuaremos tratando dos 

clíticos pronominais, nos voltando especificamente aos padrões de colocação dos 

clíticos na história do português. Contudo, focalizaremos os padrões característicos da 

gramática do PB e, em seguida, os padrões de colocação de clíticos pronominais em 

sentenças infinitivas. Mostraremos trabalhos que já estudaram esse contexto específico 

e os resultados que foram alcançados nesses estudos.   

 

2.2 Padrões de variação na colocação dos clíticos no PB e em outras gramáticas do 

Português 

 

Nesta seção, trataremos dos padrões de variação na colocação de clíticos em 

sentença do PB e em outras gramáticas do português. Para isso, iremos expor alguns 

trabalhos importantes para os estudos diacrônicos sobre a ordenação de constituintes 

oracionais, mais especificamente, da ordenação de pronomes átonos em sentenças do 

Português. Entre esses trabalhos, vale destacar o estudo de A.M. Martins (1994) que 

mostra os padrões de colocação no Português Antigo (PA), assim como, no PC e PE. 

Quanto ao PB, destacamos principalmente os resultados alcançados por Pagotto (1992) 

e M.A. Martins (2009; 2012), Carneiro (2005) Carneiro e Galves (2010). 

Para que o conteúdo proposto nesta seção seja melhor apresentado, achamos 

necessário dividir esta seção em duas outras subseções. Na primeira delas, mostraremos 

os padrões de variação característicos das gramáticas do PA, do PC, do PE e do PB. Isso 

será exposto de forma sucinta visto que o foco desta pesquisa é justamente os padrões 

de colocação de clíticos pronominais em sentenças infinitivas do PB. Já na segunda 

subseção, trataremos, portanto, da colocação de clíticos no contexto das orações 

infinitivas.  

 

2.2.1 Padrões de colocação em contextos de variação diacrônica no PA, PC, PE e 

PB 
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Iniciaremos esta subseção mostrando os padrões de variação característicos da 

gramática de PA e PC, dispostos em A.M. Martins (1994)9. Nesse estudo, a autora 

analisa e descreve a colocação de clíticos em sentenças retiradas de documentos 

notórias escritos durante o período que vai do século XIII ao século XVI. A autora, 

inicialmente, descreve a colocação de clíticos em orações simples, principais e 

coordenadas não disjuntivas, visto que “exceptuando as coordenadas disjuntivas, não há 

variação na colocação dos pronomes dependentes da natureza simples/principais ou 

coordenadas das orações” (MARTINS, 1994, p. 15). A partir disso, A.M. Martins 

(1994) divide os dados de análise em três grupos diferentes: (i) o grupo das orações 

simples, principais e coordenadas não disjuntivas precedidas por operador de negação, 

quantificador ou construções com tópico ou foco marcado; (ii) o grupo das orações com 

verbo em primeira posição absoluta; e (iii) o grupo formado pelas orações que não se 

encaixam em nenhum dos contextos citados em (i) e (ii). Descreveremos muito 

brevemente os contextos (i) e (ii) pois, nesta subseção, focalizaremos a descrição dos 

contextos de variação clV/Vcl nas gramáticas do português. 

O primeiro contexto, como vimos, é formado pelas orações com verbo precedido 

por advérbio de negação, quantificadores e construções com tópico ou foco marcados. 

Esse contexto é considerado pela autora como um ambiente em que o clítico ocorre 

preferencialmente anteposto ao verbo, ou seja, esse contexto é de próclise majoritária 

em sentenças retiradas de documentos notórias escritos durante o período que vai do 

século XIII ao XVI. Já o segundo contexto, formado pelas sentenças com verbos em 

primeira posição absoluta, é descrito pela autora como o único contexto em que a 

ênclise é o padrão categórico nos dados levantados por ela.  

Após especificar os contextos em que a próclise ou a ênclise é o padrão de 

colocação, ou seja, os contextos de não variação, a autora mostra em seu trabalho que, 

nos demais contextos encontrados em orações simples, principais e coordenadas não 

disjuntivas retiradas de textos escritos durante os séculos XIII e XVI, a colocação de 

                                                           
9 Descreveremos os padrões de colocação de clíticos na gramática de PC, tomando por base o estudo 
feito por Martins (1994), visto que nesse estudo a autora apresenta uma descrição da colocação de 
clíticos que inclui o contexto das sentenças infinitivas preposicionadas, porém vale citar estudos como 
os feitos por Galves, Namuiti e Paixão de Sousa (2006) e Galves (2012) sobre a periodização da língua 
portuguesa que trazem uma descrição importante acerca da colocação de clíticos na gramática de PC. 
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clíticos pode ocorrer em variação. A seguir veremos alguns exemplos10 dessa oscilação 

entre anteposição ou posposição de clítico no corpus editado pela autora. 

 

(21)  a) e eles AS Reçeberõ e sse derõ por entreges e contentos. 

b) e Eu lanceyO delas e dando a deffenetyua  Julgey que o dito Prioll nõ ffezera 

fforça. 

(22)  a ) e AS auuerõ por ffirmes e estaujs pera senpre. 

b) e auemoLA por firme e por estauil pera todo senpre. 

 

Apesar dessa visível oscilação nos exemplos (21) e (22), a autora admite que há 

uma predominância da posposição dos clíticos nas sentenças do século XIII, porém esse 

padrão vai gradativamente mudando até o século XVI, período em que a próclise passa 

a ser padrão de colocação de clítico, instanciando a gramática do PC. Isso pode ser visto 

no trecho abaixo: 

 

A posposição dos clíticos, largamente dominante (em termos 

quantitativos) durante o século XIII, vai ser progressivamente 

substituída pela anteposição, maioritária no século XV e quase 

exclusiva no XVI. Quer isto dizer que a mudança em causa esboça-se 

já no século XIV, e consolida-se nos séculos XV e XVI. (MARTINS, 

1994, p. 56) 

 

Como vimos no estudo de A.M. Martins (1994), o padrão de colocação de 

clíticos que marca o advento da gramática do PC é a próclise majoritária nos contextos 

de variação. Em sua análise, a autora alcança resultados que mostram taxas de 6,7% de 

próclise no século XIII, período referente ao PA, e 100% de próclise na segunda metade 

do século XVI, período que marca o advento do PC. Não obstante, esse padrão 

proclítico vai ser mudado com o advento da gramática do PE no século XVII. O trecho 

a seguir, retirado de A.M. Martins (1994), mostra com maior clareza as mudanças que o 

Português sofreu durante os séculos XIII e XIX: 

                                                           
10 Exemplos (21) e (22) foram retirados de Martins (1994, p. 54). 
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[...]entre o século XIII e o século XVI a colocação dos clíticos evolui 

no sentido de um progressivo aumento da colocação pré-verbal. Entre 

o século XVII e o XIX, pelo contrário, registra-se um contínuo 

decréscimo da colocação proclítica. Ambas evoluções tem um caráter 

gradual, desenvolvendo-se lentamente ao longo de vários séculos. 

Diferente desta, a mudança que se observa no século XVII ocorre 

bruscamente. Não há gradualidade na passagem dos 70%-100% (do 

século XVII). Trata-se de uma mudança radical revelada na gramática 

de alguns falantes, enquanto outros, na mesma época apresentam uma 

gramática indistinta da dos falantes do século XVI. Que no século 

XVII a sintaxe dos clíticos mudou revela-o, adicionalmente, um 

segundo facto: a perda da possibilidade de interpolação de constituinte 

entre o clítico e o verbo. A partir do século XVII, só o adverbio de 

negação, não, continua a poder separar o clítico do verbo; a 

interpolação generalizada, característica do período anterior, 

desaparece. O aparecimento em força da ênclise e a perda da 

interpolação ocorrem concomitantemente. (MARTINS, 1994, p.275-

276)  

 

Considerando que estamos abordando nesta subseção os padrões de colocação 

de clítico nas gramáticas do Português, vale ressaltar dois fenômenos linguísticos, 

citados pela autora no trecho acima, que marcam a passagem do PC ao PE moderno: o 

padrão enclítico dominante característico da gramática de PE e a perda da interpolação. 

Para investigar o padrão de colocação de clíticos que marcou a passagem do PC ao PE 

moderno, A.M. Martins (1994) analisa textos literários de autores portugueses nascidos 

durante os séculos XV e XIX. Os resultados alcançados pela autora mostram que, nos 

textos do único autor nascido no século XV, o padrão é majoritariamente proclítico, 

alcançando 73,5% de próclise nos textos de Afonso de Albuquerque. No século XVI, a 

colocação de clíticos continua preferencialmente proclítica, alcançando 98,1% nos 

textos de Fernão Mendes Pinto. Esses percentuais elevados de próclise são associados 

pela autora ao padrão de colocação de clíticos característico da gramática de PC. A 

mudança no padrão de colocação de clíticos pronominais, como já era esperado, começa 

no século XVII. Nesse século, dois autores divergem quanto ao padrão de colocação de 

clíticos, apresentando assim percentuais de 92,3% de próclise, nos textos de Francisco 

Manuel de Mello, e 31,6%, nos textos de António Vieira. Nos séculos subsequentes, as 

taxas de ênclise passam a ser muito altas, alcançando 97,6% nos textos de Oliveira 

Martins, nascido em 1845. Dessa forma, podemos considerar que, assim como foi 

adiantado no trecho retirado Martins (1994, p. 275-276), a ênclise é o padrão de 

colocação dominante atestado já em textos de escritores nascidos no século XVII, 

marcando, desse modo, o advento da gramática de PE. A posposição do clítico é tão 
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forte em PE que Mateus et al. (2003, p.850) diz que “a posição enclítica é o padrão 

básico, não marcado, e que a posição proclítica é induzida por fatores de natureza 

sintáticos-semântica ou prosódica”. Por isso que sentenças como em (23) são 

consideradas agramaticais no PE: 

 

 

(23) a)*O João LHE deu um livro. 

b)*LHE canta os parabéns. 

 

Em (23), a agramaticalidade das sentenças está no fato de o clítico está anteposto 

ao verbo em um contexto em que a ênclise é o padrão de colocação de clíticos 

pronominais segundo a lei de Troble-Mussafia11. Os contextos representados pelas 

sentenças (23a) e (23b) correspondem, respectivamente, ao contexto das orações com 

sujeito pré-verbal (contexto SV) e ao contexto de orações com verbo em primeira 

posição absoluta (contexto V1).  

O segundo ponto que destacamos na citação de A.M. Martins (1994) acerca das 

mudanças que ocorreram no português a partir do século XVII foi o desaparecimento da 

interpolação generalizada em PE. De acordo com autora, “A partir do século XVII, 

perdido os fenômenos de interpolação generalizada, característico do português 

medieval e clássico, só o operador de negação predicativa, não, continua a poder ocorrer 

interpolado entre o clítico e o verbo” (MARTINS, 1994, p. 299). A mudança 

correspondente ao desuso da interpolação generalizada é importante, pois diferencia o 

português que surgiu no século XVII, o PE, do português do século XIII, o PA, que 

também tinha a ênclise como padrão de colocação de clíticos. Dessa forma, podemos 

                                                           
11 Essa lei começou a ser formulada pelo linguista Suiço Adolf Troble ou defender a 

inseparabilidade do pronome átono ao verbo. Os pressupostos de Troble foram retomados mais 

tarde pelo linguista Adolfo Mussafia que postulou, em seu trabalho de 1886, que, “quando o 

verbo está no início da clausula, a próclise está excluída” (MUSSAFIA, 1886 apud 

CASTILLO,1996, p.21) [tradução nossa]. Segundo Castillo (1996), a proposta de Troble-

Mussafia é uma das primeiras propostas voltadas ao estudo da colocação de pronomes clíticos e 

postula que a primeira posição absoluta em uma sentença é proibida para elementos átonos 

como os pronomes clíticos, sendo assim, a colocação mais adequada para essa posição é a 

ênclise e não a próclise. 
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considerar que o que caracteriza a gramática de PE é o padrão enclítico dominante 

associado a perda da interpolação generalizada. 

Abordados, brevemente, os padrões de colocação de clíticos característicos das 

gramáticas de PA, PC e PE, tomando como base principalmente o estudo de A.M. 

Martins (1994), em contextos de variação, trataremos com mais vagar sobre a colocação 

dos pronomes clíticos na gramática do português brasileiro. Para isso, tomaremos como 

base a pesquisa feita por M.A. Martins (2009; 2012) acerca da colocação dos clíticos em 

textos de catarinenses nascidos nos séculos XIX e XX. Mostraremos, portanto, qual é o 

padrão de colocação de clítico no PB e o que diferencia esta gramática em relação à 

ordenação do clítico.  

M.A. Martins (2009; 2012) defende a proposta de Anthony Kroch, de mudança 

sintática como um processo gradual que procede via competição de gramáticas, assim 

como, a ideia de que “a gramática do Português Brasileiro deve emergir a partir da 

gramática do Português Médio – não do Português Europeu Moderno, nem do 

Português Arcaico” (GALVES, NAMIUTI, PAIXÃO DE SOUZA, 2006, p.16). Dessa 

forma, podemos considerar que a gramática do PB e a gramática de PE contemporâneo 

tomam diferentes percursos a partir da gramática do Português Médio12. Por isso, 

precisamos, antes de discorrer acerca dos resultados obtidos por Martins (2009; 2012), 

recorrer aos estudos que tratem da colocação de clítico em sentenças do Português 

escritas a partir do século XVI.  Apesar de já termos tratado da colocação de clíticos 

nesse período, os estudos, que foram apresentados, tinham como foco a investigação da 

ordenação dos clíticos em outras gramáticas. 

Pagotto (1992) analisa a colocação de clíticos em sentenças do Português 

retiradas de textos de várias naturezas. O autor considera quatro contextos distintos em 

sua análise: (i) as orações com um único verbo precedido por operador de negação ou 

advérbio; (ii) orações com um único verbo não precedido por operador de negação ou 

advérbio; (iii) orações com grupos verbais precedidos por operador de negação ou 

                                                           
12 A proposta de periodização sugerida por Galves, Namiuti e Paixão de Souza (2006), ao tomar 

por critério para a classificação dos períodos o momento do surgimento das formas 

características de uma nova gramática, considera a existência de três períodos: o português 

arcaico, o português médio e o português europeu moderno. No tocante, ao português médio as 

autoras consideram que esse período corresponde ao português falado ou escrito durante o final 

do século XIV e o início de XVIII. 
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advérbio; e (iv) orações com grupos verbais não precedidos por operador de negação ou 

advérbio. 

 Como já foi dito, as sentenças em que o verbo é precedido por operador de 

negação ou determinados advérbios são contextos de próclise categórica na história do 

português. Considerando isso, Pagotto (1992) focaliza sua análise nos contextos de 

variação, representados pelas sentenças em que o verbo não está precedido por nenhum 

atrator de próclise. Os resultados obtidos por Pagotto (1992) estão expressos no gráfico 

seguinte: 

 

 

Gráfico 1: A ocorrência de Próclise em orações com um único verbo ou com grupos verbais não 

precedidos por operador de negação ao advérbio (adaptação de Pagotto, 1992, p. 69) 

 

 

 

 

Como podemos ver no gráfico acima, a ocorrência de próclise em sentenças com 

verbo não precedido por atrator de próclise mostra que, da primeira metade do século 

XVI até a primeira metade do século XIX, a próclise é o padrão majoritário de 

colocação. Após esse período, observamos uma queda acentuada nas ocorrências de 

próclise, passando de 89%, na primeira metade do século XIX, para 55%, na segunda 

metade do século XIX. Diante desses resultados, Pagotto (1992) tece os seguintes 

comentários: 
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Há duas coisas a dizer a respeito de tais resultados. A primeira 

concerne aos resultados relativos aos momentos mais recentes. Os do 

momento sincrônico, por exemplo, não refletem o que tomamos como 

factual em PB. Deve-se lembrar o leitor, no entanto, de que também o 

corpus sincrônico é constituído essencialmente de material escrito, o 

que torna o uso da língua extremamente monitorado – e a gramática 

padrão faz pressão pela ênclise. (op. cit., p. 70) 

Em seguida, o autor completa com o fragmento abaixo: 

[...] Aqui, uma ressalva de cunho metodológico é importante:  

somente os dados a partir do século XIX é que podemos afiançar uma 

autoria brasileira. Os textos do século XVI a XVIII ou são claramente 

de autores portugueses, ou no máximo temos dúvida sobre a origem 

do autor [...]. (op. cit., p. 70-71) 

 

Concordando com o que foi dito por Pagotto (1992) nos trechos acima, Carneiro 

(2005) diz, ao encontrar taxas elevadas de ênclise em sua análise e descrição da 

colocação de clíticos em cartas brasileiras escritas por autores nascidos durante os 

séculos XVIII e XIX, que “a ênclise que aparece nos textos escritos no Brasil do século 

19 ocorre pela imposição da norma brasileira que tem o português europeu como padrão 

em um momento de mudança, do português clássico para o português moderno.” 

(CARNEIRO, 2005, p.176) 

De fato, Carneiro (2005) ao analisar a colocação de clítico no contexto de 

variação I, definido pela autora como sendo o contexto das orações raízes declarativas 

afirmativas e principais com verbos precedidos por sujeitos neutros, advérbios não 

modais e sintagmas preposicionados, não encontra taxas elevadas de próclise, o que 

seria uma evidencia da tendência proclitizadora da gramática de PB. Pelo contrário, 

Carneiro (2005) encontra elevadas taxas de frequência de ênclise que alcançam o 

percentual de 67% de posposição de clíticos durante o século XIX. Apesar de ser 

elevada a taxa de ênclise nesse contexto, a ocorrência de 67% de ênclise versus 37% de 

próclise evidencia um contexto de variação que não descarta a tendência proclitizadora 

característica do PB nos dados obtidos pela autora, visto que a escrita brasileira dos 

séculos XVIII e XIX sofre com a pressão de uma norma padrão baseada no PE.  

Outros resultados importantes a serem expostos referentes à análise acerca das 

cartas brasileiras feitas por Carneiro (2005), pode ser visto em Carneiro e Galves 

(2010). Nesse trabalho, as autoras retomam os resultados alcançados por Carneiro 

(2005) e os analisam no intuito de interpretar os dados sob a ótica do modelo de 

competição de gramática. O resultado mais interessante referente ao PB diz respeito à 
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colocação de clíticos em sentenças com verbos em primeira posição absoluta. Segundo 

as autoras, os resultados empíricos referentes à análise dos dados das cartas brasileira de 

segunda geração mostram a preferência pela colocação proclítica. No entanto, a análise 

das cartas de terceiras geração mostram uma diminuição do uso da próclise nesse 

contexto. De acordo com as autoras, essa diminuição da próclise deve-se ao fato de que 

“os mais jovens dos remetentes sofrem uma forte influência do aumento da ênclise, que 

acompanha a consolidação da mudança no PE, bloqueando a pressão do vernacular que 

não tem mais restrição de clítico em primeira posição.” (CARNEIRO; GALVES, 2010, 

p.25) 

 

Em relação à colocação de clíticos em sentenças escritas em Português durante o 

período dos séculos XIX ao XX, M.A. Martins (2009; 2012) possui resultados que 

melhor caracterizam o PB dessa época. Apresentaremos aqui os resultados obtidos pelo 

autor em dois contextos específicos: orações com sujeito pré-verbal (contexto SV) e 

orações com verbos em primeira posição absoluta (contexto V1). Apesar de M.A. 

Martins (2009; 2012) possuir resultados que mostram a colocação de clíticos 

pronominais em diversos contextos, focalizaremos nossa descrição nos contextos SV e 

V1, pois acreditamos que esses contextos apresentam resultados que melhor 

caracterizam a ordenação de clíticos no PB. 

No que se refere ao contexto SV, M.A. Martins (2009; 2012) considera que 

todas as sentenças com sujeito pré-verbal, sendo esse sujeito um DP ou pronome, 

pertencem a esse contexto. De acordo com os resultados apresentados pelo autor, as 

porcentagens de ocorrência de próclise aumentam significativamente entre o século XIX 

e XX nesse contexto, passando de 25%, em textos de Álvaro Augusto de Carvalho, 

nascido em 1829, à 100%, em textos de Sulanger Bravaresco, nascida em 1969. Apesar 

de apresentar resultados que evidenciam um aumento significativo de próclise nas 

sentenças analisadas, não se pode dizer que a próclise no contexto SV seja um padrão 

característico da gramática de PB em todo o corpus, pois a anteposição em sentenças 

com sujeito pré-verbal já alcançava elevadas taxas de frequência em séculos anteriores; 

ou seja, a próclise nesse ambiente é característica, também, da gramática do PC.  Se 

tomarmos os resultados de Pagotto (1992, p.74), veremos que as taxas de frequência de 

próclise em sentenças do Português já eram elevadas no século XVI, com percentual 

superior a 80%. As taxas de ocorrência de próclise continuam elevadas até a primeira 
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metade do século XIX, período em que alcança 100% de ocorrência. Após essa metade 

de século, houve uma queda significativa na ocorrência de próclise, alcançando 43%.  

Os resultados de Pagotto (1992) mostram, portanto, que a anteposição do clítico 

em sentenças com sujeito pré-verbal não é um padrão específico da gramática de PB. 

Contudo, devemos chamar atenção para os resultados de M.A. Martins (2009; 2012), 

pois o autor mostra um significativo aumento nas porcentagens de próclise em 

sentenças com um sujeito DP retiradas de peças de teatro escritas por autores 

catarinenses. Nesse contexto, os resultados de M.A. Martins (2009; 2012) diferem um 

pouco dos resultados de Pagotto (1992), pois este autor evidencia uma queda 

significativa nas ocorrências de próclise em sentença com sujeito de DP, alcançando 

assim o percentual de 43% na primeira metade do século XX. Por outro lado, M.A. 

Martins (2009; 2012) mostra que a anteposição do clítico, nesse contexto específico, 

ocorre de forma crescente, partindo de 7% de ocorrência nos textos de Álvaro Augusto 

de Carvalho, nascido em 1829, e alcançando 100% no primeiro autor nascido séculos 

XX. Desse modo, esse percentual se mantêm estável durante todo o século XX. 

Apesar de considerar que a próclise nesse contexto não é específica da gramática 

do PB, M.A. Martins (2009) conclui que: 

De modo geral, os padrões de colocação encontrados nos textos de 

catarinenses nascidos no século 20 refletem propriedades da gramática 

de PB: a próclise parece ser já o (único) padrão disponível de 

colocação de clítico em orações com sujeito pré-verbais, 

diferentemente do que se observa na escrita de brasileiros nascidos no 

século 19. Os padrões de variação refletidos nos textos escritos por 

brasileiros nascidos no século 19 são complexos, tendo em vista que 

apresentam o padrão enclítico da gramática do PE, mas apresentam, 

também próclise em contextos SV. (op. cit., p. 189) 

 

Mais interessante se mostraram os resultados referentes à colocação de clítico 

nas sentenças com verbo em primeira posição. Nesse contexto, o autor considerou 

importante distinguir duas situações: a próclise em orações finitas não-dependentes 

principais, primeiras e segundas coordenadas e a próclise em orações finitas não-

dependentes principais e primeira coordenadas.  

No primeiro caso, foram obtidos resultados que mostraram uma evolução de 3%, 

nos textos do primeiro autor nascido no século XIX, à 38%, no último autor nascido no 

século XX. O resultado mais interessante, nesse contexto, em relação ao aumento da 
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próclise foi obtido nos textos de Ademir Rosa. Esse autor do século XX, nasceu em 

1950 e, em seus textos, a ocorrência de próclise alcançou o percentual de 81% em 

orações finitas não-dependentes principais, primeiras e segundas coordenadas com 

verbo em primeira posição absoluta.  

Os percentuais de ocorrência de próclise mudam um pouco quando 

consideramos apenas as orações independentes principais e primeira coordenadas. O 

autor justifica a retirada das orações segundas coordenadas por essas orações 

apresentarem ocorrências de próclise em outros períodos da história do português. 

Portanto, com o objetivo de verificar se a próclise a V1 é um padrão que instancia a 

gramática do PB, M.A. Martins (2009; 2012) tira os dados referentes as orações 

segundas coordenadas da amostra e faz uma descrição apenas das orações com verbo 

em primeira posição absoluta.  

Como já era esperado, os percentuais de ocorrência de próclise diminuíram um 

pouco em relação aos resultados que consideravam os dados com orações segundas 

coordenadas. Contudo, essa diferença não é tão expressiva, visto que os resultados 

alcançados em relação aos textos dos autores catarinenses nascidos no século XIX 

continuam baixas, alcançando o percentual máximo de 9% nos textos de Arthur 

Cavalcante do Livramento, nascido em 1853. Por outro lado, nos textos de autores 

nascidos no século XX, os percentuais de próclise a V1 aumentam, em comparação aos 

dados do século XIX da mesma amostra, alcançando 78% de ocorrências. 

De um modo geral, os resultados alcançados por Pagotto (1992), Carneiro 

(2005) e M.A. Martins (2009; 2012) mostram que o PB apresenta um padrão de 

ordenação de clíticos pronominais que dá preferência à anteposição do clítico. 

Diferentemente da tendência proclitizadora atestada também no PC, o padrão proclítico 

em PB se mostra tão forte que, em contextos como SV e V1, alcança elevadas taxas de 

ocorrência. Vale destacar que a próclise a V1 é uma das principais características que 

diferencia o PB das demais gramáticas do Português, assim como as construções V1clV2 

em sentenças com complexos verbas. Como esta pesquisa trata da colocação de clítico 

em sentenças completivas infinitivas preposicionadas, ou seja, sentenças com verbos 

simples não nos deteremos com a construção V1clV2 apesar de ser característica da 

gramática de PB. 



- 51 - 
 

Os estudos apresentados aqui mostraram os padrões de colocação de pronomes 

clíticos de uma forma geral, considerando assim, diversos contextos de ocorrência. No 

entanto, esses trabalhos dizem muito pouco acerca da colocação de clíticos em 

sentenças infinitivas no PB. Diante disso, reservamos a subseção a seguir para mostrar 

os padrões de colocação de clíticos no contexto proposto a ser analisado nesta pesquisa. 

Para isso, discorremos acerca dos resultados alcançados em alguns trabalhos que 

abordam a ordenação de clíticos pronominais em sentenças infinitivas de uma forma 

mais focalizada. 

 

2.2.2  Padrão de colocação de clíticos pronominais em contextos infinitivos  

 

Nesta seção, iremos expor os padrões de colocação de clítico em sentenças 

infinitivas em diferentes períodos da história da língua portuguesa. Para isso, será 

necessário tratar de trabalhos como o de A.M. Martins (1994) acerca da colocação de 

clíticos no português dos séculos XIII ao XVI; Magro (2005) e A.M. Martins (2013) 

sobre a colocação de clíticos em sentenças infinitivas do PE; e Schei (2003) sobre a 

colocação de clíticos em orações com verbos no infinitivo do PB. 

A.M. Martins (1994) analisa a colocação de clíticos em sentenças com verbo no 

infinitivo extraídas do corpus formado por documentos notórias editados pela autora. 

Nesse trabalho, a autora inicia sua descrição e análise a partir das sentenças com verbos 

no infinitivo precedidos pelas preposições de, pera e a. A.M. Martins (1994) resolve 

analisar especificamente as sentenças com verbos precedidos por essas preposições pois 

os dados referentes a outros tipos de preposição são escassos na amostra. 

De acordo com A.M. Martins (1994), a colocação de clítico em oração com 

predicador na forma infinitiva precedido pelas preposições de, pera e a apresentam 

diferentes padrões de ordenação de clítico durante os séculos XIII e XIV, com a próclise 

majoritária nas sentenças com verbos precedidos pela preposição de, a variação livre em 

sentenças com a preposição pera e a ênclise categórica nas sentenças com a preposição 

a. Não obstante, a colocação de clíticos em verbos regidos por essas preposições “virá a 

uniformizar-se posteriormente, passando a colocação dos pronomes complemento 

átonos a ser a mesmo independentemente da preposição que introduz o infinitivo” 



- 52 - 
 

(MARTINS, 1994, p.109). Abaixo vemos exemplos da colocação de clíticos em 

sentenças com as preposições de, pera e a13: 

 

(24) a) que nẽgũu nõ seya ousado de LJ fazer mal. 

b) o dito juiz julgou que se pagasse a ffosadeyra. como senpre fora huzado 

custumeado de SE pagar. 

c) e aia poder de OS reuogar se lhj mester for. 

(25) a) noméé em as uída pessoa que seía clérigo mays chegado do línnhagẽ pera á 

dita sucessom e pera tragalLA assy cõmo de suso dito hé. 

b) na qual uos ffezemos procurador como na uossa cousa como o dereyto quer 

pera A demãdar e auer Todolos dereytos dela. 

c) aos quaes meus procuradores dou cõprido poder e a cada hũu deles pera LHY 

entregarẽ as ditas herdades. 

(26) a) e obrigo-me per todos meus bẽes a cõpriLAS e a gaurdalas. 

b) E prometemos a téLAS e aguardalas. 

c) E obrigou os bẽes do dito spitaL A LHOS ljurar e defender o dito casal.  

 

Os exemplos em (24) são referentes à colocação de clíticos em sentenças com 

verbos infinitivo precedido pela preposição de. Nesse contexto específico, A.M. Martins 

(1994) constata que a próclise é categórica em todo o período que compreende os 

séculos XIII e XVI. A anteposição do clítico nesse contexto independe do fato de o 

verbo estar no infinitivo impessoal ou no infinitivo flexionado, sendo assim “a opção 

por um ou outro tipo de infinitivo não tem efeito sobre a colocação dos clíticos.” 

(MARTINS, 1994, p.110) 

Já nos exemplos dispostos em (25), vemos que a preposição que antecede o 

verbo no infinitivo é a preposição pera. Para descrever a colocação de clítico nesse 

contexto a autora tece este comentário: 

                                                           
13 Os exemplos (24), (25) e (26) foram retirados de Martins (1994, p. 110-120) 
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Nos séculos XIII e início de XIV, registra-se variação livre entre 

anteposição e posposição do clítico ao verbo. A última atestação de 

colocação pós-verbal do clítico é de 1341. A partir desta data pera, tal 

como de condiciona necessária mente a anteposição. (MARTINS, 

1994, p. 114) 

 

De acordo com A.M. Martins (1994), a colocação de clítico em orações com 

verbos no infinitivo antecedidos pela preposição pera ocorre de forma variável durante 

os séculos XIII e XIV, porém a variação acaba após os séculos XIV, assumindo assim o 

padrão proclítico semelhante ao padrão encontrado nas sentenças com verbos 

precedidos por preposição de. Essa variação pode ser evidenciada ao compararmos a 

sentença (13a), escrita durante o século XIII, em que há a posposição do clítico pera em 

relação ao verbo da sentença, e as sentenças (25b) e (25c), escritas no século XIV, nas 

quais há a ocorrência de próclise ao verbo da sentença. 

Os exemplos dispostos em (26), por sua vez, são referentes à ordenação dos 

pronomes átonos em sentenças com verbos precedidos pela preposição a. Nesse 

contexto, a autora destaca que o padrão atestado durante o século XIII e início do século 

XIV era a ênclise. A partir da década de 40 do século XIV, o padrão de colocação muda 

para a próclise categórica. 

Observamos nos resultados de A.M. Martins (1994) que o contexto das 

sentenças infinitivas com verbos precedidos por preposição se caracteriza como um 

contexto de variação já no período que compreende os séculos XIII e XVI. Contudo, 

vale ressaltar que, nos dados em que o verbo é precedido por pera e a, a colocação de 

clítico passa ser proclítica a partir do século XIV, juntando-se ao padrão instanciado nas 

sentenças com verbos precedidos pela preposição de. Apesar de considerar apenas a 

colocação de clíticos em sentenças infinitivas com verbos precedido pelas preposições 

pera, de e a, a análise de A.M. Martins (1994) mostra que o contexto das sentenças 

infinitivas com verbo precedidos por preposição é um ambiente de variação durante os 

séculos XIII e XIV e que, a partir do século XIV, esse contexto assume uma tendência à 

anteposição do clítico pronominal, podendo ser vinculado aos padrões de colocação 

caraterísticos do PC. 

No que se refere à colocação de clíticos em sentenças infinitivas não precedidas 

por preposição, A.M. Martins (1994) analisa apenas as construções em que o verbo no 
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infinitivo é complemento de um outro verbo pertencente à outra oração, como podemos 

ver nos exemplos a seguir14: 

 

(27) a) date em braaga noue dias dabril Martim de gujmarães A fez escrepuer a aquj 

soescrepuj.  

b) E querẽdo vẽder ho husso dele LHO ffara saber se o quer tanto por tanto. 

 

A colocação de clíticos nessas construções, segundo a autora, ocorre, na grande 

maioria dos casos, de duas formas: com a anteposição do clítico ao verbo superior ou 

com a posposição do clítico ao verbo superior. Os dados em que é possível ver que o 

clítico está diretamente junto ao verbo no infinitivo são raros no corpus editado pela 

autora.  

Ainda em relação à colocação de clíticos pronominais em sentenças infinitivas 

não precedidas por preposição, vale destacar os padrões apresentados por A.M. Martins 

(2013) acerca do PE moderno. De acordo com a autora, a colocação dos clíticos nesse 

contexto ocorre de forma semelhante à colocação aplicada às orações principais finitas. 

Com isso, podemos dizer que haverá próclise em contextos que apresentarem elementos 

que atraiam o clítico para a posição anterior ao verbo. Nos demais casos, a colocação 

será expressa por meio da posposição do clítico pronominal ao verbo, como podemos 

ver nos exemplos a seguir15: 

 

(28) Pode até pouco te importar, mas a mim preocupa-me muito. (MARTINS, 2013, p. 

2278) 

(29) E o outro correspondia pressuroso, procurando conquistar-lhe a confiança, 

insinuar-se. (MARTINS, 2013, p. 2279) 

 

Apesar de o padrão de colocação dos clíticos em sentenças infinitivas do PE ser 

semelhante ao padrão de colocação instanciados em orações principais finitas, com 

                                                           
14 Os exemplos (27a) e (27b) foram retirados de Martins (1994, p. 127) 
15 Os exemplos (28) e (29) foram retirados de Martins (2013, p. 2278 -2279) 
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colocação proclítica diante de atratores de próclise e ênclítica na ausência desses 

elementos, mostra-se interessante o que é dito pela autora em relação às orações 

negativas com verbos no infinitivo: “Nas orações infinitivas simples negativas não 

introduzidas por preposição, registra-se variação entre próclise e ênclise quando a 

negação oracional é expressa pelo advérbios de negação não”(MARTINS, 2013, p. 

2279). Esse padrão de variação é exemplificado pela autora por meio dos seguintes 

exemplos16: 

 

(30) Como fingisse não LHE perceber a intenção, encheu-se de coragem para dizer: - E 

se fossêmos lá?  

(31) Eu saía a correr da escola que não dava ME conta de frenquentar, temendo não 

encontra-lo ainda vivo.  

 

Como podemos ver nos exemplos, o contexto das orações com verbos 

precedidos por operador de negação não é um contexto de variação clV/Vcl em orações 

infinitivas com esse operador. Isso diferencia a colocação de clítico realizada nas 

sentenças infinitivas da observada nas orações principais finitas em que o operador de 

negação não atrai o pronome clítico para a posição anterior ao verbo em todos os casos. 

No que se refere ao contexto das sentenças infinitivas completivas introduzidas 

por preposição, A.M. Martins (2013) considera que a colocação de clítico nesse 

contexto varia de acordo com o tipo de preposição que antecede o verbo. Em sentenças 

com verbos antecedidos pelas preposições a e com, a colocação do pronome átono se 

dará por meio da posposição do clítico ao verbo. Já com as demais preposições como 

de, por, para, em e sem, a colocação do clítico se realiza de forma variável. 

Exemplificaremos a colocação de clítico nesse contexto com os exemplos abaixo17: 

 

(32) a) Uma madrugada despertaram-no a abaná-LO com força.  

b) Não ficamos nada contentes com reprová-LO.  

                                                           
16 Os exemplos (30) e (31) foram retirados de Martins (2013, p. 2279) 
17 Os exemplos (32), (33), (34), (35), (36) e (37) foram retirados de Martins (2013, p. 2280 - 2282) 
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(33) a) Maria das Mercês não gostava tanto da vida que fosse capaz de LHE pôr fim 

com as próprios mãos.  

b) e a voz dele tinha a intenção de provocar-ME e o Luís também.  

(34)  a) e acabava por ME fechar vencido, lixado comigo mesmo, no esconso do 

fundo, a folhear com raiva o jornaleco de caubóis.  

b) quem nos fazer perder milhares de contos acaba por pagá-LOS de uma 

maneira ou de outra. 

(35) a) Vim para TE ajudar.  

b) Estou aqui para ajudar-TE em tudo o que for necessário.  

(36) a) Que ganhava eu em fazer-LHE perguntas?  

b) O pior é que rarissimamente se preocupava em OS situar na sua vida [...], 

punha-se a olhá-los sem os ver.  

(37) a) Meu pai, sem A olhar, sorriu.  

b) Encostado a um poste, eu vira passar elétricos iluminados, sem mandá-LOS 

parar.  

 

Esses exemplos representam bem a colocação de clítico em sentenças com 

verbos no infinitivo preposicionado em PE de acordo com A.M. Martins (2013). Nos 

exemplos (34), vemos os dois ambientes em que a colocação é preferencialmente 

enclítica nesse contexto, ou seja, em orações com verbos precedidos pelas preposições a 

e com, ocorrerá preferencialmente a posposição dos clíticos. Nos demais casos, 

expressos pelos exemplos (32), (33), (34), (35) e (36), a colocação apresenta variação 

clV/Vcl. 

Ainda no contexto das orações com verbos no infinitivo precedidos por 

preposição no PE, vale destacar os resultados expressos em Magro (2005). A autora 

analisa dados de fala oriundos do Corpus Dialectal com Anotação Sintáctica 

(CORDIAL-SIN). Esse corpus é composto por inquéritos feitos em 22 microrregiões da 

cidade de Lisboa. Nesse estudo, Magro (2005) constatou que no contexto das orações 

com verbos no infinitivo precedidos por preposição em sentenças do PE há variação 
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clV/Vcl, porém essa variação não ocorre livremente, ou seja, a variação é motivada por 

alguns fatores, entre eles, o tipo de preposição que antecede o verbo. Nos casos de 

oração com verbo precedido pelas preposições a e em, a ênclise é quase categórica e 

alcança percentuais de 75% e 95%. Já nas sentenças com verbo precedido pelas 

preposições de, para, por e sem, a próclise é o padrão utilizado, alcançando percentuais 

de 90,2%, 92,8%, 100% e 83,3% respectivamente. Os resultados de Magro (2005) 

diferem bastante dos padrões apresentados por A.M. Martins (2013), pois esta não 

apresenta nenhum contexto em que a próclise seja categórica nas orações infinitivas. 

Contudo, os resultados de Magro (2005) podem ser justificados pelo fato de a autora 

considerar em sua análise tanto as infinitivas simples antecedidas por preposição como 

as infinitivas flexionadas antecedidas por preposição em dados de fala. Isso por que: 

Diferentemente do que acontece com as infinitivas simples 

preposicionadas nas orações infinitivas flexionadas introduzidas por 

preposição a variação entre próclise e ênclise é muito marginal, 

encontrando-se limitadas as orações introduzidas pela preposição em. 

(MARTINS, 2013, p.2286) 

 

Dessa forma, os altos índices de próclise no estudo de Magro (2005) podem ser 

justificados pela ocorrência de sentenças com infinitivos flexionados antecedidos por 

preposições que favoreçam a anteposição do clítico. De acordo com A.M. Martins 

(2013), todas as preposições, exceto a e com, favorecem a ênclise. 

Para representar os padrões de colocação dos clíticos pronominais em sentenças 

infinitivas do PB, apresentaremos os resultados alcançados por Schei (2003). Nesse 

trabalho, a autora analisa e descreve a colocação de clíticos em romances escritos por 

autores nascidos no século XX, como: Autran Dourado, Rubem Fonseca, Lya Luft, 

Josué Montello, Rachel de Queiroz e Moacyr Scliar. Para a escolha desses romances, a 

autora considerou dois critérios metodológicos: (i) os romances deveriam ter sido 

publicados pela primeira vez no período entre os anos 1970 e 2000; e (ii) os romances 

devem estar escritos na primeira pessoa do discurso. Desse modo, foram selecionados 

uma obra de cada autor citado, totalizando, assim, seis obras. 

Seguindo a tendência dos estudos descritos anteriormente, Schei (2003) também 

separa as sentenças infinitivas em dois grupos, considerando, dessa forma, a ocorrência, 

ou a não ocorrência, de preposição na posição que antecede diretamente o verbo no 

infinitivo. Desse modo, os resultados alcançados pela autora na análise das sentenças 
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infinitivas não precedida por preposição apontam para uma variação ênclise/próclise 

nesse contexto. Esse resultado torna-se importante ao compararmos esse ambiente de 

variação encontrado por Schei (2003) em sua análise ao padrão descrito anteriormente 

para o PE. Conforme o que foi descrito, a colocação de clítico em sentenças infinitivas 

do PE segue a tendência enclítica da colocação nas sentenças finitas. Dessa forma, em 

PE, os clíticos em sentenças infinitivas são enclíticos exceto em sentenças com 

operadores que atraiam os pronomes para a posição anterior ao verbo. 

De fato, os resultados de Schei (2003), mostram que a colocação de clíticos em 

sentenças com verbos no infinitivo simples não precedidos por preposição retiradas de 

romances escritos por brasileiros nascidos no século XX é variável no sentindo de que, 

em autores como Autran Dourado e Rachel de Queiroz, a ocorrência de próclise alcança 

a porcentagem de 78% e 94%. Já nos romances de Rubem Fonseca, Lya Luft e Moacyr 

Scliar a ênclise é categórica, alcançando respectivamente 82%, 80% e 70%. O único 

autor que possui taxa de ênclise e próclise com valores aproximados é Josué Montello 

com 46% de próclise e 54% de ênclise. 

A fim de verificar como se realiza a colocação de clíticos apenas em sentenças 

que não possuem atratores de próclise, a autora retira da amostra as sentenças com esses 

elementos. Contudo, a diferença existente entre os resultados anteriores e os atuais são 

mínimos, resumindo-se basicamente a uma pequena diminuição nos percentuais de 

próclise nos textos de todos os autores, exceto de Moacyr Scliar em que houve um 

aumento de 3% no percentual de ocorrência de próclise. 

Quanto aos contextos das orações com verbos no infinitivo precedido por 

preposição, os resultados alcançados pela autora apontam para o fato de este contexto 

também ser um ambiente de variação clV/Vcl. Contudo, mesmo com taxas de ênclise 

que alcançam 53% nos textos de Montello, a percentual de ocorrência de próclise nesse 

contexto é mais elevada na maioria dos autores, alcançando 77% e 97% nos textos de 

Lya Luft e Rachel de Queiroz. Ainda como prova dessa ligeira predominância de 

ocorrência de próclise no contexto das sentenças infinitivas com verbo precedido por 

preposição, podemos destacar a comparação entre as menores taxas de ocorrência dos 

dois tipos de colocação que são 47% para próclise no texto de Montello e 3% para a 

ênclise em textos de Rachel de Queiroz. Em outras palavras a menor taxa de ocorrência 

de próclise é muito superior a menor taxa de ocorrência de ênclise. 
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Ainda sobre os contextos dos infinitivos preposicionados, Schei (2003) destaca o 

comportamento diferenciado do pronome clítico o. Nos textos da maioria dos autores, 

esse clítico possui colocação categórica pós-verbal, ou seja, ênclise categórica, exceto 

nos textos de Montello que preferencialmente coloca o clítico anteposto ao verbo 

infinitivo. Considerando esse comportamento diferenciado desse clítico, a autora 

resolveu retirar da amostra as sentenças com esse clítico. Com isso, tornou-se evidente a 

predominância da colocação proclítica em sentenças infinitivas com verbo precedido 

por preposição no corpus da autora. Ao retirar as sentenças com o clítico o, a autora 

revela taxas altíssimas de ocorrências de próclise que alcançam 91%, 91%, 92%, 99% e 

95%. Esse percentual elevado de próclise ocorre nos romances de todos os autores, 

exceto Montello com 57% de ocorrência de próclise nesse contexto. 

Como podemos ver nos trabalhos citados anteriormente, a análise da colocação 

de clíticos nas sentenças infinitivas pode suscitar estudos relevantes para as pesquisas 

acerca da diacronia da sintaxe dos clíticos pronominais. Contudo, ainda são poucos os 

estudos que tomam como foco da pesquisa a análise a colocação de clítico nesse 

contexto. Muitos dos estudos que abordamos nesta seção analisam a colocação de 

clítico em diversos contextos e, na maioria dos casos, focalizam contextos de variação 

como aqueles formados pelas sentenças com sujeito pré-verbal ou com verbo em 

primeira posição absoluta. Com isso, pretendemos, também, contribuir com os estudos 

diacrônicos acerca da colocação de clíticos por meio de uma análise detalhada e 

focalizada da colocação de clíticos pronominais em sentenças infinitivas. 

 

2.3 Considerações finais do capítulo 

Discorremos, neste capítulo, acerca de questões referentes a natureza e 

colocação dos pronomes clíticos no Português. Com isso, pudemos ver que os pronomes 

clíticos têm em comum com outras classes gramaticais clíticas a característica de serem 

partículas átonas que se juntam a outras palavras para serem realizadas 

gramaticalmente. Contudo, vimos que os clíticos pronominais são diferentes dessas 

outras classes gramaticais clíticas pelo fato de apenas ter o verbo como hospedeiro e 

poder ser colocado em posições diferentes na sentença, ou seja, ser móvel na sentença. 

Essa mobilidade que os clíticos pronominais têm na sentença transforma essa 

partícula em um dos objetos de estudo mais pesquisados em trabalhos que buscam 
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analisar a ordem de constituintes na sentença. De fato, a colocação de clíticos em 

sentenças do português pode proporcionar evidências de mudanças ocorridas na língua 

portuguesa durante os séculos. 

Na segunda seção desse capítulo, apresentamos os padrões de colocação de 

clíticos em contextos de variação. Vimos, portanto, que o PA é uma língua que possui 

uma forte tendência enclítica e o PC tem uma forte tendência a anteposição de clíticos 

em alguns contextos. Contudo, a colocação de clíticos que nos mais interessa é 

evidenciada nas gramáticas de PE e PB, pois essas gramáticas apresentam padrões de 

colocação de clíticos pronominais inovadores na história do Português. Como vimos, 

junto ao advento do PE, surgiu uma tendência a generalização da ênclise em diversos 

contextos que eram fortemente proclíticos em PC e associado a essa tendência houve, 

também, a queda da interpolação. Por sua vez, o PB generaliza a próclise até mesmo em 

contextos que nunca foram proclíticos na história do Português como no contexto com 

verbo em primeira posição absoluta. 

Ainda na segunda seção deste capítulo, pudemos extrair dos estudos destacados 

um importante procedimento metodológico que é basicamente a separação do contexto 

das sentenças infinitivas em dois outros contextos: o contexto das sentenças infinitivas 

com verbos antecedidos por preposição e o contexto das sentenças infinitivas com verbo 

não precedidos por preposição. Isso nos possibilitou trabalhar com dois contextos 

distintos referentes as sentenças com verbos no infinitivo. Quanto ao padrão de 

colocação que os estudos mostraram, vale destacar os resultados referentes ao PB que 

mostrou que ambos os contextos apresentam variação clV/Vcl. 

Tudo que foi exposto nos capítulos I e II desta dissertação fundamenta a 

descrição e a análise desenvolvidas nos capítulos III e IV. Apresentaremos, portanto, 

nesse próximo capítulo, as questões metodológicas, assim como, as descrições do 

corpus e dos dados e, também, a análise empírica da colocação de clíticos em sentenças 

infinitivas na diacronia do PB. 
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Introdução 

 

Neste capítulo, iremos expor os resultados da análise empírica acerca da 

colocação de clíticos em sentenças infinitivas preposicionadas na diacronia da escrita 

brasileira dos séculos XIX e XX ou seja, apresentaremos os resultados empíricos 

referentes à colocação de clíticos nesse contexto e descreveremos os principais 

procedimentos metodológicos que realizamos para obter tais resultados. Considerando 

que o objeto de estudo desta pesquisa é o clítico em sentenças infinitivas 

preposicionadas, levantamos as seguintes questões para orientar nossa análise, já 

apresentadas na introdução desta dissertação: (i) o tipo de preposição que antecede o 

verbo no infinitivo pode condicionar a próclise nesse contexto? Se sim, quais são as 

preposições que condicionam a próclise? (ii) quais são os fatores linguísticos e 

extralinguísticos que condicionam a anteposição do clítico em sentenças infinitivas 

preposicionadas (iii) encontraremos nos dados do século XIX um ambiente de variação 

clV/Vcl? (iv) encontraremos no século XX uma preferência pela anteposição do clítico 

ao verbo no infinitivo, acompanhando assim a tendência proclitizadora atestada na 

gramática do PB, apresentada no capítulo 2, tendo em vista os estudos já realizados? 

Organizamos este capítulo da seguinte forma: em 3.1, caracterizaremos o corpus 

e trataremos de questões metodológicas como a coleta e a categorização dos dados; em 

3.2, descrevermos os contextos de análise e apresentaremos os resultados empíricos 

adquiridos a partir da análise dos dados; e por fim, teceremos uma breve conclusão 

acerca de alguns pontos abordados neste capítulo. 
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3.1 – Procedimentos metodológicos  

Para alcançarmos os resultados que serão expostos na seção 3.2 deste capítulo, 

foi preciso empreender alguns procedimentos metodológicos como a formação do 

corpus, a coleta de dados, a codificação dos dados de pesquisa e as rodadas no 

programa estatístico Goldvarb 2001 (ROBINSON; LAWRENCE; TAGLIAMONTE, 

2001).  Todos esses procedimentos metodológicos nos permitiram obter resultados de 

uma forma sistemática, assim como é previsto na metodologia da sociolinguística 

quantitativa. Descreveremos, portanto, esses procedimentos nas subseções a seguir. 

  

3.1.1 – O corpus   

O corpus utilizado nesta pesquisa é formado por cartas de leitores, cartas de 

redatores e anúncios publicados durante os séculos XIX e XX no Brasil. Esses textos 

foram retirados do corpus mínimo comum do Projeto para a História do Português 

Brasileiro (PHPB). O PHPB é um projeto de âmbito nacional que tem como finalidade 

as atividades de coleta, organização, virtualização e publicação de textos que compõem 

a história da língua escrita no Brasil durante os séculos XVIII, XIX e XX. Para que 

essas atividades se realizem em todo o Brasil, o PHPB é dividido em equipes regionais 

atuantes nas principais universidades de suas regiões. Cada uma dessas equipes é 

responsável pela coleta, transcrição e publicação dos textos históricos adquiridos nessas 

regiões.  

O corpus mínimo comum do PHPB é formado por textos manuscritos e 

impressos publicados durante os séculos XVIII, XIX e XX18. O projeto inicial desta 

pesquisa previa a análise e descrição de textos retirados do corpus mínimo manuscrito, 

compostos por cartas pessoais e cartas oficiais, porém, devido à escassez de dados e o 

fato de que em todas as equipes regionais a publicação desses textos ainda está sendo 

realizada, ou seja, há poucos arquivos disponíveis, optamos por trabalhar com o corpus 

mínimo impresso formado por cartas de leitores, cartas de redatores e anúncios 

publicados durante os séculos XIX e XX. 

Apesar de o corpus mínimo impresso do PHPB possuir textos de 12 estados 

brasileiros, usaremos apenas os dados retirados dos textos oriundos do corpus de apenas 

                                                           
18 https://sites.google.com/site/corporaphpb/home  

https://sites.google.com/site/corporaphpb/home
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4 Estados (Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro), pois apenas esses quatro 

possuem textos disponíveis para todos os períodos de análise. 

Um aspecto importante em um corpus mínimo é o número de palavras que cada 

célula ou cada período possui. Para o PHPB, cada célula deve conter no mínimo 5000 

palavras. Nos quadros abaixo, especificaremos a quantidade de palavras, por gênero, 

que compõe o corpus dos 4 estados que estão disponíveis na plataforma de dados do 

projeto PHPB: 

 

Quadro 1 - Número de palavras que compõe o corpus de cada região no gênero carta de leitor. 

 

Quadro 2 - Número de palavras que compõe o corpus de cada região no gênero carta de redator. 

 

Quadro 3 - Número de palavras que compõe o corpus de cada região no gênero anúncio. 

 

Como podemos ver nos quadros acima, as células possuem o mínimo de 3025 

palavras, na célula correspondente aos anúncios publicados na Bahia durante a segunda 

 XIX.1 XIX.2 XX.1 XX.2 TOTAL 

BAHIA 11150 28665 11579 10342 61736 

CEARÁ 5631 5160 5396 5744 21928 

PERNAMBUCO 17362 24860 10190 9400 61812 

RIO DE JANEIRO 8789 8754 4297 18287 40127 

TOTAL 42932 67437 31462 43773 185604 

 XIX.1 XIX.2 XX.1 XX.2 TOTAL 

BAHIA 8530 16007 3567 3038 31141 

CEARÁ 5438 5222 5227 5841 21728 

PERNAMBUCO 27361 65944 9183 11031 113519 

RIO DE JANEIRO 5289 8975 16416 7338 38018 

TOTAL 46618 96148 34393 27248 204406 

 XIX.1 XIX.2 XX.1 XX.2 TOTAL 

BAHIA 5467 19969 11706 3025 40167 

CEARÁ 6245 5288 5180 5153 21866 

PERNAMBUCO 16516 28265 12878 13672 71331 

RIO DE JANEIRO 3421 7585 9848 5449 25403 

TOTAL 31649 61107 39612 27299 158767 
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metade do século XX, por exemplo, e o máximo de 65944 palavras, na célula referente 

às cartas de redatores de Pernambuco escritas durante a segunda metade do século XIX. 

Esses números discrepantes de palavras não influenciarão nos nossos principais 

resultados, pois consideraremos como principal índice de análise o Peso Relativo 

(doravante P.R.).    

 

3.1.2 Coleta, classificação e categorização dos dados  

Considerando que a próclise é generalizada em diversos contextos no PB (Cf. 

PAGOTTO, 1992; M.A.MARTINS, 2009, 2012; SHEI,2003), esperávamos que esse 

padrão também fosse evidenciado no contexto das sentenças infinitivas 

preposicionadas. Com isso, nosso olhar se voltou para as taxas de próclise nesse 

contexto afim de identificar se esse padrão proclítico também foi implementado no 

contexto das sentenças infinitivas. A implementação desse padrão poderá ser 

evidenciada em nossa amostra por meio de taxas elevadas e/ou crescentes de próclise 

nesse contexto ou por meio de Pesos Relativos que demostrem contextos que 

condicionem a próclise. 

Para que fosse possível verificar quais são os padrões de colocação de clíticos 

em sentenças infinitivas preposicionadas retiradas de cartas de leitores, cartas de 

redatores e anúncios publicados, no Brasil, durante os séculos XIX e XX, e tornarmos 

os resultados empíricos adquiridos nesta pesquisa representativos, tivemos que aplicar 

os procedimentos metodológicos como a coleta, a classificação e a categorização dos 

dados que descreveremos agora. 

Consideramos como sentenças pertencentes ao contexto das infinitivas 

preposicionadas todas as sentenças com verbos no infinitivo precedidos por 

preposições, com ou sem material interveniente. Abaixo selecionamos alguns exemplos 

referentes a esse contexto: 

 

  

(1)      Pede-se a quem souber o| favor de dirigir-se por carta á rua de São José| número 

58, côrte. || ANUNCIO XIX 2 Diario da Bahia (31 de dezembro de 1868) 
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(2) FEIRA, 19 DE JUNHO DE 1973.| Senhor Prefeito,|| Os representantes das 

indústrias instaladas no| <Plano Piloto> do Centro Industrial Subaé, têm| a honra de se 

dirigirem a V. Excia. Para congratularem-se com o vosso Governo no ensejo do trans-

|curso do Centenário do Município de Feira de| Santana.|| CARleitor XX 2 BA - Folha 

do Norte 14 de julho de 1973 

 

 

Como vimos, os exemplos (1) e (2) mostram que nas sentenças infinitivas 

preposicionadas podemos encontrar tanto a ênclise quanto a próclise. Os exemplos 

acima mostram também que a colocação de clíticos em sentenças infinitivas com verbos 

precedidos por preposição de é variável, visto que vemos no exemplo (1) que o clítico 

encontra-se enclítico ao verbo e, em (2), por sua vez, o clítico encontra-se em próclise. 

Veremos, portanto, que no decorrer da nossa análise o tipo de preposição se destacará 

como a nossa principal variável independente, pois constataremos que a colocação de 

clítico em sentenças precedidas por preposição varia principalmente de acordo com o 

tipo de preposição que antecedo o verbo no infinitivo. 

 Consideramos, nesta pesquisa, 9 variáveis independentes. São elas: (i) o tipo de 

preposição que antecede o verbo no infinitivo; (ii) a posição superficial do verbo na 

sentença; (iii) a natureza das orações infinitivas; (iv) o tipo de clítico; (v) a pessoa do 

discurso a qual o clítico representa; (vi) a natureza ou propriedade do clítico; (vii) o 

gênero textual; (viii) o período em que o texto foi publicado; e (ix) a localidade.  

 

3.1.2.1 – Tipo de preposição 

Em nossa amostra encontramos 6 tipos de preposição: de, representado nos 

exemplos (1) e (2) acima; para, por, sem, em e a, representadas pelos exemplos abaixo: 

 

(3) So te- | mos de agradecer aos nossos Procurado- | res que nos fazem o favor de fazer 

as de- | ligencias necessarias para nos servir. CARleitor XIX 1 CE - O Cearense 28 de 

fevereiro de 1847 

(4) Um ou dois compri-|midos de Cafiaspirina serão o bastante para alli-|vial-o dessa 

terrível dôr de cabeça.|| Anun XX 1 BA - Folha do Norte 20 de fevereiro de 1932 
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 (5) Sendo Vossa Excelência como he, tão conhecido, nin- | guem pode ignorar a 

ouzadia com que Vossa Excelência | emprehende as cousas mais dificeis quando | dellas 

pode tirar hum immediato proveito, e |quem pouco lhe importão as mais serias com- | 

siderações para o demorar na carreira | que tem encetado para os seos fins, e por isso a 

surpreza | do povo do Rio de Janeiro com este boato, | que se tem espalhado, não foi por 

jugal-o in- | tempestivo, mas por se admirar apesar do com- | ceito que todo elle faz de 

Vossa Excelência, que Vossa Excelência julgasse, ainda poder abusar do pudor deste | 

povo para se apresentar como candidato ao | senado disputando a tantos brasileiros 

distinc- | tos por seos caracteres, por suas probidades e | saber, hum lugar que por muitas 

rasões lhes | deve pertencer. CARleitor XIX 1 RJ - O cidadão, 29 de novembro de 

1838/nº 38 

(6) por | baixo lê-se-Defendendo e sustentando o | nosso posto o Iris se esforçará por 

abs- | ter-se de hostilisar alguem: e baluarte | dos Meistas e dos seus amigos todos po- | 

dem recorrer á elle , conservando as suas | denominações políticas e continuando a ser o 

que saõ: unindo-se porem e li- | gando-se todos nos sentimentos de amor | pela liberdade 

que garantem a constitui- | çaõ e as leis, amor pela paz e tranquil- | lidade publica, amor 

pela moderaçaõ e tolerância; de horror ao crime e a im- | punidade, e de guerra ao 

predomínio e | as influencias monstros que querem es- | cravisar os seus 

comprovincianos. Anúncios XIX 1 CE - o cearense  24 de março de 1847 

(7) Esse juramento era | inteiramente desnecessario, uma vez que | eu aqui não conhecia 

pessoa alguma, que | podesse ter feito o roubo, de modo que, | recebido o dinheiro 

podesse com vanta- | gem dar uma denuncia a policia, de quem | tivesse sido o ladrão, 

sem arriscar-me a | tornar a nuvem por Juno. || CARleitor XIX 2 CE - O Cearense 05 

de janeiro de 1873 

(8) O homem cedeu os seus | direitos e poderes sem se lembrar de que se confiava de 

outro homem, igualmente | fragil, susceptível de erros, e sugeito as | mesmas paixões: 

naõ se resgoardou, naõ se premunio dos meios que lhe prestassem | garantia segura de 

hum perfeito e persis-|tente equilibrio entre os direitos e obriga-|ções reciprocas do 

governante e do go-|vernado: desta maneira quando o homem | acreditou deitar-se nos 

braços da paz e da ventura, recebeo os grilhões da tirania. CARredator XIX 1 PE, Diário 

de Pernambuco, 14 de junho de 1829. 
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(9) O Senhor Doutor T. da Costa não poderá provar o | contrario, embora se obstino em 

accusal-o. CARleitor XIX 2 RJ - Gazeta Médica do Rio de Janeiro 1o de janeiro de 

1864 

(10) As mesmas inconveniencias, o | mesmo furor em me attacar notão-se nos dois 

escriptos, cons- | truídos de maneira que sobresahem as insinuações, que eu não | sei 

tratar as feridas, que ignoro e modo porque obrão os corpos | contundentes, que sou 

ilogico etc, [[etc.]] Parece, Senhor presidente, | que a cortezia vai fugindo desta casa ... || 

CARleitor XIX 2 RJ - Gazeta Médica do Rio de Janeiro 1o de janeiro de 1864 

(11) Vinham pela rua do Fogo e pre- I senc[ ]ando a grande por[ ]ra, a que I estamos 

alludindo, não se contive- I ram e intimaram os dois infractores I da lei a se levantar e 

retirar todo o I lixo (assim pode ser chamado) que I haviam posto na rua. CARleitor XX 

1 PE - A Provincia 30 de janeiro de 1924 

(12) conhecemo-lo | muito de perto para tanto avançar, e | passamos a demonstral-o por 

factos. || CARleitor XIX 2 Recopilador Cachoeirense (12 de dezembro de 1832, n° 46 

 

Como podemos ver, os exemplos (3) e (4) representam a colocação de clítico nas 

sentenças com verbos antecedidos pela preposição para. Nesses exemplos, podemos ver 

as ocorrências de próclise em (3) e da ênclise no exemplo (4). O mesmo acontece nos 

exemplos (5) e (6), que representa a colocação de clíticos em sentenças com a 

preposição por; nos exemplos (7) e (8), que representam as sentenças com a preposição 

sem; nos exemplos (9) e (10), referentes às sentenças com verbos antecedidos pela 

preposição em; e os exemplos (11) e (12), referentes às sentenças com a preposição a. 

 

3.1.2.2 – Presença/ausência de XP antes do complexo [Prep +Verbo] 

 A segunda das variáveis independentes que iremos descrever é a 

Presença/ausência de XP antes do complexo [Prep +Verbo]. Considerando o contexto 

das orações infinitivas preposicionadas, encontramos em nossa amostra duas variantes 

diferentes: as sentenças em que há um XP antecedendo o complexo Prep + Verbo e as 

sentenças em que o complexo aparece em primeira posição, ou seja não há nenhum XP 

antecedendo o complexo. 
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(13) Aceito o Clube de Campo Cajueiro, agra-|decendo a sua diretoria o fato de ter se 

colocado| inteiramente ao dispor da Festa das Debutantes e| por ter assumida a 

responsabilidade de toda despe-|sas, coisa, aliás, nova, pois das demais diretorias re-

|cebi, apenas, ajuda, e não o pagamento total e inte-|gral das despesas.|| [CARleitor XX 

2 BA - Folha do Norte 27 de outubro de 1973] 

(14) e pe-|la presente declara que, tendo de se par-|tilhar os bens deixados por seu pae 

Anto-|nio Olavo de Almeida Couto, a parte de| sua herança fica sujeita aos effeitos da| 

acção proposta a seu marido, que della| não pode dispor. [ANUNCIO XIX 2 O Liberal 

(Bahia, 07 de abril de 1881)] 

(15) Para se evitar a tuberculose, devem se evitar | os resfriados e a grippe, devem se 

calcificar os pul- | mões e fortifical-os. || Os senhores Irmãos Xavier & Torres, 

professores de | Chimica, depois de longas experiencias, prepararam | um medicamento 

precioso, grandamente elogiado | pela classe medica, e que evita os resfriados e a | 

grippe, quando tomado de manhã, ao se sahir de | casa, e á noite ao se recolher.[ 

Anúncios XX 1 CE - Gazeta de Notícias 07 de novembro de 1928] 

(16) Para conseguir-se a cura, bastará | que o padecente limpe e enxugue | bem o furo 

do dente doente e depo- | is tome na bôcca algumas gottas | (meia colherinha) de elixir. || 

[Anúncios XIX 2 CE - O Cruzeiro 15 de abril de 1888] 

 

Os exemplos (13) e (14) representam o contexto referente à presença/ausência de 

XP antes do complexo [Prep +Verbo]. Nessas sentenças, o complexo formado pela 

preposição mais o verbo é antecedido por um XP. Já nos exemplos (15) e (16), por sua 

vez, não há a ocorrência de nenhum elemento antecedendo o complexo Prep + Verbo. 

Nesse caso, o complexo Prep + Verbo ocupa a primeira posição absoluta no período.  

 

3.1.2.3 – Natureza da oração infinitiva 

A variável natureza da oração infinitiva corresponde à função sintática que essa 

oração desempenha no período, ou seja, se esta oração é completiva ou adverbial. Em 
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ambos os contextos observamos que há variação próclise/ênclise, como podemos ver 

nos exemplos a seguir: 

 

(17) Aconselhou ao adminis- | trador para requerer lhe a gratificaçaõ | que naõ devia 

ter da terça parte das crias | daquella fazenda que elle mandaria pa | gar com a condiçao 

de partirem e assim | [s]e [e]ffectuou: ferra para si, e vende ani | mães e gados vacum de 

ferros que a | naõ aparecer dono devera pertencer a au | zentes apezar de estarem elles 

prezentes | a pretexto de um manipolio que f[e]z com a | camara desta Villa com os 

barbatões | e gados do evento naõ lhe escapando | um boi que foi de Manoel Franklin do 

| Amaral e com este ferro adiante pou- | co mais ou menos que por ter sido da- | qui o 

boi fugio do Cearà para cà. Arre- | mata em juizo por si e por outros bens | que vaõ a 

praça com desmarcada lei | zaõ e escândalo em prejuizo das partes. || [CARleitor XIX 1 

CE - O Cearense de 14 janeiro de 1850] 

(18) Quem quizer comprar huma morada de cazas de sobrado com frente para Santa 

Rita falle com Anna Joaquina da Silva, que mora nas mesmas cazas, ou com o capitão 

Francisco Pereira de Mesquitas que tem ordem para as vender. [Anúncios XIX 1 RJ - 

Gazeta do Rio de Janeiro 01 de setembro de 1808] 

(19) Descrevendo as Antigas Civilisações, o autor, para se conformar com o programa 

e poder offerecer um livro de utilidade real aos estudantes de historia, pos em evidencia 

a influencia dos habitats e a razão do apparecimento dos diversos factos historicos.| 

[Anúncios XIX 2 RJ - A Bomba 10 de outubro de 1894] 

(20) quem tal diria ... e isto nas bar- | bas do governo imperial. Apenas sahi do | quartel, 

fui á casa, e, tomando a casada, | dirigi-me á residencia do Excelentíssimo Senhor presi- 

| dente para expor-lhe o que me acabava de | suceder; [CARleitor XIX 1 RJ - Novo 

Tempo, 26 de março de 1844/nº12] 

 

Como podemos ver nos exemplos acima, todas as sentenças são regidas pela 

preposição para, mas a natureza da sentença infinitiva é diferente. Os exemplos (17) e 

(18) representam as sentenças completivas enquanto os demais exemplos são referentes 

as sentenças adverbiais. Os exemplos mostram, também, que a colocação de pronomes 

clíticos nas sentenças adverbiais e nas completivas é variável. 
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3.1.2.4 – O tipo de pronome clítico 

Nesta variável independente, consideramos 7 variantes distintas: me, te, se, 

o/a(s), lhe(s), nos e vos. Contudo, em nossa amostra há apenas a ocorrência de 5 dessas 

variantes: me, se, o/a(s), lhe(s) e nos, como podemos ver nos exemplos a seguir: 

 

(21) Teria sua senhoria o direito de suppor-me poli- | tico si por ventura tivesse visto 

minha | assignatura em algum manifesto partida- | rio CARleitor XIX 2 Jornal de 

Noticias (23 de maio de 1896/Ano XVII, nº 4927) 

(22) Certo dia da semana passada | tive necessidade urgente de me | deslocar até a rua 

do Bom Suces- | so, de acordo com a tradição.  CARleitor XX.1 -PE - Luiz de França - 

29 de janeiro de 1952 

(23) Sendo isto assim, é claro que, tendo o estado gosado sempre do direito de se oppôr 

a tudo quanto pudesse contrariar os seus interesses, e podendo succeder, como já 

ponderamos, que de envolta com as constituições que se opponham ao interesse do 

estado; é claro, dizemos, que se não póde contestar de fórma nenhuma a necessidade da 

concessão ou de negação do beneplacito. [CARredator XIX 2 PE, Diário de 

Pernambuco, 14 de fevereiro de 1873.] 

(24) Serviços, que como este, trazem á par de merito, não desprezivel prospecto de 

lucro são bons de fazer-se, e não nos vemos objeção, que lhes possão fazer nossos 

abastados Patriotas. [CARredator XIX 1 PE, A voz do Bebiribi, 05 de junho de 1835.] 

(25) Vende-se Potassa nova da fabrica nacional do Rio de Janeiro ao baratissimo preço 

de 180 réis a libra. Os Senhores de engenho devem todos mandar comprar desta Potassa 

a fim de animar a fabrica que com tantos sacrificios se estabeleceo e foi a causa de a 

fazer baixar a este preço: vende-se na Praça do Commercio número 6, primeiro andar, 

escriptorio de Manoel Ignacio d'Oliveira. [Anúncios XIX 1 PE - O Commercial, 25 de 

janeiro de 1850] 

(26) Se ao médico cabe estudar sua acção the- | rapeutica ao pharmaceutico cabe o estu- 

| dar a melhor maneira de o administrar, | de o preparar, e de o conservar  [espaço] Se 

já  |  um intelligente clinico do Pará nos refe-  |  re por meio do seu jornal 30 casos bem  
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|  descriminados de cholera tratada por esse  |  poderoso agente, e todos bem succedidos, 

|   a excepção d'um: como pharmaceutico co-  | nhecemos o dever de instruirmos o pu-  | 

blico quanto cabe em nossas diminutas  | forças, sobre o modo de ter sempre a mão  | 

remedio tão commun nos lugares fres-  | cos, mas mui raro nos seccos. [CARleitor XIX 

2 CE - O Cearense 04 de janeiro de 1856] 

(27) Não posso e nem devo jamais passar despercebido| de lhe communicar o que 

tenho visto e observado. [CARleitor XX 1 BA - Folha do Norte 24 de agosto de 1929] 

(28) Sei que é impossivel tal justificação e | deante do repto que acabo de lançar-lhe, | o 

senhor Constantino só tem um caminho a | seguir [CARleitor XIX 2 Jornal de Noticias 

(10 de julho de 1896/Ano XVII, nº 4963)] 

(29) Lembre ao governo a necessidade de mandar- | nos uma canoa, sem demora, 

embora mediante | um pedágio, porque estamos ilhados. || [CARleitor XIX 2 CE - O 

Cearense 14 de março de 1872] 

(30) So te- | mos de agradecer aos nossos Procurado- | res que nos fazem o favor de 

fazer as de- | ligencias necessarias para nos servir. [CARleitor XIX 1 CE - O Cearense 

28 de fevereiro de 1847] 

 

3.1.2.5 – A pessoa do discurso representada pelo pronome clítico 

Essa variável diz respeito à pessoa do discurso que o pronome clítico representa 

na oração, ou seja, se o clítico é ou de primeira pessoa, como o me (singular) e nos 

(pural); ou de segunda pessoa, como o te e lhe (singular) ou o vos e lhes (plural); ou de 

terceira pessoa, como o lhe, o/a e se (singular) ou lhes, os/as e se (plural). 

Consideramos nessa variável seis variantes. Os exemplos abaixo representam a 

variantes encontradas na nossa amostra: 

 

(31) CARTA ABERTA || Excelentíssimo Senhor Redactor, Saudações- | Em tempo 

prometti ao distincto e | hospitaleiro publico desta terra, uma | satisfação, que julgo 

necessaria pela | sahida de duas actrizes de minha Gom | prnhia1 (sic), -as Senhoras. 

Albertina Pereira e | Gaby Mattos Escolhi para desobrigar- | me de tal, o vosso 

conceitnado2 (sic) jornal, | na certeza de que Vossa Exelencia permitti- | ria assim 

proceder. [CARleitor XX 1 CE - A Lucta 21 de maio de 1921] 
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(32) Eu nunca pedi utencilios para a | minha Aua, nem caza ou alugueres para se pagar; 

nem pedi acrescimo dos | meos ordenados, que bem merecia; por | que se o professor de 

primeiras Lettras e de Latim da Cidade do Aracti cada | um tem annualmente 600$000 

reis das suas Cadeiras; a Cidade do Sobral que | naõ He menos populosa devia merecer | 

a mesma estimaçaõ, nem por isso eu | ainda requeri à Assemblea Provincial para me 

fazer justiça nesta parte; talvez | que eu este anno faça a minha repre- | sentaçaõ, espero 

ser attendido, naõ pe- | los meos merecimentos particulares, sim | pela justiça, que está 

da minha parte. | [CARleitor XIX 1 CE - O Cearense 28 de fevereiro de 1847] 

(33) Se não | lhe falta a memoria deve estar lembrado que mui- | to antes de tomar conta 

desse dinheiro, nunca dei- | xei de lhe prestar serviços e sommas que então | me pedira. 

[CARleitor XIX 2 PE - Diário de Pernambuco 09 de outubro de 1867] 

(34) Somos fiscal d'alfandega e por isso nos cabe o | direito de rogar-lhe que informe 

ao publico de |qual a origem do falso boato do roubo d'alfandega, | e quem foi a 

personagem que abusou de sua reco- | nhecida boa fé, dando-lhe uma tal noticia. 

[CARleitor XIX 2 RJ - O Guerreiro 15 de janeiro de 1853/ n°4] 

(35) Independente disso, QUAKER OATS é de um sabor deli-|cioso, agradando 

sobremaneira ao paladar mais exigente.| Pode ser preparado de maneiras diversas, 

despertando o| appetite nos que têm a ventura de saboreal-o.|| [Anun XX 1 BA - Folha 

do Norte 26 de janeiro de 1929] 

(36) Se ao médico cabe estudar sua acção the- | rapeutica ao pharmaceutico cabe o estu- 

| dar a melhor maneira de o administrar, | de o preparar, e de o conservar  [espaço] Se 

já  |  um intelligente clinico do Pará nos refe-  |  re por meio do seu jornal 30 casos bem  

|  descriminados de cholera tratada por esse  |  poderoso agente, e todos bem succedidos, 

|   a excepção d'um: como pharmaceutico co-  | nhecemos o dever de instruirmos o pu-  | 

blico quanto cabe em nossas diminutas  | forças, sobre o modo de ter sempre a mão  | 

remedio tão commun nos lugares fres-  | cos, mas mui raro nos seccos. [CARleitor XIX 

2 CE - O Cearense 04 de janeiro de 1856] 

(37) So te- | mos de agradecer aos nossos Procurado- | res que nos fazem o favor de 

fazer as de- | ligencias necessarias para nos servir. [CARleitor XIX 1 CE - O Cearense 

28 de fevereiro de 1847] 
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(38) Lembre ao governo a necessidade de mandar- | nos uma canoa, sem demora, 

embora mediante | um pedágio, porque estamos ilhados. || [CARleitor XIX 2 CE - O 

Cearense 14 de março de 1872] 

(39) Senhor Redactor do Pedro II " -Como no seu | jornal nº 1523 venha transcripto um 

es- | pecifico para a cholera morbus, permita- |me que lhe dirija as seguintes linhas pa- | 

ra lhes dar publicidade se  por ventura ellas | o merecerem. || [CARleitor XIX 2 CE - 

O Cearense 04 de janeiro de 1856] 

(40) Provinciana ainda em muita coisa (perdoem me os feiren-|ses a coima), Feira vem 

assistindo de braços cruzados a - 74 -sse| quotidianamente triste espetáculo que é, sem 

dúvida, o de sua| infância e juventude desajustadas enveredando forte pela estra-|da 

escura do crime, sem que nada tenha promovido para valer-|lhes...|| [CARleitor XX 2 

BA – Folha do Norte 07 de fevereiro de 1953] 

 

Os exemplos mostram que, em nossa amostra, não há a ocorrência de sentenças 

com clíticos associado à segunda pessoa do plural. Isso está diretamente ligado à 

ausência de pronomes clíticos como vos ou lhes de segunda pessoa nos dados. Outro 

ponto interessante a se destacar em relação a esta variável é que, apesar da ausência do 

pronome clítico de segunda pessoa do singular te, essa pessoa do discurso é 

representada pelo pronome lhe de segunda pessoa, como foi visto em (39) e (40). 

 

3.1.2.6 – As propriedades dos pronomes clíticos 

Essa variável diz respeito a natureza do pronome clítico, ou seja, as propriedades 

que determinado clítico carrega. Essas propriedades dizem respeito ao fato de o clítico 

pertencer a grade argumental do verbo ou não, se referencial ou não e se modifica a 

grade argumental do verbo ou não. Para definir as variantes dessa variável 

independente, adotamos a nomenclatura usada por Mateus et al (2003) que divide os 

clíticos em 7 tipos, de acordo com suas propriedades, conforme apresentamos no 

capítulo 2 desta dissertação: (i) clíticos argumentais de referência definida); (ii) clíticos 

argumentais de referência arbitrária; (iii) clítico argumental proposicional ou 

predicativo; (iv) clítico com estatuto argumental e funcional; (v) clíticos referenciais 

não associados a grade argumental do verbo; (vi) clítico com comportamento de afixo 
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derivacional; e (vii) clítico sem conteúdo semântico ou morfossintático. Os exemplos a 

seguir ilustram as ocorrências dessas variantes na amostra. Em (41) e (42), estão 

representados os clíticos argumentais de referência definida; em (43) e (44), os clíticos 

argumentais de referência arbitrária; em (45) e (46), o clítico argumental proposicional e 

predicativo; em (47) e (48), o clítico com estatuto argumental e funcional; em (49) e 

(50), os clíticos referenciais não associados a grade argumental do verbo; em (51) e 

(52), os clíticos com comportamento de afixo derivacional; e, por fim, em (53) e (54), 

os clíticos sem conteúdo semântico ou morfossintático: 

 

(41) O ladrão, segundo penso, ven- | do não poder escapar a acção da justiça, | procurou 

uma occasião de me encontrar | só, como de facto, e foi-me pessoalmente | entregar o 

roubo, dizendo então que não | era o ladrão,mas que não descubria quem ti- | vesse sido-

;assim como pedia-me um ju- | ramento para o não descobrir,e uma grati- | ficação por 

me ter trasido o dinheiro. [CARleitor XIX 2 CE - O Cearense 05 de janeiro de 1873] 

(42) Teria sua senhoria o direito de suppor-me poli- | tico si por ventura tivesse visto 

minha | assignatura em algum manifesto partida- | rio [CARleitor XIX 2 Jornal de 

Noticias (23 de maio de 1896/Ano XVII, nº 4927)] 

(43) Por fim, | é de se estranhar o veto | que o sr. Alcaide ofereceu | á criação de 

comissão da | Câmara municipal para | fazer um levantamento des- | sas ruas e avenidas. 

[CARleitor XX 2 PE - Jornal do Commercio,16 de fevereiro de 1992.] 

(44) E se reflectir | que sómente foram chamados para jurar nesse | processo 

sentenciados, com exclusão absoluta de | todos os commerciantes do lugar e 

empregados | de cathegoria, vendo que esses mesmos sentencia- | dos sem a menor 

discrepancia affirmam não haver | o menor indicio de que se fabricasse em Fernando | 

sedulas falsas, e que isso alli era impossivel de | praticar-se referindo-se todos ao conto 

de uma lavadeira que já não existe, deve naturalmente | rir-se de tudo quanto tem 

praticado o  Senhor Paulino | Chaves com referencia ao ex-commandante da ilha | de 

Fernando.[ CARleitor XIX 2 PE - Diário de Pernambuco 10 de outubro de 1871] 

(45) O abaixo assignado faz sciente ao publico que até esta data não deve um só real ao 

commercio d'esta cidade, nem em outra qualquer parte, e muito menos em logares 

particulares, assim como não libertou seus escravos; e quando tenha de o fazer serão 
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testemunhas seus proprios filhos [ANUNCIO XIX 2 Correio de Notícias (Bahia, 22 de 

outubro de 1885)] 

(46) || Si procurarmos a melhor demonstração deste | facto, não encontraremos muito 

custo em descobril-o no modo por que nossos adversarios en | tendem captar os favores 

populares, fallando á | imaginação do povo, em logar de fazel-o á razão, | exaltando lhe 

os sentimentos, explorando lhe as | paixões, cortejando lhe os preconceitos, em vez | de 

dizer-lhe as verdades de que elle precisa, il | ludindo-o, e não instruindo-o em uma 

palavra, | deturpando e não illustrando-o a opinião nacional. || [CARred XIX.2 BA - 

Correio da Bahia, 08 de janeiro de 1876] 

(47) É a molestia mais dificil de se tratar, comtudo com o Prompto Allivio de Radway 

sempre se consegue um rapido allivio para o paciente, e em todos os casos de 

rheumatismo agudo, inflammatorio ou nervoso obtem-se uma completa cura. [Anúncios 

XIX 2 RJ - A Nação 15 de março de 1873] 

(48) || Toda vez, pois, que assim não acontecer, e | resentir-se a escolha do depositario 

da autori | dade a ausencia de luzes para dirigir-se com | prudencia e acerto, e da 

deficiencia de aptidão | para poder inspirar confiança, succederá o que | commumente 

temos tido occasião de deplorar a | anarchia invadindo o regimen da ordem. || [CARred 

XIX.2 BA - Echo Sant'Amarense, 08 de junho de 1881] 

(49) queira Vossa mercê | por me faser o favor inserir na sua folha | a seguinte copia da 

Sentença que obtive | a meo favor na Rellação Ecclesiastica da | Cidade da Bahia. 

[CARleitor XIX 1 Recopilador Cachoeirense (12 de dezembro de 1832, n° 46)] 

(50) Ainda assim damos graças a Deos, por | ter-nos poupado victimas. [CARredator 

XIX 2 CE - O cearense, nº 973, 11 de novembro de 1856] 

(51) As pessoas gradas da co- | marca sabem da verdade do que levo dito, | ellas 

conhecem a minha incapacidade para tal proceder; e se assim não acontecesse, não | 

seria somente as tres individuos referidos os | prezos, processados, e peerseguidos(sic), 

eu não | me teria concervado na villa de Garanhuns | dous mezes depois do assacinato, 

sem me a- | contercer couza alguma. [CARleitor XIX 1 PE - Diário de Pernambuco 11 

de janeiro de 1843/ nº 08] 

(52) A descripção desses festejos com todas as poesias publicadas será o objecto 

exclusivo desta serie extraordinaria do Monitor das Familias cujos numeros serão 
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acompanhados dos retratos de Suas Majestades Imperiais, e tambem de varias 

bellissimas vistas, bem como a da sua entrada nas aguas do Mosqueiro, a do Seu 

desembarque no caes do Collegio, a das ruas do mesmo nome e Cadeia na occasião da 

passagem do prestito imperial; a do interior da igreja do Espirito Santo na occasião de 

cellebrar-se o Te-Deum que alli para cantado; e mais a vista da sala do paço imperial 

na occasião do beija-mão dado em celebração do aniversário natalicio de Sua Majestade 

o Imperador no dia 2 de Dezembro; e a de todos os pavilhões e iluminações com as ruas 

em que se achão collocadas. [CARredator XIX 2 PE, O Monitor das Famílias, 02 de 

dezembro de 1859.] 

(53) Camilo Ricker Furta- | do, um jovem academico | de direito, uma das espe- | ranças 

do Brasil futuro, | pelo simples fato de se | encontrar conversando | com amigos na 

calçada de | um dos hotéis da citada | rua, foi agredido a tiros | e socos, por um boçal e | 

irresponsavel policial, di- | gno de figurar num Jar- | dim Zoologico, e a um ho- | Mem 

desses é que se en- | traga a responsabilidade | de preservar o público | contra os maus 

elemen- | tos... Mas como?[ CARleitor XX 2 CE - Gazeta de Notícias 02 de junho de 

1951] 

(54) Só tem de queixar- | se de si, único responsavel pela perturbação | dos animos 

havida em Caravellas, perturba- | ção originaria de seu genio provocador e | 

irreconciliavel. [CARleitor XIX 2 Diário da Bahia (12 de Agosto de 1893/Ano XXXIX, 

nº 176)] 

 

Como podemos ver nos exemplos, a variação clV/Vcl é representada pela 

exposição de pares de exemplos que mostram a ocorrência de próclise e de ênclise em 

cada contexto.  A representação desses dados mostra que há uma forte variação clV/Vcl 

em relação a natureza da preposição, podendo ser essa variável importante para o 

condicionamento da próclise. 

 

3.1.2.7 – Gênero textual 

Como foi dito anteriormente na descrição do corpus, os gêneros textuais que 

compõem essa amostra são as cartas de leitores, cartas de redatores e anúncios. Dentre 

esses gêneros textuais podemos destacar as cartas de leitores como o gênero com maior 
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quantidade de dados com o total de 200 dados. Já o gênero com menor número de dados 

são os anúncios, com apenas 58 dados. Como podemos ver nos exemplos a seguir, a 

colocação de clíticos em relação a variável gênero textual também é variável: 

 

(55) Elles tem União, | e Olho bem vivo!.... Para se oppo- | rem á vossas ciladas!.... 

Elles bem | conhecem que a feliz Independencia do | Brasil, he obra do seu Corajoso 

Ge- | nio Protector!.... [CARleitor XIX 2 Gazeta da Bahia (22 de maio de 1830/n° 40)] 

(56) Além disto, dirigio-se para a| casa da auctoridade a queixar-|se dos dois ditos 

rapasitos (sic)| sendo um delles detido pela| auctoridade.||  [CARleitor XX 1 BA - Folha 

do Norte 29 de Outubro de 1909] 

(57) Sendo isto assim, é claro que, tendo o estado gosado sempre do direito de se oppôr 

a tudo quanto pudesse contrariar os seus interesses, e podendo succeder, como já 

ponderamos, que de envolta com as constituições que se opponham ao interesse do 

estado; é claro, dizemos, que se não póde contestar de fórma nenhuma a necessidade da 

concessão ou de negação do beneplacito. [CARredator XIX 2 PE, Diário de 

Pernambuco, 14 de fevereiro de 1873.] 

(58) Serviços, que como este, trazem á par de merito, não desprezivel prospecto de 

lucro são bons de fazer-se, e não nos vemos objeção, que lhes possão fazer nossos 

abastados Patriotas. [CARredator XIX 1 PE, A voz do Bebiribi, 05 de junho de 1835.] 

(59) Aluga-sa uma casa no Bairro de Santo Antonio com os seguintes commodos:  que 

seja de quina, de dous andares e sotão, e que ainda se esteja edificando, porque quer-se 

o primeiro andar sem rapartimento e bastante espaçoso: quem tiver e quiser alugar 

dirija-se à esta typographia para se tratar do ajuste. [Anúncios XIX 1 PE - O 

Commercial, 25 de janeiro de 1850] 

(60) por | baixo lê-se-Defendendo e sustentando o | nosso posto o Iris se esforçará por 

abs- | ter-se de hostilisar alguem: e baluarte | dos Meistas e dos seus amigos todos po- | 

dem recorrer á elle , conservando as suas | denominações políticas e continuando a ser o 

que saõ: unindo-se porem e li- | gando-se todos nos sentimentos de amor | pela liberdade 

que garantem a constitui- | çaõ e as leis, amor pela paz e tranquil- | lidade publica, amor 

pela moderaçaõ e tolerância; de horror ao crime e a im- | punidade, e de guerra ao 
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predomínio e | as influencias monstros que querem es- | cravisar os seus 

comprovincianos. [Anúncios XIX 1 CE - o cearense  24 de março de 1847] 

 

3.1.2.8 – Tempo 

Outra variável independente importante para esta pesquisa é a variável tempo, 

pois é por meio dela que poderemos verificar se há evolução no uso da próclise em 

cartas de leitores, cartas de redatores e anúncios escritos no Brasil. Como foi dito 

anteriormente, a delimitação temporal que fazermos nessa pesquisa compreende os 

séculos XIX e XX. Com isso, consideramos quatro períodos distintos: a primeira 

metade do século XIX (XIX.1); a segunda metade do século XIX (XIX.2); a primeira 

metade do século XX (XX.1); e a segunda metade do século XX (XX.2).  

 

3.1.2.9 – Localidade 

A variável localidade ou região é a terceira variável extralinguística que 

consideramos. Essa variável possui quatro variantes distintas referentes aos estados do 

Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco.  

 

3.2  Resultados empíricos 

Como dissemos anteriormente, apresentaremos, nesta seção, os resultados 

obtidos com a análise da colocação de clíticos em sentenças infinitivas retirada de cartas 

de leitores, cartas de redatores e anúncios publicados nos séculos XIX e XX no Brasil. 

Em nossa amostra, as ocorrências de clíticos pronominais associados aos verbos no 

infinitivo precedido por preposição totalizam 346 ocorrências. Para que fosse possível 

rodar esses dados no programa estatístico Goldvarb 2001 (ROBINSON; LAWRENCE; 

TAGLIAMONTE, 2001) e alcançarmos resultados como o percentual de ocorrência e o 

Peso Relativo das variantes em questão foi necessário retirar da amostra os dados com 

poucas ocorrências, como é o caso de 2 dados referentes ao contexto das sentenças 

infinitivas com verbo precedido pela preposição até e um dado referente as sentenças 

antecedidas pela preposição sobre. Esses dados estão expressos nos exemplos (61), (62) 

e (63): 
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(61) Então, para estravasarem | a sua, os homens lhe apertam | os testículos e lhe torcem 

a | cauda, talvez até quebrá-la, como tantas vêzes acontece nos | rodeios.  [CARleitor  

XX 2 RJ - O Jornal do Brasil, 8  de junho de 1971]  

(62) Enquanto isto, uma grave questão | ia correndo as boas relações entre | duas classes 

que não podem deixar | de viver solidarias e independentes, | até se chegar á triste 

contingencia de | hoje, no impasse doloroso a que atin-|gimos, e vendo deante de nós 

abrir-se | um verdadeiro abismo. [CARredator XX 1 PE, Diário de Pernambuco, 01 de 

janeiro de 1932.] 

(63) Eu só | quero ver o que obra o vigário com o | capellaõ dos devotos Penitentes, 

sobre lhe dar attestado; e no em quanto pesso a | Vossa Mercê publique em sua folha 

isto, que | tem dito, e que fica de observaçaõ o | de Vossa Mercê criado respeitador. || 

[CARleitor XIX 1 CE – O Cearense 03 de abril de 1848] 

 

Após a retirada dos dados considerados pouco relevantes para a pesquisa devido 

a sua escassez na amostra, totalizamos 343 dados organizados em 6 contextos 

específicos de acordo com o tipo de preposição que antecede o verbo no infinitivo. 

Considerando as variáveis independentes citadas na seção anterior, submetemos os 

dados da amostra ao trato estatístico no programa Goldvarb 2001(ROBINSON; 

LAWRENCE; TAGLIAMONTE, 2001) e foram selecionadas 4 variáveis com valores 

estatísticos relevantes, apresentadas na seguir por ordem de relevância: (i) o tipo de 

preposição que antecede o verbo no infinitivo; (ii) a localidade de publicação dos textos 

jornalísticos; (iii) o período de publicação dos textos; (iv) e o tipo dos pronomes 

clíticos. Apesar de não ter sido selecionada pelo programa estatístico Goldvarb 2001 

nesta última rodada estatística, apresentaremos também os resultados adquiridos acerca 

da colocação de clítico em relação à variável propriedade dos clíticos. 

Na tabela 1, a seguir, estão expressos os resultados acerca da colocação de 

clíticos em relação ao tipo de preposição que antecede o verbo no infinitivo:   
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Tabela 1 – A próclise em sentenças infinitivas preposicionadas por tipo de preposição. 

 

PREPOSIÇÃO % OCORRÊNCIA/TOTAL P.R. 

SEM 60 9/15 0,75 
POR  47 8/17 0,64 
DE 35 51/144 0,53 
PARA 34 39/113 0,52 
A 18 8/44 0,31 
EM 10 1/10 0,18 

TOTAL 33 116/343 ---- 
Log likelihood: -212,376 

Significance: 0,015 

 

Ao observar a tabela 1, vemos que os resultados confirmam que há variação na 

colocação de clítico decorrente do tipo de preposição que rege a sentença infinitiva. Isso 

é evidenciado com a análise dos resultados a partir dos diferentes Pesos Relativos 

atribuídos aos 6 tipos de preposição que fazem parte desta amostra. Diante desses 

índices, podemos separar as preposições em 5 blocos distintos de acordo com o Peso 

Relativo relacionado à cada preposição: um primeiro bloco, formado apenas pela 

preposição sem, condiciona fortemente a próclise com PR de 0,75. Esse índice mostra 

que o contexto das orações infinitivas com verbo regido pela preposição sem é um 

ambiente importante para a ocorrência de próclise na amostra. Os exemplos a seguir 

mostram a ocorrência de próclise nesse contexto específico: 

 

(64) Barbeie-se todos os| dias, em casa, sem se expor ao perigo| de infecções na pele, 

usando o novo e| aperfeiçoado aparelho Gillette Tech,| e as insuperáveis lâminas 

Gillette| Azul, legítimas. [Anun XX 1 BA – Folha do Norte 10 de dezembro de 1945] 

(65) As pessoas gradas da co- | marca sabem da verdade do que levo dito, | ellas 

conhecem a minha incapacidade para tal proceder; e se assim não acontecesse, não | 

seria somente as tres individuos referidos os | prezos, processados, e peerseguidos(sic), 

eu não | me teria concervado na villa de Garanhuns | dous mezes depois do assacinato, 

sem me a- | contercer couza alguma. CARleitor XIX 1 PE - Diário de Pernambuco 11 

de janeiro de 1843/ nº 08 

 

Como podemos ver nos exemplos, em ambas as sentenças há anteposição do 

pronome clítico ao verbo infinitivo. Essas sentenças compõem, portanto, os 60% de 
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ocorrência de próclise nesse contexto específico, o que corresponde a 9 ocorrências de 

próclise em 15 dados referentes ao contexto das sentenças infinitivas regidas pela 

preposição sem. 

 O segundo bloco é formado pela preposição por que possui um Peso Relativo 

equivalente a 0,64. Associados a esse Peso Relativo há uma taxa de frequência de 

próclise de 47% (8 ocorrências de próclise em um total de 17 dados). Os exemplos a 

seguir ilustram esses resultados: 

 

(66) queira Vossa mercê |por se faser o favor inserir na sua folha | a seguinte copia da 

Sentença que obtive | a meo favor na Rellação Ecclesiastica da | Cidade da Bahia. 

[CARleitor XIX 1 Recopilador Cachoeirense (12 de dezembro de 1832, n° 46)] 

(67) Acabo de ser informado por pessoa de | minha intima e sincera amisade, que 

Senhor | Doutor Pedro Autran da Malta e Albuquerque | acha-se sentido e queixoso 

contra mim, por lhe haverem dito, que uma asquerosa e im- | moral correspondencia, 

que em avulso espa- | lharam contra Sua Senhoria Fôra impressa na mi- | nha 

typographia. || [CARleitor XIX 2 PE – Diário de Pernambuco 04 de janeiro de 1851] 

 

Diferentemente dos blocos anteriores, o terceiro bloco é formado por duas 

preposições: de e para. Essas preposições possuem Pesos Relativos de 0,53 e 0,52, 

respectivamente. Associados a esses Pesos Relativos há percentuais baixos de próclise 

como 35% e 34%, totalizando 51 ocorrências de próclise em 144 dados no que se refere 

à preposição de e 39 anteposições de clíticos em 113 dados referentes à preposição 

para. A colocação de clítico nesses contextos específicos é evidenciada nos exemplos a 

seguir: 

 

(68) Acabo de ser informado por pessoa de | minha intima e sincera amisade, que 

Senhor | Doutor Pedro Autran da Malta e Albuquerque | acha-se sentido e queixoso 

contra mim, por lhe haverem dito, que uma asquerosa e im- | moral correspondencia, 

que em avulso espa- | lharam contra Sua Senhoria Fôra impressa na mi- | nha 

typographia. || [CARleitor XIX 2 PE – Diário de Pernambuco 04 de janeiro de 1851] 
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(69) E preciso que es- | as situação seja logo de- | finida, pois há uma repartição federal 

encarre- | gada de fazê-lo- Euclides | Leite de Medeiros, em 29\12\1971.[ CARleitor 

XX.1 - PE - Euclides Leite de Medeiros - 05 de janeiro de 1972] 

 

O bloco correspondente à preposição a possui 0,31 de Peso Relativo e taxa de 

frequência de 18%, totalizando 8 ocorrências de próclise em 44 dados. As sentenças a 

seguir exemplificam como se dá a colocação de clítico: 

 

(70)  -  Use esta medicação...Mas se deseja evitar o perigo| destas infecções da pele, 

passe  a barbear-se em casa.|| [Anun XX 1 BA – Folha do Norte 08 de dezembro de 

1945] 

(71) O fiscal que ganha dinheiro, que và fis- | calisar a salubridades das carnes, a limpe- 

| sa dos açougues, a exactidão dos pezos, e | no cazo de infracção, que imponha as penas 

| da lei; mas não se obrigue a vender-se | carne em um sò lugar, por não ser isto pra- | 

ticavel e nunca visto em parte alguma. || CARleitor XIX 2 CE - O Cearense 03 de junho 

de 1856 

 

Por fim, o último bloco mostra os contextos que menos condicionam a 

ocorrência de próclise em relação ao tipo de preposição. Esse contexto é o das sentenças 

infinitivas regidas pela preposição em. Com esse tipo de preposição, temos índices 

como Peso Relativo equivalente a 0,18 e a taxa de frequência de 10%, ou seja, uma 

ocorrência de próclise em um total de 10 dados. Nesse contexto, teremos em maioria 

sentenças como as seguintes: 

 

(72) A imprensa foi unanime em applaudil-o, | porque foi esta a primeira occasião, de | 

ha certo tempo para cá, em que um ho- | mem atacou de frente as instituições e os | actos 

menos pensados de um ministro | sem insultar um nem outro; caso este que, | 

infelizmente, se póde dizer - virgem!!! || [CARleitor XIX 2 RJ – A Tribuna Parlamentar 

22 de janeiro de 1879 – nº 3 - Anno I] 
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(73) As mães têm necessidades de | saber que os parasitas intestinaes das crean- | ças 

são um flagello e que a demora em dar- | lhes o Licor de Cacau Vermifugo de Xavier | 

pode lhes acarretar sérios inconvenientes na | saúde. Anúncios XX 1 CE - Gazeta de 

Notícias 11 de novembro de 1928 

 

Como foi mostrado no capítulo II, outros estudos já haviam mostrado a 

importância da preposição para a colocação de clíticos no contexto das orações 

infinitivas preposicionadas. Estudos como o de A.M. Martins (1994), acerca da 

colocação de clíticos em sentenças retiradas de textos do século XIII ao século XVI, e 

A.M. Martins (2013) e Magro (2005), acerca da colocação de clíticos em sentenças do 

PE, nos mostram padrões que podem ser associados a colocação de clíticos 

característica das gramáticas do PA, do PC e do PE, nos permitindo ver como ocorria a 

colocação de clíticos em sentenças infinitivas preposicionadas nessas gramáticas. 

Retomando os resultados de A.M. Martins (1994), vemos que a autora analisa a 

colocação de três tipos de contextos: sentenças infinitivas com verbo regido pela 

preposição a; sentenças infinitivas com verbo regido pela preposição pera; e as 

sentenças infinitivas com verbo regido pela preposição de. De forma resumida, os 

resultados alcançados pela autora dizem que: (i) a colocação de clíticos nos contextos da 

infinitivas regidas pela preposição de se dá majoritariamente proclítica durante os 

séculos XIII e XVI; (ii) no contexto das sentenças infinitivas antecedidas pela 

preposição pera, há variação clV/Vcl; e (iii) nas sentenças infinitivas com o verbo 

precedido pela preposição a, a colocação é majoritariamente enclítica. 

Se compararmos os resultados obtidos por A.M. Martins (1994) e os resultados 

alcançados nesta pesquisa, vemos uma grande diferença, pois, nas sentenças infinitivas 

em que o verbo é precedido pela preposição de, em nossa amostra, a colocação de 

clítico é variável e não majoritariamente proclítica como é atestado pela autora em seu 

estudo acerca da colocação de clíticos durante os séculos XIII e XVI.` 

Para a colocação de clíticos em sentenças infinitivas retiradas de textos dos 

séculos XV e XVI, A.M. Martins (1994) mostra que a colocação de clíticos em 

sentenças infinitivas com as preposições de, pera e a ocorrem na posição que antecede o 

verbo no infinitivo, ou seja, a próclise nesses contextos se torna o padrão de colocação 

no período que compreende os séculos XV e XVI. Os resultados da autora divergem 
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bastante dos resultados que alcançamos com a análise de sentenças escritas nos séculos 

XIX e XX, visto que em nenhum dos contextos atestamos a próclise como padrão de 

colocação. Nossos resultados percentuais apontam para a variação em todos os 

contextos analisados. 

Mais interessante é a comparação de nossos resultados com os resultados 

alcançados por Magro (2005) em relação ao PE. De acordo com a autora, a colocação 

de clíticos em sentenças retiradas de textos escritos por portugueses se dá da seguinte 

forma: (i) em sentenças com verbos antecedidos pelas preposições a e em, a colocação 

de clíticos é majoritariamente enclítica e (ii) em sentenças com verbos precedidos pelas 

preposições de, por, para e sem, a colocação é majoritariamente proclítica. O que se 

mostra mais interessante nos resultados de Magro são as taxas de próclise alcançadas 

pelas preposições de, por, para e sem que são respectivamente 90,2%, 92,8%, 100% e 

83,3%. Dessa forma, os resultados trazidos por Magro se afastam do padrão enclítico 

característico da gramática do PE, assim como as taxas de frequências que fazem parte 

dos resultados estatísticos desta pesquisa mostram um afastamento do padrão proclítico 

característico de PB. Esse afastamento é atestado ao considerarmos o declínio da 

próclise em alguns contextos, como nos casos das preposições sem, por, para e em. 

A comparação dos resultados que alcançamos em relação ao tipo de preposição 

que rege a oração infinitiva com os resultados alcançados por outros autores em outros 

períodos mostram a importância dessa variável para a colocação de clítico no contexto 

das sentenças infinitivas preposicionadas. As mudanças nos padrões de colocação 

clíticos durante o período que vai do século XIII ao século XX mostram que a relação 

entre a preposição e a posição do clítico na sentença também tem mudado, visto que a 

colocação de clítico nas sentenças infinitivas preposicionadas não se dá de forma 

uniforme em nenhum período, ou seja, cada contexto específico apresenta um 

comportamento diferente no que tange à colocação de clítico nos mais diferentes 

períodos. 

Voltando à análise dos dados desta pesquisa, é importante mostrar os resultados 

referentes ao cruzamento entre a varável tipo de preposição e a variável tempo. Com 

isso, poderemos ver os percentuais de próclise nos períodos XIX.1, XIX.2, XX.1 e 

XX.2 e se as ocorrências de próclise aumentam ou diminuem no curso do tempo. Esses 

resultados estão expressos nos gráficos da figura 2 a seguir: 
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Figura 2 - A próclise em sentenças infinitivas preposicionadas por tipo de preposição 

durante os séculos XIX e XX. 

 

 

Os gráficos acima apontam para uma redução no número de ocorrência de 

próclise nos contextos das sentenças infinitivas precedidas pelas preposições sem, por e 

para da primeira metade do século XIX à segunda metade do século XX. Na primeira 

metade do século XIX, as taxas de próclise nesses contextos eram respectivamente de 

100%, 75% e 57%; já  na segunda metade do mesmo século, a próclise nesses contextos 

reduz bastante para 33%, 17% e 27%. A diminuição nas taxas de ocorrência de próclise 

continua nos séculos subsequentes exceto no contexto das orações com verbos 

precedidos pela preposição por que aumenta a taxa de frequência de 0%, na primeira 

metade do século XX, para 50%, na segunda metade do século XX19. Acreditamos que 

essa redução drástica de próclise nos contextos das sentenças com preposição por deve-

se à escassez de dados nesse período, totalizando apenas 1 dado. Atribuímos, também, à 

escassez de dados, a severa redução de próclise, de 57% à 0%, sofrida pela preposição 

sem durante a segunda metade do século XX, visto que encontramos apenas 1 dado 

                                                           
19 Nesse caso de aumento do percentual de próclise no contexto das sentenças regidas pela preposição por 

durante o século XX, vemos que a taxa de 0% diz respeito a 0 ocorrências de próclise no único dado 

disponível para este contexto na primeira metade do século XX; já o aumento de 50% evidenciado na 

segunda metade desse mesmo século diz respeito a 1 ocorrência de próclise em 2 dados. 
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referente a esse contexto na segunda metade do século XX e nesse caso o clítico está 

posposto ao verbo.   

Ainda nos gráficos em 2 vemos que há aumento nas taxas de frequência de 

próclise nos contextos das orações infinitivas com verbos precedidos pelas preposições 

a e de. Em relação às sentenças com a preposição a, a anteposição do pronome clítico 

em relação ao verbo aumenta significativamente passando de 0% (0 ocorrências em 7 

dados), na primeira metade do século XIX, para 40% (2 ocorrências em 5 dados), na 

segunda metade do século XX. Já com a preposição de, o aumento é mais modesto, 

passando de 39% (14 ocorrências em 36 dados), na primeira metade do século XIX, 

para 50% (8 ocorrências em 16 dados), na segunda metade do século XX. 

 Podemos ver, também, nos gráficos em 2, a ocorrência de próclise no contexto 

das sentenças infinitivas precedidas pela preposição em. Nesse caso, a colocação ocorre 

de forma diferenciada pois na primeira metade do século XIX a taxa de frequência de 

próclise nesse contexto é de 0%(0 ocorrências em 3 dados); esse valor aumenta na 

segunda metade do século XIX; porém volta a 0% (0 ocorrências de 1 dado) nos 

períodos subsequentes.  

Outra variável linguística importante em nossa análise é o tipo de clítico. Essa 

variável foi selecionada pelo programa estatístico Goldvarb 2001 (RLT, 2001) como a 

quarta mais relevante em relação à próclise em sentenças infinitivas preposicionadas. 

Em nossa amostra, encontramos apenas os clíticos me, se, lhe, o e a. Os clíticos de 

segunda pessoa como te e vos não foram encontrados na amostra, assim como a 

ocorrência de dois clíticos relacionados a um só verbo e os grupos de clíticos. Os 

resultados relacionados aos tipos de clíticos estão expressos na tabela 2 a seguir: 

Tabela 2 – A colocação de clíticos em sentenças infinitivas preposicionadas por tipo de 

clítico 

TIPO DE CLÍTICO % OCORRÊNCIA/TOTAL P.R. 

ME 42 19/45 0,61 
SE 40 59/144 0,58 

LHE 29 13/44 0,43 
O/A 23 23/99 0,39 
NOS 18 2/11 0,20 

TOTAL 33 116/343 --- 
Log likelihood: -213,678 

Significance: 0,022 
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Como podemos ver na tabela, os clíticos que mais condicionam a próclise são os 

clíticos me e se, com P.R. de 0,61 e 0,58, respectivamente. Os clíticos lhe, o/a, por sua 

vez, formam um segundo bloco e apresentam um condicionamento intermediário, ou 

seja, menor que o condicionamento dos clíticos me e se, mas não se caracterizam como 

o contexto que menos condiciona a próclise. O contexto que menos condiciona a 

próclise em nossos resultados é referente às sentenças com o clítico nos com 0,20 de 

P.R.. Os resultados referentes aos clíticos me e se devem ser vistos de forma 

diferenciada, visto que o condicionamento da próclise nesses dois contextos tem se 

mostrado relevante em outros contextos como podemos ver nos trabalhos de M.A. 

Martins (2009; 2012) e Carneiro (2005). Associados a esse condicionamento da 

próclise, podemos somar à análise da colocação de clítico no contexto das sentenças 

com os clíticos me e se o fato de esses serem os clíticos mais ativos em PB, os demais 

clíticos como o lhe, o/a e o nos são muito pouco usados, ou seja, são menos ativos em 

PB.  

Ao fazermos o cruzamento da variável tipo de clítico com a variável tempo, 

obtivemos os resultados expressos nos gráficos a seguir: 

 

Figura 3 – A próclise em sentenças infinitivas preposicionadas a partir do cruzamento 

das variáveis: tipo de clítico e período 
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Observando os gráficos, podemos perceber que os clíticos seguem três tipos de 

comportamentos em relação à próclise nos períodos de análises. O primeiro desses 

comportamentos é a queda progressiva nas taxas de próclise no decorrer dos séculos 

XIX e XX em contextos como os das sentenças com os clíticos lhe, o/a e nos. As taxas 

de frequências desses clíticos passam de 47%,50% e 29% de ocorrência de próclises na 

primeira metade do século XIX, para 0%20, na segunda metade do século XX, 

mostrando assim uma queda significativa nas taxas de frequência de próclise. 

Acreditamos que esse resultado dar-se devido à queda desses três tipos de clíticos em 

PB. 

 Outro comportamento atestado nos gráficos da figura 3 é o aumento progressivo 

das taxas de próclise referentes aos clíticos me e se. O clítico me, em particular, mostra 

uma tendência de aumento mesmo no período XIX.2, período em que as taxas de 

frequência de todos os clíticos diminuem significativamente. A ocorrência de próclise 

em sentenças com o clítico me passa de 30%, na primeira metade do século XIX, para 

50%, na segunda metade do século XX. Já os resultados referentes ao clítico se, apesar 

de mostrarem um aumento das taxas de próclise de 53%, no período XIX.1, para 64%, 

no período XX.2, vemos que a taxa de frequência de próclise cai para 18% na segunda 

metade do século XIX, porém, nos períodos subsequentes as taxas de próclise nesse 

contexto só aumentam. 

Como especificamos anteriormente, apesar de não ter sido selecionada como 

uma variável estatisticamente relevante pelo programa Goldvarb 2001 (RLT, 2001) 

nesta última rodada estatística, consideramos importante mostrar os resultados 

referentes à variável independente natureza do clítico, visto que em outras rodadas esta 

variável foi selecionada e acreditamos que assim como acontece com a variável tipo de 

preposição, a natureza ou propriedade do clítico é um fator importantíssimo a se 

considerar na colocação de clíticos em sentenças infinitivas preposicionadas. A tabela a 

seguir traz os resultados referentes a esse contexto: 

 

 

                                                           
20 0 ocorrência de próclise em 6 dados referentes ao clítico lhe e 0 ocorrências de próclise em 14 dados 

referentes ao clítico o/a.  
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Tabela 3 – A colocação de clíticos em sentenças infinitivas preposicionadas por 

propriedade do clítico 

 

Log likelihood: -213,322 

Significance: 0,058 

 

Os resultados expressos na tabela 3 podem ser divididos em 3 blocos: o primeiro 

bloco de resultados é formado apenas pelo clítico referencial não associado a grade 

argumental do verbo. Nesse contexto, o Peso Relativo é de 0,89 o que mostra que o 

condicionamento da próclise desempenhada pelos clíticos com essa natureza é grande; o 

segundo bloco de resultados que podemos destacar é formado pelo clítico argumental 

de referência arbitrária, ou se-nominativo, e o clítico com estatuto argumental ou 

funcional, ou se-passivo. Os componentes desse bloco, apesar de apresentarem P.R. 

menores que o expresso no bloco anterior, condicionam fortemente a próclise e isso é 

expresso pelos P.R. de 0.75 e 0.66, respectivamente. Os resultados percentuais, de 62% 

e 50%, referentes a esses dois contextos específicos mostram que a colocação de clíticos 

se dá de forma variável. O último bloco de resultados é composto pelo clítico 

argumental proposicional ou predicativo, ou o demonstrativo; os clíticos argumentais 

de referência definidas, ou clíticos pronominais ou anafóricos; os clíticos sem conteúdo 

semântico ou morfossintático, ou clítico inerente; e o clítico com comportamento de 

afixo derivacional, ou clítico inergativo ou anticausativo. Como podemos ver na tabela 

a cima, os P.R. alcançados por esses contextos são respectivamente 0,49, 0,48, 0,47 e 

0,43. Esses P.R. comparados aos P.R dos blocos anteriores mostram que os clíticos 

pertencentes aos 4 contextos desse bloco condicionam muito menos a próclise do que os 

contextos dos blocos anteriores; junto a esses P.R. relativamente baixos há também as 

PROPRIEDADES DOS CLÍTICOS % OCORRÊNCIA/TOTAL P.R. 
CLÍTICO REFERÊNCIAL NÃO ASSOCIADO A GRADE 

ARGUMENTAL (DATIVO ÉTICO E DATIVO DE POSSE) 

66 4/6 0,89 

CLÍTICO ARGUMENTAL DE REFERÊNCIA 

ARBITRÁRIA (SE-NOMINATIVO) 

62 10/16 0,75 

CLÍTICO COM ESTATUTO DE ARGUMENTAL OU 

FUNCIONAL (SE-PASSIVO) 

50 3/6 0,66 

CLÍTICO ARGUMENTAL PROPOSICIONAL OU 

PREDICATIVO (CLÍTICO DEMOSTRATIVO) 

20 1/5 0,49 

CLÍTICOS ARGUMENTAIS DE REFERÊNCIA 

DEFINIDA (ANAFÓRICOS, RECÍPROCOS E REFLEXOS) 

29 69/235 0,48 

CLÍTICO SEM CONTEÚDO SEMÂNTICO OU 

MORFOSSINTÁTICO (SE-INERENTE) 

37 16/43 0,47 

CLITICO COM COMPORTAMENTO DE AFIXO 

DERIVACIONAL (CLÍTICO INERGATIVO OU 

ANTICAUSATIVO)  

40 13/32 0,43 

TOTAL 33 116/343 --- 
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taxas de frequência que são respectivamente 20%, 29%, 37% e 40% e mostram que 

nesses contextos há a preferência pela colocação enclítica.  

A primeira variável extralinguística que apresentaremos aqui como relevante 

para análise que estamos desenvolvendo é a referente à região ou localidade. Essa foi a 

terceira variável selecionada pelo programa do pacote estatístico. Como especificamos 

anteriormente, a variável extralinguística localidade possui, em nossa amostra, quatro 

variantes, ou seja, quatro localidades diferente: Rio de janeiro, Ceará, Pernambuco e 

Bahia. Os resultados referentes à próclise nesses quatro Estados estão expressos na 

Tabela 4 a seguir: 

 

Tabela 4 – A próclise em sentenças infinitivas preposicionados por Estado 

LOCALIDADE % OCORRÊNCIA/TOTAL P.R. 

RIO DE JANEIRO 45 32/71 0,65 
CEARÁ 36 34/92 0,55 
PERNAMBUCO 32 25/78 0,47 
BAHIA 24 25/102 0,37 

TOTAL 33 116/343 --- 
Log likelihood: -215, 199 

Significance: 0,039 

 

Os resultados expressos nessa tabela mostram que, considerando a localidade, os 

dados estão dispostos em dois blocos: o primeiro é composto pelos resultados 

relacionados aos Estados do Rio de janeiro e do Ceará. Esses dois Estados são os que 

mais condicionam a próclise, pois possuem P.R. de 0,65 e 0,55, respectivamente. Por 

outro lado, os Estados de Pernambuco e Bahia são os que menos favorecem a 

ocorrência de próclise, mostrando assim P.R. equivalentes a 0,47 e 0,37. 

Ao cruzarmos a variável localidade com a variável tipo de preposição obtemos 

os resultados expressos nos gráficos a seguir: 
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Figura 4 – A próclise por tipo de preposição nos Estados analisados 

 

  

Vale ressaltar, nesses gráficos, os resultados referentes a próclise em sentenças 

regidas pelas preposições para e por nos dados do Rio de Janeiro, visto que nesses 

contextos há percentuais de próclises elevados de 75% e 66%, respectivamente. Outro 

resultado que devemos destacar nos dados do Rio de Janeiro é o percentual de 33% no 

contexto das sentenças infinitivas regidas por preposição em, visto que essa preposição 

é a que menos favorece a próclise. Nos Estados do Ceará, Pernambuco e Bahia os não 

há ocorrência de dados nesse contexto21. 

A colocação de clítico por tipo de preposição no Ceará, Pernambuco e Bahia é 

enclítica, exceto em dois casos: nas sentenças infinitivas precedidas pela preposição 

por, nos dados da Bahia, em que há a taxa de frequência de próclise de 100% e nas 

sentenças regidas pela preposição sem, nos dados de Pernambuco, Bahia e Ceará, em 

que há taxas de frequência de próclise de 80%, 50% e 50%. 

Se compararmos esses resultados aos adquiridos por Margro (2005), vemos que 

os contextos representados pelas sentenças regidas pelas preposições em, de e para 

apresentam percentuais que mostram um padrão diferente do apresentado por Magro 

para o PE em seu estudo de 2005. No que se refere à preposição em atestamos em 

                                                           
21 Ceará: 0 ocorrências em 3 dados; Pernambuco: 0 ocorrência em 1 dado; Bahia: 0 ocorrência 

em 3 dados. 
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nossos resultados que no Estado do Rio de Janeiro possui uma taxa elevada de 

ocorrência em comparação as taxas de ocorrência desse mesmo contextos nas outras 

localidades que consideramos nesta pesquisa. Diante disso, vemos que, por apresentar 

um resultado diferente das demais localidades e dos resultados apresentados por Magro 

em relação ao contexto das sentenças regidas pela preposição em, o Rio de Janeiro dá 

indícios que possui uma colocação de clítico mais inovadora do que as demais regiões 

analisadas nesta pesquisa. 

Outros resultados interessantes a serem mostrados são os relacionados ao 

cruzamento entre a variável localidade e a variável tempo. A partir desse cruzamento 

podemos observar que, nos estados do Rio de janeiro, Ceará e Pernambuco, os 

percentuais de próclise caem significativamente na passagem da primeira metade do 

século XIX para a segunda metade do mesmo século; já na passagem do período XIX.2 

para XX.1 há um aumento superior a 10% nas taxas de frequência de próclise, porém 

esse índice volta a cair na segunda metade do século XX. O mesmo não ocorre nos 

dados do estado da Bahia que mostram um pequeno aumento no período XIX.2 e XX.2 

e uma pequena queda nos percentuais durante o período XX.1. Esses resultados podem 

ser melhor visualizados nos gráficos da figura 5 a seguir: 

 

Figura 5 – A próclise em sentenças infinitivas preposicionadas a partir do cruzamento 

das variáveis: estado e período. 
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Como podemos ver nos gráficos da figura 5, os resultados apontam para uma 

queda nas taxas de frequência de próclise nos dados dos Estados do Rio de Janeiro, 

Ceará e Pernambuco. Por outro lado, o Estado da Bahia registra em seus dados um leve 

aumento nas taxas de próclise de 23% à 33%, da primeira metade do século XIX à 

segunda metade do século XX. O que há de mais interessante nesses gráficos são os 

resultados referentes às ocorrências de próclise em todos os Estados no período XX.2. 

Os resultados relacionados a esse período são relevantes pois as diferenças entre os 

percentuais de próclise de cada localidade diminuíram significativamente. Como 

podemos observar nesse período os percentuais de próclise referentes a todas as 

localidades estão entre 30% e 40%. Essa situação não é atestada em nenhum outro 

período na análise. Acreditamos que isso pode estar associado a difusão de padrões de 

colocação de clíticos inovadores como a redução nas ocorrências de próclise em relação 

às preposições sem, por e para, assim como o aumento das taxas de próclise em relação 

às sentenças com a preposição em no Estado do Rio de Janeiro.  

Outros resultados se mostram interessantes ao cruzarmos a variável localidade e 

a variável gênero textual. Os resultados desse cruzamento estão expostos nos figura 6 

abaixo: 

Figura 6 - A próclise em sentenças infinitivas, com verbos no precedidos por preposição, por 

gênero textual e por região 
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O que nos chama mais atenção nesses resultados expressos nos gráficos em 6 é o 

fato de o Rio de Janeiro, além de ser o estado com maior percentual de próclise (40%) e 

possuir a maior probabilidade de ocorrência de próclise (0,65), possui a maior taxa de 

frequência de uso de próclise no gênero carta de redator alcançando 43% de próclise 

nesse gênero. Esse resultado é interessante por três fatores: (i) esse percentual elevado 

de próclise ocorre em um gênero que possui um P.R de 0,37 que é considerado baixo 

para o condicionamento da próclise na amostra em comparação ao P.R. de 0.55 

referente aos anúncios22; (ii) as taxas de frequência de próclise desse gênero nos outros 

Estados não são elevadas como no Rio de Janeiro, diferenciando esse estado dos 

demais; e (iii) o Rio de janeiro é um estado localizado geograficamente mais distante 

dos outros estados da amostra, fazendo parte da região sudeste enquanto os demais 

estados fazem parte da região nordeste. Esse último fator pode nos mostrar uma 

diferenciação regional na colocação de clíticos em sentenças infinitivas com verbos 

precedidos por preposição. Poderíamos então lançar a hipótese de que a propagação da 

próclise na região sudeste se deu de forma mais avançada do que na região nordeste no 

contexto das orações infinitivas preposicionadas.   

Outra variável independente selecionada pelo programa estatístico foi a variável 

“tempo” como um fator importante para o condicionamento da ocorrência de próclise na 

amostra. Essa foi a quarta variável selecionada. Os resultados referentes a essa variável 

podem ser vistos na tabela 5 a seguir: 

 

Tabela 5 – A próclise em sentenças infinitivas preposicionados por período 

PERÍODO % OCORRÊNCIA/TOTAL P.R. 

XIX.1 46 40/86 0,62 
XX.1 32 26/80 0,55 
XX.2 35 25/78 0,53 
XIX.2 25 25/102 0,38 

TOTAL 33 116/343 --- 
Log likelihood: -214,401 

Significance: 0,018 

 

                                                           
22 Não iremos expor os resultados acerca da colocação de clítico referentes a variável gênero textual, pois 

essa não foi selecionada pelo programa Goldvarb 2001 (RTL,2001) em nenhuma das rodadas estatística 

que realizamos. Contudo, os Pesos Relativos referentes a cada gênero textual são: 0,55 nos anúncios; 0.54 

nas cartas de leitores e 0,37 nas cartas de redatores.  
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Como podemos ver na tabela o período que possui a maior probabilidade de 

ocorrência de próclise é o período XIX.1 com 0,62 de peso relativo, seguido dos 

períodos XX.1 e XX.2, com pesos relativos equivalentes a 0,55 e 0,53. Já o período 

XIX.2 possui índices baixos tanto em relação ao percentual quanto ao peso relativo, 

mostrando que nesse período a probabilidade de ocorrência de próclise é de 0,38, ou 

seja, uma probabilidade de ocorrência muito baixa em comparação aos períodos XX.2, 

XX.1 e XIX.1.  

Para melhor visualizar como se dá a evolução da próclise durante os séculos 

XIX e XX projetamos os resultados na figura 7:  

 

Figura 7- Próclise em sentenças infinitivas com verbos precedidos por preposição 

durante os séculos XIX e XX.  

  

 

 

Como podemos ver no gráfico da figura 7, os percentuais de próclise caem 

significativamente durante a segunda metade do século XIX. Acreditamos que isso 

ocorre devido influência do padrão de generalização da ênclise em muitos contextos. 

Contudo, podemos ver que a partir da primeira metade do século XX os percentuais de 
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próclise aumentam. Acreditamos que esse aumento deve-se a elevação do número de 

ocorrências de próclise em contexto como os das sentenças infinitivas com verbos 

precedidos pelas preposições a e de. 

 

3.3 Considerações finais do capítulo 

Neste capitulo, tratamos dos procedimentos metodológicos e dos resultados 

alcançados nesta pesquisa. Vimos uma descrição detalhada de etapas como a formação 

do corpus, a coleta dos dados, a classificação/categorização dos dados e as rodadas 

estatísticas, assim como, os resultados empíricos quantitativos referentes ao uso da 

próclise nos contextos analisados. 

Os resultados obtidos neste trabalho apontam para contextos que condicionam 

fortemente a colocação proclítica como as sentenças com verbos no infinitivo 

precedidos por preposição sem, as sentenças com o clítico me e as sentenças retiradas 

dos textos do estado do Rio de Janeiro. Em relação as sentenças regidas pela preposição 

sem vimos que, apesar de esse contexto apresentar um P.R. de 0,75, há a diminuição 

progressiva na passagem do século XIX para o século XX. Esse contraste é observado 

em muitos contextos em nossa amostra, o que nos leva a focalizar a análise na 

probabilidade de ocorrência visto que em muitos contextos há poucos dados e isso pode 

interferir nas taxas de frequência e não no peso relativo. 

Outros resultados importantes que devemos destacar são os alcançados com os 

dados referentes ao estado do Rio de Janeiro. Os dados pertencentes ao Rio de Janeiro 

totalizam 71 dados e a ocorrência de próclise é de 45%, sendo o P.R. equivalente a 0,65, 

ou seja, esse estado possui o maior percentual de ocorrência de próclise e o maior P.R.. 

Outro fator que nos chamou atenção acerca da próclise nos dados referentes ao Rio de 

Janeiro foi as taxas de frequência de anteposição de clítico em sentenças retiradas de 

cartas de redatores. O gênero carta de redator possui P.R. equivalente a 0,36 e, em todos 

os estados, os percentuais são baixos, exceto no Rio de Janeiro. 

Diante disso, concluímos que os resultados expostos nesse capítulo suscitaram 

boas discussões acerca da colocação de clítico em sentenças infinitivas preposicionadas. 

Apesar de não mostrarmos um padrão proclítico dominante nos resultados gerais, o que 

seria uma evidência clara da implementação da próclise no contexto das infinitivas 
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preposicionadas, mostramos resultados mais específicos que apontam para contextos de 

forte variação clV/Vcl e para determinados contextos em que  o condicionamento da 

próclise é alto como no caso das sentenças regidas pela preposição sem e por, nos 

resultados referentes ao estado do Rio de Janeiro e nos resultados referentes ao clítico 

não associado a grade argumental no qual evidenciamos um P.R. de 0,89, ou seja, esse 

contexto condiciona fortemente a próclise em nossa análise.                                                            
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INTRODUÇÃO 

Diante dos resultados expressos no capítulo anterior, vemos que, apesar de a 

colocação de clíticos em sentenças infinitivas retiradas de cartas de leitores, cartas de 

redatores e anúncios dos séculos XIX e XX se mostrar variável, a colocação de clíticos 

na maioria dos contextos se dá preferencialmente de forma enclítica. Em alguns 

contextos, no entanto, observa-se na amostra um progressivo aumento da próclise. Os 

resultados empíricos que apresentamos mostram por meio dos Pesos Relativos elevados 

que alguns contextos são importantes para o condicionamento da próclise, como as 

sentenças infinitivas regidas pelas preposições sem, por, para e de. Logo, acreditamos 

que para podermos explicar a derivação da próclise nesse contexto devemos nos 

aprofundar mais na relação existente entre as preposições e a colocação de clítico em 

PB.  

Neste capítulo, buscaremos explicar a colocação de clítico atestada nos dados 

retirados de textos de brasileiros dos séculos XIX e XX. Para isso, utilizaremos alguns 

pressupostos da proposta teórica sugerida por Galves (2001), que prevê a existência da 

categoria funcional Pessoa, localizada acima da TP, e que a colocação de clíticos está 

relacionada à associação de traços-phi e traços-V fortes, e da proposta de Magro (2005) 

acerca da natureza das preposições em português. 

Organizamos este capítulo da seguinte forma: em 4.1, retomaremos a proposta 

de Galves (2001); em 4.2 apresentaremos a proposta de Magro (2005); e, em 4.3, 

apresentaremos uma proposta de análise teórica para colocação de clíticos em sentenças 

infinitivas preposicionadas na escrita brasileira dos séculos XIX e XX. 
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4.1. A proposta de Galves (2000; 2001) para a colocação de clíticos nas gramáticas 

do português 

Como vimos no capítulo II, o Português brasileiro tem um padrão de colocação 

de clíticos pronominais que se diferencia bastante de outras gramáticas do Português 

como o PC e o PE. Em comparação ao PC, que também tem a próclise como padrão de 

colocação em alguns contextos, o PB expande e categoriza a próclise em contextos que 

nunca tiveram próclise como padrão categórico. Nesse sentido, vale destacar o contexto 

V1 que em PB alcança elevadas taxas de ocorrência de próclise. Ao confortarmos PE e 

PB, as diferenças ficam mais evidentes, visto que essas gramáticas são praticamente 

opostas em relação à colocação de clíticos pronominais em determinados contextos. 

Enquanto o PE generaliza a ênclise, usando esse padrão em todos os contextos exceto 

nas sentenças com atratores de próclise, o PB generaliza a próclise até mesmo em 

contextos que historicamente eram de ênclise categórica.   

Diante disso, discorreremos, nesta seção, sobre uma proposta teórica que busca 

explicar como a próclise é derivada em PB, ou seja, uma explicação teórica acerca dos 

processos gramaticas que culminam na colocação proclítica em PB. Essa proposta foi 

elaborada por Galves (2000; 2001) e é baseada no Programa Minimalista proposto por 

Chomsky. Essa explicação teórica sugerida por Galves (2000; 2001) trabalha com a 

hipótese de que dois parâmetros específicos diferem nos sistemas de concordância das 

línguas. Esses parâmetros são relativos à associação (i) de traços- φ (AGR) às diversas 

categorias funcionais como COMP, Tempo e Pessoa e (ii) de traços-V fortes aos traços-

φ. Baseada na aplicação desses dois parâmetros, a autora explica quais são os processos 

gramaticais que fazem com que a colocação de clíticos em PB seja majoritariamente 

proclítica em determinados contextos. 

Antes de nos aprofundar na proposta teórica de Galves (2000; 2001), 

discorreremos acerca de fatores que devem ser melhor compreendidos em relação à 

AGR no Programa Minimalista, visto que esse elemento é muito importante para a 

teoria proposta por Galves (2000; 2001). Nos primeiros trabalhos acerca do Programa 

Minimalista foi considerado que a categoria INFL, responsável principalmente pela 

atribuição de tempo e concordância, deveria ser dividida em duas outras categorias 

funcionais. Essa proposta está bem delimitada no trecho abaixo: 

Assumirei que Agr é uma categoria em seu próprio direito, para ser 

distinguida de Tempo, que é a cabeça do que tem sido chamado até 
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agora de Infl. Poderíamos chamar este último de T (empo) e de TP a 

sua projeção máxima. Agr também é o núcleo de uma projeção 

máxima AgrP. (Pollock, 1989, p.383)23 [tradução nossa] 

 

Esse trecho deixa claro que o que é proposto por Pollock (1989) é uma cisão da 

categoria Infl em duas outras categorias funcionais: Tempo e Agr. T e Agr, nessa 

perspectiva, ocupam o núcleo de categorias funcionais e tem como projeção máxima, 

respectivamente, TP e AgrP. Com isso, T é o núcleo da categoria responsável pela 

atribuição de tempo à sentença e, por sua vez, Agr é o núcleo da categoria funcional 

responsável pela concordância. No entanto, essa proposta e seus desdobramentos foram 

refutados por Chomsky (1995) ao retirar o estatuto de categoria atribuído a Agr por 

Pollock (1989), assim a noção de concordância volta a ser meramente relacional. 

Contudo, a definição de Agr que é adotada por Galves (2000; 2001) é a de que Agr é, 

antes de qualquer coisa, um conjunto de traços-φ, como podemos ver no trecho a seguir: 

Entre a noção puramente relacional e a definição de uma categoria, 

sempre que uma relação de concordância se estabelece, existe uma 

terceira via, já subjacente nos modelos anteriores, mas que parece 

particularmente pertinente explicitar no quadro minimalista. Consiste 

em definir AGR, antes de mais nada, como um conjunto de traços- φ. 

Esses traços- φ podem constituir o núcleo de uma categoria funcional 

independente ou, ao contrário estar associados a uma outra categoria 

funcional. (GALVES, 2001, p. 222) 

 

  Nesse trecho, podemos ver que a definição de Agr como um conjunto de traços 

associados já estava intrínseca nos modelos anteriores, porém a autora focaliza nessa 

definição de Agr, pois a proposta teórica dela está baseada na associação desses traços-

φ às determinadas categorias funcionais, assim como também, à associação desses 

traços aos traços-V fortes. 

A proposta de Galves (2000; 2001) é baseada inicialmente em três hipóteses: (i) 

os clíticos são feixes de traços-φ e assim correspondem à Agr; (ii) os clíticos 

pronominais podem ser gerados em posição argumental e, em seguida, sofrer adjunção 

ao verbo, acorrendo assim a colocação proclítica; e (iii) na ênclise, o clítico é 

                                                           
23 Agr I will assume is a category in its own right, to be distinguished from Tense, which is the head of 

what has so far been called Infl. We might more appropriately call the latter T(ense) and its maximal 

projection TP. Agr is also the head of a maximal projection AgrP (POLLOCK, 1989, p.383) 
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morfologicamente associado ao verbo, formando uma unidade morfológica com seu 

hospedeiro.  

Essas hipóteses apontam para dois fatos interessantes. O primeiro desses fatos é 

correspondente à hipótese que trata da natureza dos pronomes clíticos como feixe de 

traços-φ. Ao considerar que os clíticos são feixes de traços-φ, relacionamos os clíticos 

diretamente à ocorrência de AGR nas categorias funcionais. Essas se opõem à proposta 

de que os clíticos são determinantes. Segundo a autora, conceber os clíticos como 

determinantes é problemático, pois os determinantes são categorias associadas à 

referência, logo a ausência de referência característica de alguns clíticos não pode ser 

explicada. Com isso, Galves (2000; 2001), baseada Rizzi (1990), afirma que os clíticos 

são feixes de traços-phi. 

 Já as hipóteses (i) e (ii) referem-se à natureza da colocação proclítica e enclítica. 

Nessas hipóteses, próclise e ênclise possuem naturezas distintas, pois a próclise é vista 

como o resultado da adjunção do clítico ao verbo após da partícula átona ser gerada em 

posição argumental. A ênclise, por outro lado, forma uma unidade morfológica com o 

verbo, ou seja, nesse caso, o clítico é visto como uma partícula de concordância que faz 

parte da morfologia verbal. 

Dada a natureza distinta dos clíticos em posição anterior ao verbo e dos clíticos 

em posição posterior ao verbo, basta-nos saber agora quais são os fatores que legitimam 

e motivam cada uma dessas colocações. Para Galves (2000; 2001), a colocação enclítica 

ou proclítica depende da forma em que os parâmetros destacados anteriormente (a 

associação de traços-φ às categorias funcionais e a associação de traços-φ a traços-V 

fortes) se realizam na derivação e, também, da relação de especificador/núcleo 

estabelecida, ou não, na categoria para onde o verbo é deslocado. 

A relação de especificador/núcleo estabelecida em uma categoria ocorre devido 

à associação de traços-φ a essa categoria. Quando isso ocorre, os traços-φ ficam na 

posição de especificador da categoria a qual está vinculado, exigindo que um elemento 

faça a verificação desse traço, pois os traços-φ não são interpretáveis nos módulos de 

interface. De acordo com Galves (2000; 2001), essa relação de especificador/núcleo é 

incompatível com a ocorrência de ênclise por causa da ocorrência de traços-φ à 

categoria que hospeda o verbo. A incompatibilidade entre a ênclise e a relação de 

especificador/núcleo é citada pela autora no trecho a seguir: 
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A propriedade comum à topicalização e às orações infinitivas é que o 

núcleo que contém o verbo e o clítico não entra em nenhuma relação 

de Especificador/Núcleo. Em orações infinitivas, não há sujeito lexical 

para concordar e, em construções topicalizadas, representadas em 

(15b) acima, o tópico está fora de CP. Se acreditarmos essa 

similaridade entre esses dois casos de ênclise, podemos formular a 

seguinte generalização: a ênclise é incompatível com a existência de 

uma relação Especificador-Núcleo que envolve o núcleo que envolve 

o clítico. (GALVES, 2001,p.251) 

 

Nesse trecho, a autora faz uma generalização a partir da observação de dois 

contextos em que a colocação de clítico se dá obrigatoriamente de forma enclítica. Essa 

generalização consiste na incompatibilidade da ênclise com a relação de 

Especificador/Núcleo, ou seja, se o pronome átono estiver junto a um verbo em uma 

categoria que haja a necessidade de se preencher a posição de especificador com algum 

elemento, a ênclise não é lícita. Segundo a autora, o fator que possibilita a existência da 

relação Especificador/Núcleo é a associação de traços–V fortes aos traços-phi de AGR. 

Com isso, a autora propõe que a colocação proclítica ou enclítica ocorre, basicamente, a 

partir das seguintes regras: (i) a próclise ocorrerá se o clítico for adjungido a um verbo 

localizado em um núcleo dotado de traços-ARG e (ii) a ênclise ocorrerá se o verbo, em 

Spell-out, não conter ARG.  

Além da natureza dos traços-phi e das condições para ocorrência de próclise e 

ênclise, Galves (2000; 2001) assume, também, a existência de uma categoria funcional 

existente entre CP e TP. Segundo a autora, essa categoria é Pessoa e possui, assim 

como outras categorias funcionais, traços [+ interpretáveis]. A autora prevê também que 

a essa categoria estão associados traços-phi [- interpretáveis] que devem ser verificados 

por meio do movimento de um elemento que possua outros traços-phi ou pelo 

movimento de outro traço-phi para PessP. 

Considerando essas condições específicas para a ocorrência de próclise ou 

ênclise e a existência de uma categoria funcional Pessoa entre CP e TP, a diferença de 

uma gramática de português para outra (do PC para o PE ou do PC para PB) ocorre por 

meio dos valores atribuídos aos traços-V, responsáveis pela movimentação do verbo, e 

os traços-AGR nas categorias funcionais COMP, Tempo e Pessoa. Os valores atribuídos 
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a esses traços em COMP, Tempo e Pessoa estão especificados no esquema abaixo 

retirado de Galves (2001, p.253): 

 

PCl: COMP: +V/-AGR 

        Pessoa: +V/+AGR 

        Tempo: -V/+AGR 

PE:  COMP: -V/+AGR 

        Pessoa: +V/-AGR 

        Tempo: -V/-AGR 

PB:  COMP: -V/-AGR 

        Pessoa: -V/-AGR 

        Tempo: +V/+AGR 

 

Com esse esquema, observamos que a posição de Especificador/Núcleo inibe a 

ênclise em PC, PE e PB, pois se considerarmos que, segundo Galves (2000; 2001), o 

que possibilita a existência de uma relação Especificador/núcleo é a associação de 

traços V fortes e de traços AGR então veremos que, em PE, por exemplo, essa relação 

não vai se estabelecer em nenhuma das categorias funcionais visto que não há em 

nenhuma delas traços V fortes associados a traços +AGR. A ausência dessa associação 

de traços verbais a traços de concordância licencia a ênclise em PE. No PB, por sua vez, 

a categoria Tempo possui traços V fortes associados a traços + AGR. Com isso, 

podemos considerar que a próclise é licenciada nessa categoria funcional em PB. A 

incompatibilidade da ênclise com a relação de Especificador/núcleo fica mais clara nas 

derivações abaixo, retiradas de Galves (2001). 

 

(1) XP [CP V-cl [IP ...]] 

(2) [CP XP cl-V [IP ...]] 

(3) *[CP XP V-cl [IP ...]] 

 

Como podemos ver, os exemplos deixam mais claro como a ênclise é 

incompatível com a relação de Especificador/núcleo, visto que, em (1), a ênclise é licita 

apenas pelo fato que o elemento que antecedo o verbo, um XP, ser realizado fora dos 

domínios de CP. Em (2), vemos um exemplo que, quando a relação de 

especificador/núcleo é estabelecida, nesse caso por meio da presença de um elemento na 

posição de especificador de CP, o padrão é a próclise. Isso é reforçado em (3) ao 

representar uma estrutura em que a razão de sua agramaticalidade está no fato de haver 

ênclise mesmo com um elemento em posição de especificador de CP. 
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Ainda sobre o esquema de distribuição de traços em COMP, Pessoa e Tempo 

proposto por Galves, vemos que, em PC, o verbo sobe até COMP, visto que esta é uma 

característica das línguas V2, porém, antes de subir a COMP, o verbo passa pela 

categoria Pessoa em que há presença de traços AGR, licenciando a posição de 

Especificador/Núcleo para esta categoria. Os exemplos abaixo ilustram a forma como se 

dá a colocação de clíticos em sentenças escritas no século XVIII, retirados de Galves 

(2001, p.217) 

 

(4) O amigo Pedro Antonio me disse ultimamente que V.M me remetia mais 

tabaco [...] (Gusmão) 

(5) O ar parece-me bastante benigno (marquês do Lavradio) 

 

Os exemplos trazidos por Galves (2001) exemplificam a escrita de indivíduos do 

século XVIII. Conforme a proposta da autora para a derivação da próclise ou da ênclise 

em português, o fato de PC possuir traços +V e traços +AGR na categoria Pessoa 

licencia a colocação proclítica devido a relação de especificar/núcleo a ser estabelecida. 

Contudo, vemos que apesar disso há no exemplo (5) a ocorrência de um caso de ênclise. 

Isso devesse, segundo a autora, a “disponibilidade de duas posições para o sintagma 

pré-verbal, sujeito ou não sujeito: uma posição interna à oração e uma posição externa à 

oração” (GALVES, 2001, p.219). Dessa forma, entendemos que em (4) há o caso de o 

elemento pré-verbal estar interno à derivação, logo o padrão de colocação é a próclise. 

Já em (5), a ênclise ocorre pelo fato de o elemento que antecede o verbo estar em uma 

posição externa à sentença e o verbo alçado a COMP. 

 Em PE, por sua vez, a única categoria que possui traços-V fortes é a categoria 

Pessoa e essa não tem traços AGR associados a ela. Dessa forma, o padrão possível de 

colocação de clíticos é a ênclise, como podemos ver no exemplo a seguir. 

 

(6) Paulo viu-me  
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Nesse exemplo, vemos que em PE a ênclise é licenciada pois o verbo é alçado a 

categoria Pessoa. Nesta categoria, em PE, não há a relação de especificador núcleo 

devido à ausência de traços +AGR associados aos traços-V, logo a derivação da ênclise 

ocorre. 

 Quanto ao PB, o verbo não sobe para Pessoa, pois nessa categoria não há 

traços-V fortes.  Com isso, o verbo fica na categoria Tempo em que há traços-V fortes 

associados a traços AGR, licenciando a próclise em PB, como podemos ver no exemplo 

abaixo. 

 

(7) Paulo me viu 

 

A próclise nesse contexto é licenciada em PB devido a associação entre traços 

+V e +AGR na categoria Tempo. A associação desses traços nessa categoria funcional 

em PB licencia a derivação da próclise em PB mediante a relação estabelecida entre 

especificador e núcleo em Tempo. 

Esse esquema apresentado por Galves (2000; 2001) explica a colocação de 

clíticos em sentenças finitas. Buscaremos nos respaldar na proposta da autora para 

explicar a colocação de clíticos em sentenças infinitivas preposicionadas no português 

brasileiro, tendo em vista os dados analisados da escrita brasileira dos séculos XIX e 

XX. Acreditamos, portanto, que a busca por um modelo teórico que explique a 

colocação de clíticos deve buscar uma conformidade entre as sentenças finitas e 

infinitivas, ou seja, os mesmos pressupostos teóricos devem ser contemplados na 

explicação acerca da colocação de pronomes átonos tanto nas orações com tempo finito 

quanto nas orações com tempo infinitivo. 

 

4.2 A proposta de Magro (2005) e os diferentes tipos de preposição em português 

A proposta de Magro (2005) para a colocação de clíticos em sentenças 

infinitivas retiradas do corpus CORDIAL-SIN24 baseia-se na ideia de que os elementos 

                                                           
24 O CORDIAL-SIN (Corpus Dialetal com Anotações Sintáticas) é um corpus elaborado desde 1999 pelo 

Grupo de Estudos de Dialectologia do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. Esse corpus é 
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que introduzem as orações infinitivas possuem estatutos categoriais diferentes. Com 

isso, a autora define que as preposições podem possuir dois estatutos categoriais 

diferentes: um de núcleo de um sintagma preposicional (PP), configurando-se como 

uma verdadeira preposição, e outro de núcleo de um CP, funcionando, dessa forma, 

como um complementizador. Em estruturas derivadas com preposições do primeiro 

caso, a categoria CP não é projetada, visto que o elemento que está encabeçando a 

oração infinitiva é uma verdadeira preposição. Já no segundo caso, CP é projetado visto 

que o seu núcleo está ocupado por uma preposição com estatuto de complementizador. 

Destacaremos da análise feita por Magro (2005) duas hipóteses lançadas pela 

autora:  

 

(i) As preposições que favorecem a ênclise e a subida de clítico são as 

verdadeiras preposições e as preposições que favorecem a próclise e não 

favorecem a subida de clítico são complementizadores;  

(ii) Há duas entradas lexicais em uma só gramática para itens como as 

preposições – uma entrada para verdadeiras preposições e outras para 

preposições com função de complementizadores. 

 

Concordaremos, por enquanto, com Magro em relação à primeira hipótese, visto 

que acreditamos que as verdadeiras preposições podem ser aquelas em que favorecem a 

colocação enclítica em PE, enquanto as preposições que ocupam o núcleo de COMP 

favorecem a próclise. Com o objetivo de identificar quais preposições se encaixam no 

âmbito das preposições verdadeiras e quais se encaixam no âmbito das preposições não 

verdadeiras, retomaremos os resultados empíricos obtidos pela autora. As preposições 

que apresentam maior percentual de ocorrência de ênclise são as preposições a e em, 

logo consideraremos que essas preposições são as que mais favorecem a ocorrência de 

ênclise na amostra de Magro. Dessa forma, acreditamos que podemos associar essas 

preposições ao grupo das preposições verdadeiras. As demais preposições, de acordo 

com os resultados adquiridos por Magro (2005), são majoritariamente proclíticas e 

devido às elevadas taxas de próclise alcançadas acreditamos que podemos considerar 

que os contextos das sentenças infinitivas precedidas pelas preposições para, por, sem e 

de são favorecedoras de próclise, logo consideraremos essas preposições como as 
                                                                                                                                                                          
formado por excertos de fala espontânea ou semi-dirigida, transcritos ortograficamente a partir de 

gravações de inquéritos dialectais realizados entre os anos 70 e os anos 90. 
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preposições com função de complementizadores em PE. Dessa forma, temos como 

verdadeiras as preposições a e em – núcleos de um PP – e como complementizadoras as 

preposições de, para, por e sem – núcleos de CP. Diante disso, pela proposta de Magro 

(2005), a derivação das sentenças com verdadeiras preposições se realizaria como em 

(8): 

 

(8) VMAT [PP de [ΣP Σ [TP[T [Vinf+T] cl] 

 

A derivação em (8) mostra um caso de uma verdadeira preposição. Como 

podemos ver, a categoria Σ não possui nenhum conteúdo lexical e também não é 

licenciada pela sua relação com CP, o que motivaria a derivação da ênclise. Nesse caso, 

segundo Magro (2005), a ênclise é o padrão de colocação, sendo derivada no 

componente morfológico. Isso ocorre devido à presença de uma verdadeira preposição, 

ou seja, de uma preposição que ocupa o núcleo de PP, visto que, na ausência de material 

lexical em ΣP, a única forma de legitimar essa categoria é a relação dela com CP. Dessa 

forma, estando CP ausente na derivação fica inviável a legitimação de ΣP, logo a 

próclise não é licita pois essa está associada a legitimação de Σ. Podemos exemplificar 

os casos de ocorrência preposição verdadeira nas sentenças (9) e (10) retiradas de 

Magro: 

 

(9) Faz mal ao organismo estar a cozê-lo. 

(10) A baleia da em tombar-se de lado e a gente vê que está na hora de morrer. 

 

Como podemos ver nos exemplos acima, a ocorrência de ênclise dá-se 

preferencialmente com as preposições a e em em PE. Sendo esse o padrão de colocação 

favorecido pelas verdadeiras preposições, acreditamos que a e em possam ser 

consideradas verdadeiras preposições em PE. 

A próclise, por sua vez, é derivada da seguinte forma: 

 

(11) VMAT [CP de[ΣP Σ [TP[T cl [Vinf+T]] 

 

 

 

Movimento de 

Σ para C 
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Nesse caso, a relação entre a presença de CP na derivação permite que haja 

relação entre essa categoria e a categoria funcional Σ. Essa relação ocorre, de acordo 

com Magro (2005), com o movimento de Σ para CP. Isso permite a legitimação de Σ, 

logo a próclise é o padrão de colocação de clíticos em sentenças como a representada 

em (11). Os exemplos abaixo ilustram a derivação da próclise no contexto das 

preposições não verdadeiras. 

 

(12) O animal via que não era capaz de me dar saída, voltou-se contra mim. 

(13) A cilha tem duas fivelas e depois tem uma correia para se apertar. 

(14) Ora, ficaram muito contentes por lhe amostrar a sua casa. 

(15) Dizia que andava há não se quantos dias sem se deitar.  

 

Os exemplos acima, ilustram os casos de próclise nos resultados de Magro 

(2005). Observamos que as preposições que figuram essa colocação são as preposições 

de, para, por e sem. Acreditamos que, ao possuir elevadas taxas de próclise como foi 

demostrado nos resultados obtidos por Magro, podemos considerar que essas 

preposições possam ser associadas aos casos de ocorrência de preposições não 

verdadeiras. 

Em relação à segunda hipótese levantada pela autora, não nos parece adequada a 

hipótese de que em uma só gramática temos duas entradas lexicais para as preposições. 

Considerando que adotamos, nesta pesquisa, os pressupostos teóricos do modelo de 

competição de gramáticas, não nos é produtivo assumir que há duas entradas lexicais 

para as preposições sem associá-las às gramáticas do PE e do PB. Dessa forma, 

aventamos a hipótese de que a opção para a marcação da preposição como 

complementizador ou como verdadeira preposição nos abre a possibilidade de falarmos 

em reflexos de competição de diferentes gramáticas na escrita de brasileiros dos séculos 

XIX e XX, visto que a opção pela marcação de uma determinada preposição como 

complementizador ou como verdadeira preposição pode ser vista como uma opção por 

um padrão caraterístico de uma determinada gramática. Com isso, se encontrarmos na 

análise evidências que vincule uma determinada preposição à um estatuto diferente 

daquele que ela possui na análise referente ao PE, podemos lançar uma hipótese de que 

a nova classificação dessa preposição pode estar associada essa mudança de estatuto a 

uma outra gramática, o que nos apontaria um possível caminho para se falar em reflexos 

de competição de gramáticas nos nossos dados. 
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4.3. Uma proposta teórica para a colocação de clíticos em sentenças infinitivas 

preposicionadas na escrita brasileira dos séculos XIX e XX 

Nesta seção, apresentaremos uma proposta teórica que desenvolvemos para 

explicar como se dá a colocação de clíticos em sentenças infinitivas preposicionada na 

escrita brasileira dos séculos XIX e XX. Essa proposta é fundamentada em Galves 

(2000; 2001), acerca da colocação de clíticos em PC, PE e PB, e em Magro (2005), 

acerca da natureza das preposições em português. A opção pelos pressupostos 

pertencentes aos estudos dessas duas autoras deu-se por dois motivos: (i) a colocação de 

clíticos é resultante da associação de traços-V fortes e traços AGR nas gramáticas do 

português; e (ii) a necessidade de explicar as diferentes colocações de clíticos parece 

estar relacionada ao tipo de preposição, dado que esse é um forte condicionador de 

próclise nos dados analisados da escrita brasileira dos séculos XIX e XX (conforme 

análise apresentada no capítulo 3 desta dissertação). Dessa forma, assumimos que o 

pressuposto de que há dois tipos de estruturas para as sentenças infinitivas 

preposicionadas em português pode explicar os diferentes padrões de colocações de 

clíticos relacionadas ao tipo de preposição que encabeça a sentença. 

Na análise feita por Magro (2005), assume-se que, quando há a ocorrência de 

uma verdadeira preposição, ou seja, de uma preposição que ocupe o núcleo de um PP, a 

ênclise é o padrão no PE, visto que a categoria funcional localizada acima de TP25 não é 

licenciada nem pela presença de um item lexical nem pela relação dessa categoria com 

COMP. Nesse caso, a ênclise é derivada no componente morfológico, ou seja, o clítico 

é ligado/adjungido ao verbo morfologicamente, como podemos em (16). 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Na análise feita por Magro (2005), é considerado que a categoria que se localiza logo acima de TP é a 

categoria funcional Σ. A autora baseia essa análise nos estudos de Costa e Martins (2003; 2004)que 

definem Σ como uma categoria funcional forte responsável pela codificação de aspectos relativos à 

polaridade e à ênfase. Nesta análise, consideraremos que a categoria funcional situada acima de TP é a 

categoria Pessoa, assim como é proposto por Galves (2000; 2001). 
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(16) 

 

De acordo com a autora, a derivação expressa em (16) é propícia à ênclise, pois 

a categoria funcional Σ não é licenciada por não haver material lexical a ela associado e 

por COMP não estar presente na derivação. A próclise ocorreria, portanto, em sentenças 

em que a preposição fosse núcleo de CP. 

Como não consideraremos a categoria funcional Σ nesta análise, e sim a 

categoria Pessoa, conforme proposta de Galves (2000; 2001), defendemos que o 

licenciamento de Σ não é significativo para a derivação da próclise ou da ênclise. O que 

determinará a derivação da próclise ou da ênclise em nossa análise é a associação de 

traços-V fortes aos traços AGR na categoria funcional Pessoa. Nesse caso, a estrutura 

expressa em (16) passaria a ser derivada como em (17): 
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(17) 

 

Na estrutura sintática expressa acima, vemos a ocorrência da categoria funcional 

Pessoa que tem como núcleo o verbo mais o clítico. Como podemos ver, também, a 

preposição está ocupando o núcleo de um sintagma preposicional, logo, seguindo a 

análise de Magro (2005), a presença da preposição em sua posição canônica é um fator 

que favorece a ocorrência da ênclise. Neste caso, a ênclise dar-se-ia no componente 

morfológico, pois, de acordo com a proposta de Galves (2000; 2001), em PessP 

possivelmente não haveria traço-phi associados a traços-V fortes. 

A proposta que desenvolveremos aqui é baseada principalmente na diferença 

entre preposições verdadeiras e preposições que desempenham a função de 

complementizador. Defendemos que nas estruturas em que a preposição ocupa a 

posição de núcleo de CP, a distribuição de traços AGR e de traços-V ocorre como no 

esquema a seguir, adaptado da proposta de Galves (2000; 2001):  

 

 PE:  COMP: -V/+AGR 

        Pessoa: +V/+AGR 

        Tempo: -V/-AGR 

PB:  COMP: -V/-AGR 

        Pessoa: +V/-AGR 

        Tempo: +V/+AGR 
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Como podemos ver no esquema acima, existe uma diferença entre ele e aquele 

proposto por Galves (2000; 2001) que apresentamos na seção 4.1 deste capítulo. Em 

PE, a categoria funcional Pessoa adquire um traço +AGR. Isso ocorre devido à presença 

da preposição no núcleo de CP. Em PB, vemos também a mudança no valor de um 

traço, porém o traço mudado é o traço-V que, em Pessoa, passa de –V para +V. 

Defendemos que a presença da preposição no núcleo de CP – característica das 

preposições não verdadeiras – não só desencadeia uma mudança estrutural de 

licenciamento de categoria funcional mas sim que, ao ocupar essa posição, a preposição 

pode forçar a mudança dos valores atribuídos aos traços-V ou aos traços AGR de Pess, 

ou seja, na ocorrência de um preposição com estatuto de complementizador os valores 

atribuídos aos traços verbais e de concordância do núcleo Pessoa mudam.  

Em PB, a mudança de –V para +V em Pessoa faz com que o verbo se 

movimente para o núcleo de PessP. Com isso, o verbo estaria em uma categoria em que 

os traços AGR não estão associados ao traço-V, logo a colocação de clíticos dar-se-ia de 

forma enclítica, como pode ser visto em (18) a seguir: 

(18) 
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Em (18), a presença da preposição em núcleo de CP força a colocação enclítica 

nas sentenças, sobretudo nos contextos em que a frequência de ocorrência de próclise 

sofre queda significativa durante o período que compreende os séculos XIX e XX nesta 

pesquisa. Conforme os resultados que obtemos podemos dizer que esses contextos são 

os das sentenças infinitivas precedidas pelas preposições sem e em visto que esses são 

os contextos que figuram as maiores quedas nas taxas de frequências de próclise. Isso 

ocorre devido à mudança no valor dos traços-V fortes, tornando a categoria Pessoa 

detentora de um traço +V. A associação do traço-V com um traço -AGR impede que 

haja uma relação de Especificador/Núcleo em PessP, forçando a ênclise na escrita 

brasileira do século XX. Essa mudança de valores não ocorre quando a preposição 

ocupa o núcleo de um PP, como podemos ver em (19): 

(19) 

  

Em (19), a preposição ocupa sua posição canônica que é a posição 

correspondente ao núcleo do sintagma preposicional. Nesse caso, não há mudança de 

valores quanto aos traços-V em PessP. Com isso, a derivação da próclise se dá de forma 

semelhante à ocorrida com as sentenças finitas, ou seja, o verbo não alcança categorias 
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maiores que T em PB, mantendo-se em TP onde há traços-V fortes e traços AGR. Isso 

torna a ênclise ilícita nesse contexto. 

Diante do que expomos até agora, vemos que a proposta que estamos 

desenvolvendo nos permite identificar dois tipos de movimentos do verbo: (i) um 

movimento do verbo para PessP decorrente da presença de uma preposição não 

verdadeira; e (ii) um movimento do verbo para TP decorrente da presença de uma 

verdadeira preposição. Esses dois tipos de movimentos presentes em sentenças escritas 

por brasileiros dos séculos XIX e XX nos levam a pensar na presença de duas 

gramáticas distinta: uma que movimenta o verbo para PessP e outra que não eleva o 

verbo às categorias acima de TP. Ao retomar a proposta de Galves (2000; 2001) para as 

sentenças finitas, vemos o verbo em PE movimentar-se para Pessoa que, em orações 

finitas com a presença de COMP, possui traços +V e –AGR. Em PB, por sua vez, o 

verbo não é elevado para PessP, ficando dessa forma em TP. Em concordância com a 

proposta de Galves, assumimos aqui que o movimento do verbo para PessP em 

sentenças infinitivas escritas por brasileiros durante os séculos XIX e XX pode estar 

associado a gramática de PE. Da mesma forma, assumimos também que o movimento 

do verbo para TP pode ser característica da gramática de PB, assim como vemos na 

proposta de Galves (2000; 2001) para as sentenças finitas. Com isso, podemos dizer que 

a variação ênclise/próclise em textos escritos por brasileiros durantes aos séculos XIX e 

XX pode ser considerada como um reflexo da competição de gramáticas na escrita 

brasileira desse período, visto que é possível identificar um movimento do verbo 

associado ao PE e outro movimento de verbo associado ao PB em dados do mesmo 

período. 

Outra questão a ser resolvida nesta proposta de análise é o estatuto categorial das 

preposições. Nos resultados empíricos alcançados por Magro (2005), tínhamos como 

verdadeiras as preposições a e em, visto que essas favoreciam a ênclise nos resultados 

da autora. E como preposições com estatuto de complementizador, tínhamos as 

preposições de, para, por e sem. Diante disso, surge-nos uma questão: será que essa 

configuração é mantida quando tratamos de dados escritos por brasileiros durante os 

séculos XIX e XX? A resposta para essa pergunta vai se tornando clara ao observarmos 

a evolução da próclise nos resultados adquiridos nesta pesquisa. Na primeira metade do 

século XIX, tínhamos uma distribuição semelhante à da encontrada em Magro (2005), 

com as preposições a e em majoritariamente enclíticas e as demais preposições com 
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percentuais elevados de próclise. No entanto, se considerarmos os resultados referentes 

aos dados da segunda metade do século XX, vemos que a distribuição muda com as 

preposições de, a, por e para alcançando percentuais significativos de próclise. 

Diante disso, acreditamos que, de acordo com a nossa análise, o estatuto 

categorial das preposições  para, por e de pode ser diferente em PB, pois ocorrem como 

núcleos de sintagmas preposicionados. Essas mesmas preposições ocupam em PE o 

núcleo de um sintagma complementizador. Por outro lado, as preposições a e sem 

mantêm seus estatutos categoriais, sendo a uma preposição verdadeira e sem um 

complementizador.  

As mudanças nos percentuais de próclise no contexto das sentenças infinitivas 

regidas pelas preposições a e sem deve-se portanto a mudança nos valores atribuídos 

aos traços V fortes e aos traços AGR em Pessoa. Com isso, vemos que a hipótese de 

que as preposições que favorecem a ênclise são as verdadeiras preposições e as que 

favorecem a próclise têm o estatuto de complementizador não contribuem para a nossa 

proposta. As mudanças nos valores dos traços V fortes e phi mostram que para o PB, 

representado aqui pelos resultados empíricos adquiridos nesta pesquisa, as preposições 

verdadeiras favorecem a próclise, seguindo assim a tendência proclitizadora 

característica de PB. Por outro lado, as preposições com estatuto de complementizador 

favorecem a ênclise, visto que neste contexto a categoria funcional Pessoa passaria a ter 

traços +V, forçando o verbo a se movimentar para essa categoria em que não há traços 

de concordância associados aos traços verbais. Isso torna a ênclise lícita nesse contexto. 

Diante disso, temos em PB as preposições a, de e por como preposições verdadeiras e 

para, em e sem como preposições com estatuto de complementizador. 

Essa análise mostra que a colocação de clíticos está associada às diferentes 

valorações dos traços-phi e V-fortes e às diferentes marcações categoriais das 

preposições. Vemos, também, com essa análise, que PB se diferencia de PE tanto no 

que se refere aos valores dos traços AGR e V na categoria Pessoa como na marcação do 

estatuto categorial das preposições. Diante disso, podemos ver que o cenário de forte 

variação na colocação de clíticos em sentenças infinitivas regidas por preposição como 

um possível reflexo de competição entre as gramáticas do PE e do PB nos dados 

retirados de cartas de leitores, cartas de redatores e anúncios dos séculos XIX e XX.  
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4.4 Considerações finais do capítulo 

 

Diante do que foi exposto, concluo que a ocorrência das preposições que 

funcionam como complementizadores, ou seja, ocupam o núcleo de CP, ocasiona uma 

mudança no valor dos traços pertencentes a categoria funcional Pessoa. Em PE, a 

mudança ocasionada nesse caso é a mudança no valor do traço AGR de –AGR para 

+AGR em PessP. Dessa forma, em PessP, há a ocorrência de traços +V associados aos 

traços +AGR, o que ocasionaria a próclise nesse contexto. Já em PB, entendemos que a 

presença da preposição em núcleo de PP ocasiona uma mudança no valor dos traços V 

na categoria PessP, de –V para +V. Essa mudança nos valores dos traços-V resultaria 

em ênclise, pois o verbo seria alçado para a posição de núcleo de PessP e não estaria 

associado a traços AGR, logo a ênclise seria lícita. 

Com isso, acreditamos que a diminuição nas taxas de ocorrência de próclise 

pode estar refletindo uma mudança nos valores dos traços V e AGR na presença de uma 

preposição com função de complementizador. Com isso, associamos a diminuição dos 

casos de próclise ao possível aumento no número de preposição que possam ocupar o 

núcleo de CP, visto que nesse caso, em PB, a colocação lícita é a ênclise. 
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Conclusão  

 

Propomos, neste trabalho, a análise da colocação de pronomes clíticos em 

sentenças infinitivas preposicionadas retiradas de cartas de leitores, cartas de redatores e 

anúncios publicados durante os séculos XIX e XX. Junto a esse desafio, 

fundamentamos a pesquisa e buscamos fazer a interface entre os pressupostos teóricos 

da Teoria da Variação e Mudança linguística e a Teoria gerativa, representada pelo 

modelo de Competição de Gramáticas. Não buscamos, com isso, articular os 

pressupostos dessas duas teorias no sentido de conjugá-las, visto que sabemos que os 

pressupostos básicos dessas teorias não são compatíveis. O que trabalhamos nesta 

dissertação foi a articulação de determinados pressupostos de cada uma dessas teorias 

no sentido de ampliar a visão sobre o fenômeno linguístico de anteposição ou 

posposição do clítico em sentenças infinitivas retiradas de textos escritos por brasileiros 

dos séculos XIX e XX. Nesse sentido, vemos que a teoria variacionista contribuiu para 

esta pesquisa com uma análise empírica apurada da colocação de clíticos nos dados da 

amostra, com a possibilidade da inserção de variáveis extralinguística como 

condicionadores e com a realização da análise da propagação da próclise em contextos 

como os das sentenças infinitivas precedidas pelas preposições de e a. Já a teoria 

gerativa contribuiu com os conceitos de língua-I, língua-E e, consequentemente, o 

conceito de gramática, assim como, com possibilidade de fazermos uma análise teórica 

da derivação da próclise e da ênclise no contexto abordado. 

No capítulo II, resenhamos alguns estudos acerca da colocação de clíticos em 

português. Nesse momento, vimos como se dá a colocação de clíticos nas gramáticas do 

PA, PC, PE e PB. Vimos, portanto, que o PA é uma língua que possui uma forte 

tendência enclítica e que o PC tem uma forte tendência a próclise em alguns contextos. 

Vimos ainda que a colocação de clíticos evidenciada nas gramáticas de PE e PB 

caracterizam-se como padrões de colocação de clíticos pronominais inovadores na 

história do português, pois junto com o PE surge uma tendência a generalização da 

ênclise em diversos contextos que eram fortemente proclíticos em PC e associado a essa 

tendência houve, também, a queda da interpolação. Por sua vez, o PB generaliza a 

próclise até mesmo em contextos que nunca foram proclíticos na história do Português 

como no contexto com verbo em primeira posição absoluta. 
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Diante de tudo que foi exposto, concluímos que o contexto das sentenças 

infinitivas preposicionadas é um ambiente complexo no que se refere à colocação de 

clíticos em textos de brasileiros dos séculos XIX e XX assim como pode ser vista na 

análise empírica disposta no capítulo III. A complexidade desse contexto é expressa 

principalmente pelo fato de que há uma forte variação no que se refere à colocação de 

clíticos. Ao submeter os dados ao trato estatístico, vimos que no contexto das sentenças 

infinitivas preposicionadas há ambientes que favorecem fortemente a ocorrência de 

próclise, como é o caso das sentenças com verbo precedido pelas preposições sem, por, 

para e de. Esse condicionamento da próclise nesses contextos é expresso por meio de 

pesos relativos altos como 0.75, 0.64, 0.53 e 0.52, respectivamente. Outro resultado 

importante foi o referente a colocação de clítico nos dados pertencentes ao estado do 

Rio de Janeiro. Os resultados estatísticos referentes a esses dados mostram que o Rio de 

janeiro – o único estado da região Sudeste na amostra – é o estado que apresenta o 

maior P.R da amostra, 0.65, e o maior percentual de próclise em cartas de redatores, 

gênero que menos condiciona a próclise na amostra. Interpretamos esses resultados 

como um indício de que a implementação da próclise em sentenças infinitivas 

preposicionadas pode estar mais avançada nos estados do Sudeste do que nos estados no 

Nordeste. Contudo, essa afirmação somente poderá ser confirmada em trabalhos 

posteriores em que a análise empírica contenha dados referentes a todos os estados do 

Nordeste e do Sudeste, afim de que possamos ver como se dá a implementação da 

próclise nessas regiões. 

A explicação teórica que desenvolvemos no capitulo IV foi baseada na proposta 

de Magro (2005) acerca das preposições verdadeiras e não verdadeiras e na proposta de 

Galves (2000; 2001) sobre a associação de traços-phi a traços-V fortes. Com isso, 

chegamos à conclusão que a mudança do estatuto categorial das preposições e a 

mudança na valoração dos traços-V fortes e dos traços-phi associados a categoria 

funcional Pessoa são suficientes para explicar como se dá a derivação da próclise nos 

dados que constituem a amostra. Vimos, também, na análise teórica, que a escrita 

brasileira do século XX mostra a ocorrência de dois tipos de derivação: (i) com o 

movimento do verbo para Pessoa nos casos em que a preposição ocupa o núcleo de CP; 

ocorrendo, dessa forma, a ênclise; e (ii) uma com o movimento do verbo para Tempo no 

caso da ocorrência de preposições verdadeiras, ocorrendo, dessa forma, a próclise. 
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Acreditamos, portanto, que o movimento do verbo para PessP está associado a 

gramática de PE, assim como, o movimento do verbo para TP pode estar associado a 

gramática de PB.  

Por fim, concluímos que este trabalho se faz importante ao mostrar e abordar de 

forma detalhada a complexidade da colocação de pronomes clíticos em sentenças 

infinitivas preposicionadas em textos publicados por jornais brasileiros durante os 

séculos XIX e XX, visto que esse contexto foi pouco abordado nos estudos referentes a 

ordenação de constituintes oracionais desenvolvidos até hoje. Neste trabalho, além de 

uma descrição detalhada desse contexto, trouxemos resultados empíricos que apontam 

para um forte condicionamento da próclise em determinados contexto e, por fim, 

propomos uma solução teórica para explicar a colocação de clíticos nesse contexto. 

Contudo, não exaurimos todas as discussões que podem ser levantadas a partir da 

análise desse contexto. Pelo contrário, o trabalho que desenvolvemos nesta pesquisa 

suscitou muitas outras questões que buscaremos resolvê-las em trabalhos posteriores. 
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