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RESUMO 

 

Na história do português, o uso dos clíticos pronominais mostra divergências consideráveis 

entre o português europeu (PE) e o português brasileiro (PB) escrito. Os ambientes de maior 

saliência são os contextos de sentenças com verbo em posição inicial absoluta (V1), em 

contextos específicos com verbo em posição não-inicial (V2) e em construções com grupos 

verbais. Neste estudo, objetiva-se realizar uma breve descrição do uso dos clíticos pronominais 

em sentenças dos tipos V1 e V2 com verbos finitos em escrita privada, dos livros raros o Livro 

do Gado, datado entre 1755 e 1861, e do Livro de Razão, datado entre 1794 e 1838, encontrados 

em uma fazenda de gado, denominada Brejo do Campo Seco, na atual cidade de Brumado, BA. 

Esses livros foram integrados ao Corpus Eletrônico de Documentos Históricos do Sertão - CE-

DOHS após edição digital e reconhecidos como importantes para a história do português 

brasileiro e para a entrada e difusão da escrita na Bahia, representativos do período colonial 

brasileiro, ambientados no contexto rural do Alto Sertão Baiano. Dos quatro escreventes nos 

livros, apenas dois fazem usos significativos dos clíticos pronominais e são brevemente 

apresentados, o lusitano Miguel Lourenço de Almeida, no primeiro livro; e o brasileiro Antônio 

Pinheiro Pinto, no segundo. Busca-se apresentar padrões de colocação dos clíticos nos 

documentos e possíveis diferenças nesses padrões entre os escreventes, sendo visto a raridade 

de encontrar à época indícios que revelem já a presença do PB na sintaxe dos clíticos 

pronominais nesses manuscritos.  

 

 

Palavras-chave: Colocação dos clíticos pronominais. Orações finitas. Linguística Histórica. 

Livros de fazenda. Século XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the history of Portuguese, the use of pronominal clitics shows considerable divergences 

between the writing of European Portuguese (PE) and Brazilian Portuguese (PB). The 

environments with the greatest salience are the contexts of sentences with verb in absolute 

starting position (V1), in specific contexts with verb in non-starting position (V2) and in 

constructions with verbal groups. In this study, we aim to provide a brief description of the use 

of pronominal clitic in sentences of types V1 and V2 with finite verbs in private writing of rare 

books Livro do Gado, dated between 1755 and 1861, and of Livro da Razão, dated between 

1794 and 1838, found on a cattle farm named Brejo do Campo Seco, in the current city of 

Brumado, BA. These books were integrated into the Corpus Eletrônico de Documentos 

Históricos do Sertão - CE-DOHS after a digital edition and are recognized as important for the 

history of Brazilian Portuguese and for the entry and diffusion of writing in Bahia, 

representative of the Brazilian colonial period, set in the rural context from Alto Sertão Baiano. 

Of the four writers in the books, only two make significant uses of the pronominal clitic and 

are briefly presented, the Portuguese Miguel Lourenço de Almeida, in the first book; and the 

Brazilian Antônio Pinheiro Pinto, in the second. It is sought to present patterns of placement of 

the clitic in the documents and possible differences in these patterns among the writers, being 

seen the rarity of finding evidence at the time that already reveal the presence of the BP in the 

syntax of the pronominal clitic in these manuscripts. 

 

 

Keywords: Placement of pronominal clitics. Finite clauses. Historical Linguistics. Farm 

books. XVIII century. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

  

 O termo clítico designa, de acordo com Martins (2013), o vocábulo que depende 

fonologicamente de outro, embora possua certa independência morfossintática. Esse termo 

abarca algumas preposições (de, para, por, com, em), conjunções (que, se, mas, e, ou), 

pronomes interrogativos (que e por que), pronome relativo (que), quantificador (cada), artigos 

definidos e grande parte dos pronomes pessoais, especialmente, àqueles com ausência de 

tonicidade. 

Neste trabalho, o termo clítico é usado para qualificar os pronomes oblíquos átonos (me, 

te, se, o (s), a (s), lhe (s), nos, vos) por se ligarem, necessariamente, às formas verbais à direita, 

em ênclise (V-cl), ou à esquerda, em próclise (cl-V). A colocação dos clíticos ao verbo é um 

fenômeno gramatical que marca drasticamente a diferença entre o Português Europeu 

Contemporâneo (PE) e Português Brasileiro (PB), comportando-se como um fator importante 

de compreensão sócio histórica da formação do PB, como se vê a seguir: 

 

(I) Sentenças com verbo em posição inicial absoluta (V1): 

Ênclise: Contexto não variável na história do português de Portugal, em qualquer tipo de 

situação, verbos únicos ou grupos verbais.  

 

Próclise: Aceita no Português Brasileiro, mas não no Português Europeu. 

 

(a) Chamo-me Fátima – disse a moça...  

 

(b) Me chamo Fátima – disse a moça... (Extraído de Ribeiro e Torres-Morais, 2004, p. 31, 

exemplo 50) 

 

(II) Sentenças com verbo em posição não inicial (V2): 

Contexto de variação: Verbo antecedido de sujeito neutro, sintagma preposicional e 

advérbios não modais.  

 

Ênclise: Contexto variável nos textos escritos por portugueses até meados do século XVIII, 

passando a ênclise obrigatória na fase atual, chamado de PE. 

 

Próclise: Encontrada de forma categórica na modalidade oral do PB, mas ainda com 

variação nos textos escritos. 

 

(a) O horizonte tingiu-se de vermelho, e depois apareceu o Sol. 

 

(b) O horizonte se tingiu de vermelho, e depois apareceu o sol. (Extraído de Ribeiro e 

Torres-Morais, 2004, p. 26, exemplo 1) 

 

Numa abordagem dos clíticos entre a sintaxe e a fonologia, Galves e Abaurre (1996) 

discutem a natureza híbrida, limítrofe desses pronomes, às vezes, podendo considerar integrado 
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à palavra (fonologia); às vezes, autônomo (sintaxe). No campo fonológico, uma explicação para 

a divergência entre o PE e o PB estaria na diferença de pronúncia entre essas variedades, e 

também entre os estágios da formação do PE, a exemplo do galego-português (LOBO, 1992; 

AMARAL, 2014). Noutra abordagem, morfossintática, a construção da sentença, considerando 

o posicionamento do verbo, tipo de oração, além de itens que antecedem o conjunto verbo-

clítico, influenciam na colocação do clítico na sentença (LOBO, 1992; MARTINS, 1994). 

No nível da morfossintaxe, as singularidades na colocação dos clíticos em dados do PB e 

PE são utilizadas como estratégias para abordar uma periodização para o português em que são 

considerados contextos categóricos e de variação da ênclise e próclise e, a partir disso, define-

se os diferentes padrões que originam as variedades do português. 

 Assim, os estudos acerca desse fenômeno linguístico ao longo da história do português 

(cf. MARTINS, 1994; GALVES, BRITTO E PAIXÃO DE SOUSA, 2005; CARNEIRO, 2005, 

entre outros) apontam que a colocação dos clíticos nas construções com verbo único se 

caracteriza pela existência de contexto categórico de ênclise, como é o caso da sentença com 

verbo em posição inicial (V1), contexto categórico de próclise, tal qual os ambientes de 

sentença-Q (com pronomes relativos, interrogativos e indefinidos), as orações negativas, além 

das sentenças raízes principais com verbo antecedido por um elemento proclisador 

(focalizadores, quantificadores e alguns advérbios), além dos contextos variáveis de 

ênclise/próclise, em que há presença de sujeitos neutros, sintagmas preposicionais e sintagmas 

adverbiais, com advérbios não atratores de próclise, bem como orações segundas coordenadas 

com verbo em primeira posição com ou sem conjunção e sentenças raízes principais com verbo 

precedido de orações dependentes. 

 Nas construções formadas por grupos verbais, são caracterizadas pela elevação do 

clítico, contexto em que o clítico argumento do segundo verbo aparece adjacente, em próclise 

ou ênclise, ao primeiro verbo, ou pela não elevação do clítico, ambientes em que o clítico 

aparece adjacente em próclise ou ênclise ao segundo verbo, sendo a próclise ao verbo infinito 

uma colocação típica do PB, como se vê a seguir: 

 

(III) Construções com grupos verbais: 
 

Com elevação do clítico: 

 

cl V  V: Ao que| me dizem elles, nao te tem faltado nem saude,| nem contrariedades. 

(CARNEIRO, 2005, p.81, ex original 1.86) 
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V-cl  V: Existem ainda dous| lousadores, que e o Coronel Ara-|ponga e o Santa Rita; 

ambos tem direito a aposentadoria, os que| fiz-lhe ver (CARNEIRO, 2005, p.78, ex 

original 1.83) 

 

Sem elevação do clítico: No PB é registrado uma posição inovadora, em que o clítico 

se apresenta proclítico ao segundo verbo.  

 

V  V-cl: O nosso juiz de| Direito vai indo, e segundo o|que tem manifestado-se temos| 

um Pompilio ou pior; disse-me| que havia de contar-lhe aqui em| tudo (CARNEIRO, 

2005, p.81, ex original 1.88) 

 

V cl-V (inovação brasileira): Digame como ver|dadeiro amigo com franque|za pois ja 

tenho lhedito que so V. eso| V. emais ninguém (CARNEIRO, 2005, p.82, ex original 

1.91 a) 

  

 Desse modo, este trabalho consistiu em realizar a análise qualitativa da colocação dos 

clíticos nas orações finitas em documentos raros de foro privado da Fazendo Brejo do Campo 

Seco. O conjunto de manuscritos contidos em livros de registros de administração da fazenda, 

datados dos séculos XVIII e XIX, foram escritos, em maior proporção, por um português de 

nome Miguel Lourenço e por um brasileiro, Antônio Pinheiro Pinto.   

 Dentre os livros em questão, tem-se o Livro do Gado, que culmina o trabalho de 

dissertação desenvolvido por Elaine Brandão Santos (2019), por meio do Programa de Pós-

Graduação em Estudos Linguísticos, da Universidade Estadual de Feira de Santana, sob o título 

O Livro do Gado do Brejo do Campo Seco (Bahia): edição semidiplomática e descrição de 

índices grafo-fonéticos. Além desse, o Livro de Razão, está contido na tese de doutoramento 

(em curso) desenvolvida por Adilson Silva de Jesus (2018), por meio do Instituto de Letras da 

Universidade Federal da Bahia, sob o título Histórias entrelaçadas no sertão da Bahia 

oitocentista: do fac-símile à edição semidiplomática do Livro de Razão do Campo Seco.  

A raridade de tal documentação torna relevante o estudo do fenômeno linguístico em 

questão, objetivando-se, além de realizar a descrição dos dados, responder as seguintes 

questões: 

 

1. É possível perceber diferenças no padrão apresentado entre os manuscritos do 

português Miguel Lourenço e o brasileiro Antônio Pinheiro Pinto?  

 

2. Qual padrão de colocação dos clíticos pode ser encontrado nos documentos da 

fazenda do Brejo do Campo Seco? 
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 A nossas hipóteses são para que os padrões de colocação apresentados pelos 

manuscritos do português Miguel Lourenço e do brasileiro Antônio Pinheiro Pinto evidenciem 

semelhanças, já que, de acordo com Carneiro (2005), na documentação histórica da modalidade 

escrita ainda é bastante raro, entre os finais do século XVIII e início do século XIX, encontrar 

indícios que revelem a presença do PB, além disso os padrões de colocação encontrados na 

documentação podem corresponder ao Português Clássico (PCl) ou ao PE.  

 Para tanto, a análise dos dados encontrados nos documentos da Fazenda do Brejo do 

Campo Seco se deu a partir da divisão por escrevente, considerando os senhores Miguel 

Lourenço, um português residente no Brasil, e Antônio Pinheiro Pinto, brasileiro e genro de 

Miguel Lourenço. Assim, foi possível colher amostras representativas de uma escrita oriunda 

de Portugal e outra do Brasil. 

 Tanto os dados do português quanto do brasileiro, foram subdivididos por contextos de 

colocação de acordo com a divisão estabelecida por Galves, Britto e Paixão de Sousa (2005), 

com base nos trabalhos acerca da colocação dos clíticos na história do português. Assim, tal 

subdivisão se deu da seguinte forma, nas construções com verbo único: 

 

1. Contexto categórico de ênclise: sentenças V1; 

2. Contexto categórico de próclise: sentenças-Q (pronomes relativos, interrogativos e 

indefinidos); orações principais afirmativas com verbo precedido de advérbios 

proclisadores, focalizadores ou quantificadores; orações negativas; e  

3. Contextos variáveis: Contexto de variação I (orações raízes principais afirmativas com 

verbo precedido de sujeito neutro, sintagmas preposicionais e sintagmas adverbiais com 

advérbios não atratores de próclise); Contexto de variação II (oração segundas 

coordenadas com verbo em posição inicial, precedido ou não de conjunção; orações 

raízes principais afirmativas com verbo precedido de oração dependente).   

 

No que se refere às construções com grupos verbais, tem-se a seguinte organização: 

 

1. Colocação com elevação do clítico: clítico aparece adjacente ao primeiro verbo, em 

colocação enclítica ou proclítica; e 

2. Colocação sem elevação do clítico: clítico aparece adjacente ao segundo verbo, em 

colocação enclítica ou proclítica. 
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Os dados foram analisados por um viés qualitativo, seguindo os contextos de colocação citados 

anteriormente, divididos em cinco capítulos. No capítulo 1, apresenta-se o panorama dos 

clíticos pronominais na história do PE e do PB, descrevendo os ambientes de ocorrência do 

fenômeno e principais implicações para a análise dos dados; no capítulo 2, aponta-se os 

pressupostos teóricos para o estudo e apresentação dos corpora; no capítulo 3, são descritos os 

dados encontrados, discriminado por escrevente; no capítulo 4, são realizados os estudos 

comparativos nos contextos de sentenças V1 e grupos verbais; por fim, no capítulo 5, discute-

se os padrões de colocação dos clíticos encontrados nos dados, seguido de considerações finais.     
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1 CLÍTICOS PRONOMINAIS NA HISTÓRIA DO PE E DO PB 

 

O presente capítulo tem por finalidade apresentar uma caracterização da colocação dos 

clíticos pronominais na história do português. Como já dito, os diferentes padrões de colocação 

dos clíticos acabam por definir mudanças estruturais que originaram gramáticas distintas do 

português. 

Dessa maneira, considerando o comportamento dos clíticos nas sentenças no decorrer da 

história do português na Europa e no Brasil, são descritos neste capítulo, os contextos de 

colocação dos clíticos nas construções com verbos simples e grupos verbais. Tais contextos 

estão de acordo com os estudos realizados por Galves, Britto e Paixão de Sousa (2005) e 

embasados na pesquisa de Martins (1994).   

 

1.1 CONSTRUÇÕES COM VERBOS SIMPLES 

 

Conforme Galves, Britto e Paixão de Sousa (2005), nas construções com verbos simples, 

os clíticos pronominais atuam historicamente em contextos categóricos e variáveis no 

português. As autoras observam que o contexto categórico de ênclise, nas variedades do 

português da Europa, ocorre em ambiente de sentenças V1. A próclise categórica aparece nas 

orações negativas, sentenças-Q (pronomes relativos, interrogativos e indefinidos) e orações 

precedidas por elementos como quantificadores, focalizadores e alguns tipos de advérbios. É 

importante salientar que esse contexto se dá como categórico de próclise em toda a história do 

português e, também, no Brasil.  

Os contextos variáveis acontecem nas sentenças com verbo em posição não inicial (V2 

ou V>2) sem a presença de elementos considerados atratores de próclise. Galves, Britto e 

Paixão de Sousa (2005) dividem os contextos variáveis em duas categorias, que as autoras 

denominam como: Contexto de Variação I, em que o verbo é precedido de sujeito neutro, 

sintagma preposicional e sintagma adverbial; e Contexto de Variação II, composto por verbo 

em posição inicial em segunda coordenada, com ou sem conjunção, e verbo precedido de 

orações dependentes. Essa divisão é justificada pelas autoras devido à grande influência de 

aspectos fonológicos nos ambientes inclusos no Contexto de Variação II. 

As sessões abaixo são destinadas a destacar os contextos de colocação dos clíticos nas 

sentenças com verbos simples. 
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1.1.1 Ambiente não variável de ênclise 

  

 As sentenças V1 são consideradas, nas variedades do português da Europa, um contexto 

de colocação categórica de ênclise, podendo aparecer tanto com o verbo em posição inicial 

absoluta quanto com verbo precedido de saudações e/ou vocativos (#V1). 

   

1.1.1.1 Sentenças com verbo em posição inicial (V1 e #V1) 

 

 A ênclise nas construções com verbos simples em posição inicial absoluta é categórica 

na história do PE, como já mencionado. Em um estudo com cartas de escreventes cultos e não 

cultos brasileiros do século XIX, Carneiro (2005) levantou dados com colocação de próclise 

nesse ambiente, mostrando que no PB não ocorre a restrição do clítico pronominal em início de 

sentença. A título de exemplo, em (01), vê-se uma sentença com verbo em posição inicial 

absoluta, que ilustra colocação típica do PE; em (02), a colocação não aceita no PE, mas, 

possível no PB; e em (03) e (04), tem-se casos de verbo precedido de saudação e/ou vocativos:       

 

(01) Achou-os ditosamente, falou-lhes (Extraído de André de Barros, n. 1675). (GALVES;  

LOBO, 2009, p. 175, exemplo 1a) 

 

(02) Me entendi com o João Victorino a serca| do seo boi que matarão, e depois disto>|4r.tudo 

resolvido trataremos da liqui|dação, me paresse é que o tal sugei=|to não terá com que 

pague, com quanto| á pesar de ser morador aqui eu| não conheço bem se elle pode pa|gar.|o 

mesmo| carta 418. (Extraído de CARNEIRO, 2005, p. 75, exemplo 1.77c) 

 

(03) Amiga parze faco li esti bilitinho co ofim di li manda as minha| notica i tobem saber da sua 

qui tenho tido muita saudadi| Di vosmece qui não mi esqueco hora nihuma  (Bom Fim 22 

di marco di 1906, FP-78) (Extraído de LEMOS, 2019, p. 111, exemplo 276) 

 

(04) Ademario ti escrevo esta duas linha| sou para lida as noticias [Denario]| Não escrevi Antes 

para você porque| Não tivi tenpo (Salgadália /05/12/80, RMO-72). (Extraído de LEMOS, 

2019, p. 111, exemplo 278) 

 

 

1.1.2 Ambientes não variáveis de próclise 

 

Os ambientes entendidos como não variáveis de próclise, possuem elementos que, 

segundo Martins (1994), são atratores do clítico pronominal para a esquerda do verbo. Esses 

contextos são as orações negativas, as sentenças-Q, compostas por pronomes relativos, 

interrogativos e indefinidos, além das orações raízes afirmativas com verbos precedidos por 
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quantificadores, focalizadores e alguns tipos de advérbios. Esses contextos de colocação são 

caracterizados pela próclise em todos os períodos historicamente estudados. 

 

1.1.2.1 Orações negativas 

 

 Martins (1994) observa que as orações compostas por advérbios de negação apresentam 

em dados do português arcaico ao PE a colocação categórica de próclise. Em (05) e (06), tem-

se exemplos de colocações neste contexto. 

 

(05) Não se lembra de nada fora do comum que tenha acontecido nesta ocasião? 

[BAVARESCO, 1969] (Extraído de MARTINS, 2009, p. 117 exemplo 3b) 

 

(06) Nao me nego de forma al-|guma ao seu servico, mas| sinto aparecer estes desgostos| entre  

amigos, e mormente| em um logar como o Timbo,| que precisamos trabalhar |3r. muito para 

combater os adver-|sarios, que alli dispoem de| todos os elementos. carta 370 (Extraído de 

CARNEIRO, 2005, p. 184, exemplo 3.47d) 

  

 

1.1.2.2 Orações com sintagmas-Q (pronomes relativos, interrogativas e indefinidas) 

 

As orações dependentes com sintagmas-Q, também podem ser consideradas contextos 

categóricos de próclise no decorrer da história do português, como exemplificado em (07) e 

(08): 

 

(07) aqui fica a quelá de Sempre| que se chama.| Ana Helena Cordeiro De Santana  (Fazenda 

Cabana Ichú Bahia 22 . 10 . 76, AHC-55) (Extraído de LEMOS, 2019, p. 79, exemplo 65) 

 

(08) Que me conta de novo? (Feira, 30-4-955, CVS-39) (Extraído de LEMOS, 2019, p. 80, 

exemplo 70) 

 

 

1.1.2.3 Orações precedidas por determinados elementos (quantificadores, focalizadores e 

determinados tipos de advérbios) 

 

 De acordo com Carneiro (2005), nas orações raízes principais com verbo antecedido de 

quantificadores, focalizadores e alguns advérbios como, por exemplo, cá, bem, já, lá, mal, 

sempre, talvez, mais, melhor e maior, a colocação em próclise é, também, considerada 

categórica em toda história do português. Em (09), (10) e (11), há exemplos desses casos. 
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(09) Todos me fallão| bem delle, carta 34 (Extraído de CARNEIRO, 2005, p. 179, exemplo 

3.39q) 

 
(10) Fico certo de entre-|gar as chaves de uma casa ao Capitam| Mariano, mas Thotonio so me  

en-|tregou a chave da porta da rua, nao| me disendo onde tinha deixado| as outras. carta 

386 (Extraído de CARNEIRO, 2005, p. 76, exemplo 1.80f) 

 

(11) Ja te mandei pelo Sr. Francisco tudo| quanto julguei importante para teu| conhecimento e  

do Imperador. carta 44 (Extraído de CARNEIRO, 2005, p. 178, exemplo 3.38c) 

 

 

1.1.3 Ambientes variáveis 

 

 Os ambientes variáveis de colocação dos clíticos ocorreram no período definido pela 

periodização tradicional por PCl, nos contextos de sujeito não focalizado, ou neutro, sintagma 

preposicional, sintagma adverbial com advérbios não considerados atratores de próclise, além 

das orações segundas coordenadas com verbo em posição inicial, com ou sem conjunção, e 

orações principais com verbo antecedido de orações dependentes. 

 Tais contextos, de acordo com a classificação proposta por Galves, Britto e Paixão de 

Sousa (2005), podem ser divididos em duas categorias: Contexto de variação I e Contexto de 

variação II. 

   

1.1.3.1 Contexto de variação I: Sujeitos não focalizados-V, Sintagma preposicional-V e 

Advérbio-V 

 

 O Contexto de variação I é constituído pelos ambientes de orações raízes principais e 

afirmativas, em que o verbo é antecedido por um sujeito não focalizado, ou neutro, um sintagma 

preposicional ou advérbios não atratores de próclise, como exemplificado de (11) a (16). Esses 

ambientes são considerados de grande relevância no estudo do posicionamento dos clíticos, 

decorrente do caráter variável no período denominado por PCl, de acordo com a periodização 

tradicional e, posteriormente, por ser possível, neste contexto, perceber importantes distinções 

entre os padrões de colocação do PE e do PB.  

 

(11) O Antunes lhe responderá. (carta 57) (CARNEIRO, 2005, p. 173, exemplo  

        3.34g) 

 

(12) O Cesar mandou-me hua| conta honte de dous Sobrecazacos, refuguei-a, por que apesar|  
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da fraqueza150 de minha memoria, recordei-me que Vosmice recambiara a| preta, por nao 

lha-haver encomendado, dando-a ao Professor| para a - levar; mas este usa della, e a Cesar 

dice que dalli hou-|vesse a paga. (Carta 13) (CARNEIRO, 2005, p. 173, exemplo 3.34a) 

 

(13) por| imfilisidade da minha vida me| acho na trite separação (Fazemda Balagão 9 do 6 de 1 

966, MDC-84) (LEMOS, 2019, p. 118, exemplo 320) 

 
(14) Com os meus sau-|dares respeitosos para| vossa ilustre Fami-|lia, subscrevo-me| criada  

atenciosa amiga|respeitadora muito grata.| (Rio Real, 19 de Julho de 1944, ANS-17) 

(LEMOS, 2019, p. 117, exemplo 313)     

 

(15) Agora te envio| esse requerimento, pedindo a| você executal-o com a tua| acostumada  

bondade e urgencia| precisa. (Rio, 31 de Outubro de 1936, FRP-88) (LEMOS, 2019, p. 117, 

exemplo 326)     

 

(16) Aqui garanto-lhe que com João Sá não quero| jamais ligação politica, preferindo alhei-|ar- 

me por completo, ficando em minha| casa, caso não dê resultado satisfactorio| que 

pretendo.|  (Geremoabo 25 de novembro de 1933, BNC-35) (LEMOS, 2019, p. 118, 

exemplo 322) 

  

  

1.1.3.2 Contexto de variação II: Verbo em posição inicial em segunda coordenada e verbo 

precedido de orações dependentes 

 

 O Contexto de variação II é classificado por Galves, Britto e Paixão de Sousa (2005) 

como os contextos em que o verbo aparece em posição inicial nas orações segundas 

coordenadas e nas orações raízes principais afirmativas com verbo antecedido de oração 

depende, exemplificado de (17) a (22). Isso se dá em decorrência de que em tais ambientes, 

questões do nível fonológico exercem grande influência na colocação dos clíticos, já que o 

tamanho da sentença deve ser considerado nesse tipo de estudo. 

  

(17) Nestas condicoes,| julgo desonrosa para o governo a derrota| do Conselheiro Lisboa, e me  

parece que por elle| se deve trabalhar com affinco.carta 35 (CARNEIRO, 2005, p. 175, ex. 

3.35a) 

 

(18) Nunca esquece-|rei o que recebi d’esses Senhores;| porem, como o homem que se involui|  

nesta mizeravel pulitica, nao| tem sentimentos, eu, coro a face,| e abrolhes os dentes.| carta 

337 (CARNEIRO, 2005, p. 176, exemplo 3.35a) 

 

(19) Saiba que eu também gostei muito de voce, te| achei um cara legal mesmo. (Salgadália 25 

de agôsto de 1.980, LC-48) (LEMOS, 2019, p. 122, ex. 351) 

 

(20) Pondo-me como sempre, ao vosso inteiro| dispôr, subscrevo-me como amigo grato e| leal.|  

       (Pombal de 14 de Fevereiro de 1933, DFB-46) (LEMOS, 2019, p. 121, ex. 343) 

 

(21) Se eu tiver tempo me darei a honra| de visitar a sua capital antes de regressar| aos Estados  

        Unidos.| carta 280 (CARNEIRO, 2005, p. 176, ex. 3.37b) 
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(22) Se es meu amigo, faze me o| obsequio de quando qualquer coisa| te desagradar dizer-m’o 

a mim,| como eu te faco, e nao a| terceiros, que por fim| se riem de nos dois.| carta 63 

(CARNEIRO, 2005, p. 176, ex. 3.37a) 
  

  

1.2 CONSTRUÇÕES COM GRUPOS VERBAIS 

 

 As construções com grupos verbais são constituídas por dois verbos, sendo o primeiro 

um verbo finito e, o segundo, um verbo infinito. Nesse tipo de construção, a colocação dos 

clíticos pode se dar com elevação ou sem elevação. A elevação ocorre quando o clítico, que é 

argumento do segundo verbo, aparece adjacente, em próclise ou ênclise, ao primeiro verbo. 

Assim, se o clítico for colocado em próclise ou ênclise ao segundo verbo, do qual ele é 

argumento, não há elevação. 

 Nas sessões a seguir, são exploradas as possibilidades de colocação dos clíticos nas 

construções com grupos verbais. 

 

1.2.1 Construções com elevação do clítico 

 

 Como já dito, a elevação do clítico acontece quando este se encontra adjacente em 

próclise ou ênclise ao primeiro verbo, sendo o clítico, argumento do segundo verbo. Nas sessões 

a seguir, serão destacadas essas colocações. 

 

1.2.1.1 cl V finito V não finito: próclise ao verbo finito 

  

 A colocação do clítico em próclise ao primeiro verbo era considerada categórica. No 

PCl, esse tipo de colocação deixa de ser categórica no PE, visto que a próclise ao primeiro verbo 

passa a ser opcional, variando com o posicionamento em ênclise ao segundo verbo, o que não 

trata de uma posição de elevação do clítico. Assim, a próclise ao primeiro verbo no PE, passa 

a ocorrer de forma categórica apenas quando há na sentença elementos proclisadores. A seguir, 

é possível observar um exemplo desse tipo de colocação: 

  

(23) A dias que tenho tido grande desejo| de pessoalmente entender-me com Doutor João-|zinho,  

       porem não me tem sido possivel. (Cicero Dantas 2 de Janeiro de 1933, FVA-79) (LEMOS,  

       2019, p. 90, exemplo 147) 
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1.2.1.2  V finito-cl V não finito: ênclise ao verbo finito ou ao 1º verbo 

 

 A colocação do clítico em ênclise ao primeiro verbo, ocorre ao longo da história do 

português da Europa, com uma menor frequência (ANDRADE, 2010), visto que a preferência 

era de próclise ao primeiro verbo, em sentenças com elementos proclisadores, e ênclise ao 

segundo verbo, quando não havia na sentença elementos atratores de próclise. 

 

(24) Preciso notar que antes de tomar qualquer| attitude contra meu cunhado, fiz-lhe ver| a         

inconveniencia de consentir, e mais do| que isso, apoiar as hostilidades do Prefeito| a 

minha pessôa, procurando mesmo a | intervenção do Juis de Direito Dr. Paranhos|| 

(Geremoabo 25 de novembro de 1933, BNC-35) (Extraído de LEMOS, 2019, p. 164, 

exemplo 572) 

 

 

1.2.2 Construções sem elevação do clítico 

 

 A não elevação ocorre com o clítico adjacente em próclise ou ênclise ao verbo infinito. 

Esse tipo de colocação é muito encontrado no PB, já que, de acordo com Pagotto (1992), 

ocorreu no PB a perda da capacidade do movimento longo do clítico. Entretanto, vale ressaltar 

que a colocação em ênclise sem elevação do clítico é considerada um padrão de colocação do 

PE.  

 

1.2.2.1 V finito V não finito-cl: ênclise ao verbo não finito 

 

 De acordo com Carneiro (2005), a ênclise ao verbo não finito é característica da norma 

europeia nas construções em que não há elevação do clítico. Comumente, esse tipo de 

construção pode ser notado no PCl e no PE, quando na sentença não existem elementos 

proclisadores antecedendo o grupo verbal. O exemplo a seguir deixa claro esse tipo de contexto:

  

(25) Em primeiro quero agradecer-lhe o interesse e bôa vontade com| referencia ao meu pedido 

para a nomeação da professôra.| (Paripiranga, 25 de Agosto de 1958, CDT-41) (Extraído de 

LEMOS, 2019, p. 166, exemplo 592) 

 

1.2.2.2 Inovação brasileira 

  

 A próclise ao segundo verbo é considerada típica do PB por não haver na história do PE 

registro desse tipo de colocação. De acordo com Pagotto (1992), este tipo de colocação passa a 
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ser possível, e mais frequente, devido à mudança linguística, ocorrida no PB, que está 

relacionada à perda do movimento longo clítico na sentença.  

A inovação brasileira é encontrada, segundo Martins (2009), de maneira cada vez mais 

ampla no decorrer do século XX, mesmo em sentenças sem elementos atratores de próclise. Em 

dados anteriores ao século XX, a falta de sinalização gráfica entre o clítico e o verbo pode gerar 

dúvida quanto à colocação em ênclise ao primeiro verbo ou próclise ao segundo, o que Carneiro 

(2005) aponta como colocação ambígua, que pode ser desfeita ao verificar a presença ou 

ausência de proclisadores na construção, em que no primeiro caso, tem-se a próclise ao verbo 

infinito e, no segundo, a ênclise ao verbo finito. Esse tipo de contexto é apresentado em (26): 

 

(26) Ah! já estava me esquecendo, tá faltando papel paltado em Valen-|te é? (Feira de Santana, 

12 de Fevereiro de 1980, LCS-46) (Extraído de LEMOS, 2019, p. 90, exemplo 151) 

 

 

1.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PADRÕES NA ORDENAÇÃO DOS CLÍTICOS E AS 

IMPLICAÇÕES PARA A ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Nas sessões que seguem, são trazidas discussões acerca dos padrões de ordenação dos 

clíticos. Tal discussão é relevante, visto que a análise realizada neste trabalho tem a finalidade 

de identificar os padrões de colocação dos clíticos nos documentos da Fazenda do Brejo do 

Campo Seco, pautada na ordenação percebida na história do português, como já apresentado 

em pesquisas realizadas anteriormente. 

   

1.3.1 Os padrões de ordenação dos clíticos no português no século XVIII 

 

Em análise à sintaxe do período clássico do século XVIII, pelo viés das sentenças 

principais afirmativas, levantadas em peça teatral e em cartas, a fim de esclarecer a sintaxe V2 

no português europeu (PE), Torres Morais (1995) estabelece uma metodologia e discussão 

importantes, postas a compreender estruturas produtivas utilizadas por escritores no período. 

Com os dados obtidos, a autora visou a apontar que havia uma gramática ainda do século XVI 

e do português arcaico convivendo com indícios da gramática do XIX, a partir da frequência da 

ordem de alguns constituintes sentenciais.  

Esses dados mostraram que dois perfis de ocorrência "as ordens mais frequentes SV(X), 

V(X) e XV(S) aparecem ao lado dos grupos menores instanciando as ordens SXV, XSV, 
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VS(X), (X)VXS e XXV." (TORRES MORAIS, 1995, p. 221). Na sequência, as sentenças 

apresentadas tornam saliente um padrão de sintaxe visível ao século XVIII. São elas: 

 

(i) SV(X) sujeito lexical e/ou pronominal está em posição pré-verbal  

 

É importante salientar que nessa ordem, em que ‘X’ são objetos diretos e/ou complementos 

preposicionados, Torres Morais (1995) verifica variação em todos os autores do corpus, sendo 

compostos das seguintes sentenças: 

 

Tabela 1 – Tipos de sentenças SV(X) sujeito lexical e/ou pronominal em posição pré-verbal 

Tipos de sentenças Exemplos 

Sentenças principais SV(X) com 

sujeito pronominal e sujeito lexical 

1. Eu lhe tenho devido mil atenções... (MR, 44); 

2.  O P. Argote desamparou o seu mesmo método... (VY, 118) 

Sentenças principais SV(X) precedidas 

por completivas adverbiais e 

gerundivas 

3. Enquanto isso passava, a mulher do pobre que tinha ficado à 

porta chamava por seu marido. (BA, 63); 

4. E carregando-lhe na cabeça a quarta, ele carregava mais a 

cabeça. (BA, 58) 

Sentenças principais SV(X) precedidas 

por conectivos como e, mas, porém, etc 

5. ... mas o mariola com grande enfado lhe disse... (A/D, 119); 

6. ... porém, eu não pude ir para o mesmo lugar. (MA, 21) 

Sentenças principais SV(X) com DP 

complexo (relativas) 

7. os padres que já me esperavam me conduziram ao...;  

8. a última carta que recebi de V. Ex.ª deu-me uma consolação 

Fonte: Informações extraídas de Morais (1995, p. 221). 

 

Para as sentenças com DP complexo, Torres Morais (1995) lembra que nos estudos de 

Lobo (1992), essas sentenças são favorecedoras da próclise em 100% dos casos na construção 

SVO, "(...) a presença deles não favorecia a posposição do clítico" (TORRES MORAIS, 1995, 

p. 225). Sendo normal nesses períodos, segundo a autora, encontra-se grande alternância dos 

clíticos com DPs complexos entre os autores do corpus do século XVIII. Ainda de acordo com 

a autora, nas sentenças em ordem direta, a próclise é mais frequente que a ênclise, e a ordem 

SV(X), baseada na frequência e no padrão de colocação do clítico, evidencia uma sintaxe V2, 

que são “construções com o verbo em posição medial” (RIBEIRO, 1995, p. 96). 

 

 (ii) A ordem V(X) ou V1 (com verbo em posição inicial absoluta e sujeito nulo 

fonologicamente) 

 

A ordem V1 aparece com grande frequência em todos os textos, exemplificada em (27). 

Essa ordem é de suma importância do ponto de vista do desenvolvimento do português acerca 
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da sintaxe dos clíticos. Nessa ordem, Torres Morais (1995, p. 239) aponta que "há uma 

característica importante da gramática do português clássico do século XVIII que pode ser 

observada através da ordem VS: trata-se da obrigatoriedade da adjacência sujeito-verbo quando 

o sujeito é pronominal", como se vê no exemplo "Pegou ele no púcaro." (BA, 130). A autora 

lembra que a diferença entre essa ordem e a ordem VS é que nesta o sujeito é realizado 

lexicalmente.  

Nos dados dos autores, a frequência da ordem VS é baixa, e segundo Torres Morais 

(1995, p. 242) isso "(...) indicaria que começam a ficar mais evidentes as restrições em relação 

à colocação do sujeito pós-verbal em contextos com verbos transitivos”. A autora ainda define 

as ordens VS e V1, “as quais apresentam o verbo em posição inicial absoluta, [os que] 

constituem eternos contextos de ênclise categórica" (p. 243). Os exemplos (27) e (28) 

concernem a ordem V(X) ou V1, com verbo em posição inicial absoluta e sujeito nulo 

fonologicamente, respectivamente: 

 

(27) Acho muito conveniente que escrevas ao outro caturra. (MS,) 

(28) Seguiu-se inteiramente os desígnios de V. Ex. a... (MS,) 

 

(iii) Ordem XV  

 

Na ordem XV, as construções com sujeito nulo são muito maiores que nas sentenças 

com sujeito pronominal e lexical juntas, conforme Torres Morais (1995).  

 

Tabela 2 – A ordem XV em diferentes sentenças 

Ordem Exemplos 

Ordem XV com advérbios em posição 

inicial e sujeito lexical/pronominal pós-

verbal 

1. E então veriam vocês o estado em que me acho reduzido... 

(MR, 311;) 

2. Finalmente, advertiram os Gramáticos e Oradores de melhor 

nome que a Ortografia está sujeita ao costume (a); (VY, 287) 

Ordem XV com complementos/adjuntos 

preposicionados em posição inicial e 

sujeito lexical/pronominal pós-verbal 

3. Com sua chegada a Lisboa saberá V. Exma... (G, 295) 

4. Ao Sr desembargador e às senhoras dessa casa oferecerá V.M. 

o meu obséquio. (G, 211); 

5. A estas últimas chama os médicos doenças contra a natureza. 

(OL, 164) 

Ordem XV com objeto direto como 

elemento inicial e sujeito 

lexical/pronominal pós-verbal 

6. Essa não sabia eu. (J, 45); 

7. Quimera por Chimera, defende Bluteau e alguns outros. (VY, 

203) 

Fonte: Informações extraídas de Morais (1995, p. 243-245). 
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Seguindo as sentenças, seguem-se as posições dos clíticos nas diferentes ordens de 

palavras. Para os contextos de ênclise obrigatória, Torres Morais (1995) aborda a ordem V1, 

sobre a qual os dados do século XVIII não foi violada a restrição ao clítico em posição inicial 

absoluta, que discrimina os contextos de ênclise obrigatória, como no exemplo (29):  

 

(29) Fêz-me muitos cumprimentos, mostrou-me grande desejo de me servir, disse-me que a 

embaixada de Espanha ainda não estava dada, nem por conseqüência vago o lugar de 

Viena e que me pedia encarecidamente que naquela noite não falasse eu a Rainha. (MS, 

321.322.323), (p. 258). 

 

No século XVIII, os contextos de próclise obrigatória seguem a ordem XV, em que ‘X’ 

é um constituinte inicial adjacente ao verbo, sendo esses constituintes adverbiais de diversos 

tipos (sentenciais, temporais, advérbios assertivos, operadores de foco), quantificadores, um 

constituinte negativo, objeto direto ou sintagma preposicionado. As sentenças abaixo ilustram 

melhor essa ordem:  

 

Tabela 3 – Os contextos de próclise obrigatória 

Ordem Exemplos 

Sentenças X cl-V nas quais o elemento 

inicial é constituído por operadores de 

foco, advérbios assertivos, negação 

1. Já me envergonho de repetir a V.M. (G, 93) 

2. ... e a cada passo se queixa, e dá uma satisfação. (VY, 303) 

3. Não te quisera tão filósofo. (J, 44) 

A ordem XV com conectivos do tipo e, 

mas, porém, etc 

4. e o curaram das feridas. (BA, 237) 

5. A gramática não se reputava coisa de pouca importância, mas 

a consideravam como base da Eloqüência; (VY, 87) 

6. ...porém, promete-nos uma Princesa de França. (MS, 312) 

7. mas antecipo-mo em dizê-los. (G, 106) 

A ordem XV com advérbios, 

complementos e sintagmas 

preposicionados 

- 

Fonte: Informações extraídas de Morais (1995, p. 259-264) 

 

Nas sentenças X cl-V, esses constituintes à frente do verbo muito importam para a 

validação da obrigatoriedade da próclise. Torres Morais (1995) aponta que nessa ordem, sempre 

há elementos que impactam na sintaxe dos clíticos, a exemplo do “não”. 

Quanto à ordem XV com conectivos do tipo e, mas, porém, etc, os dados do corpus 

mostram que há alternância na posição dos clíticos nessa ordem de autor para autor. Nesses 

contextos, a preferência é para a próclise, e será distinto no século XIX, com preferência pela 

ênclise. É importante frisar que Torres Morais (1995) assume a análise desses conectivos como 
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advérbios, e, por essa natureza, como atratores do clítico para a próclise. Nos dados, as 

sentenças com o conectivo e a próclise ocorre consideravelmente.  

Numa reflexão acerca do conectivo e no período arcaico, a partir dos dados de Ribeiro 

(1995), e do período clássico do século XVI, a partir dos dados de Lobo (1992) e Mattos e Silva 

(1989), Torres Morais (1995, p. 266) assume duas hipóteses para esse conectivo: (i) o e é 

advérbio e gera próclise, tendo a concepção "do tipo daí, aí, então"; (ii) o e que age como um 

conectivo mesmo nas ocorrências em ênclise. 

Já na ordem XV com advérbios, complementos e sintagmas preposicionados, conforme 

Torres Morais (1995), os advérbios ocupam consideravelmente a posição inicial nessas 

sentenças, seguidos adjuntos e complementos preposicionados, e no século XVIII, na 

construção XV, a colocação do clítico é oscilante, com predomínio da próclise. Diz a autora 

que "[...] desde que o clítico não fique em posição inicial absoluta, o século XVIII aparece como 

o período em que tem lugar a oscilação na colocação dos clíticos nas sentenças com a ordem 

XV, embora os casos com ênclise sejam ainda pouco frequentes na maioria dos autores." 

(TORRES MORAIS, 1995, p. 275). 

 

(iv) A ordem SVO e a variação entre a próclise e ênclise 

 

Os estudos sobre a colocação dos clíticos nesse contexto na história do português 

apontam considerável variação da colocação próclise e ênclise, embora haja pleno domínio da 

próclise. A seguir, as duas primeiras sentenças são exemplos de próclise na ordem SVO, e as 

duas últimas de ênclise: 

 

Tabela 4 – Colocação dos clíticos no português 

Ordem SVO Exemplos 

Próclise 

1. O amigo Pedro António me disse ultimamente que V.M. me remetia mais tabaco ... (G, 26) 

2. O nosso amigo Coelho me deu cabal notícia, com toda individuação, do que passara com 

Gaspar Saldanha ... (G, 198) 

Ênclise 

3. Filena converteu-se em burro. (J, 244) 

4. O ar parece-me bastante benigno. (MR, 121) 

Fonte: Informações extraídas de Morais (1995, p. 280-283). 

 

Os dados do século XVIII mostram contextos notável variação em sentenças do tipo V2 

com certos tipos de advérbios, sintagmas preposicionais, complementos e conectivos e aponta 

esse século como mais propenso ao uso da próclise.  
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1.3.2 Os padrões de ordenação dos clíticos no português europeu moderno (PE) 

 

Os contextos de variação empregados nos estudos da história do PE (cf. GBPS, 2005) 

servem às comparações entre as gramáticas europeia e brasileira (CARNEIRO, 2005). Em um 

estudo fundamental acerca da ordem dos clíticos e sua variação, Galves e Lobo (2009) 

investigaram a evolução do fenômeno em Portugal e no Brasil, a fim de iluminar a análise de 

atas escritas no Brasil por africanos para perceber como a variação se relacionava com a “[...] 

diversidade histórica e dialetal da língua portuguesa” (GALVES; LOBO, 2009, p. 174).  

As autoras pontuam que a colocação dos clíticos é um forte marcador (gramatical) da 

diferença entre o PE e o PB, afetando a posição pré-verbal (cl-V) e pós-verbal (V-cl) do 

pronome. No estudo, a variação percebida entre a próclise e a ênclise é marcada pela 

complexidade dos variados contextos sintáticos de colocação do pronome clítico, organizados 

em duas macroclasses, uma primeira de não variação na história do português, e outra em que 

apenas a próclise é possível, e uma segunda em que ocorre variação e mudança (GALVES; 

LOBO, 2009, p. 175): 

 

Quadro 1 – Contextos sintáticos de colocação do pronome clítico 

Classe de Variação I Exemplos 

Orações com verbo em posição inicial 

absoluta (V1) 

a. Achou-os ditosamente, falou-lhes [André de Barros, n. 1675] 

b. *Os achou ditosamente, lhes falou 

Conjunto de Contextos Exemplos 

Orações negativas 
a. O Paulo não me fala 

b. *O Paulo não fala-me 

Orações subordinadas 
a. Todo mundo sabe que a viste 

b. *Todo mundo sabe que viste-a 

Orações cujo sintagma pré-verbal é um 

quantificador 

a. Alguém me chamou 

b. *Alguém chamou-me 

Um operador QU 
a. Quem me chamou? 

b. *Quem chamou-me? 

Um sintagma focalizado 
a. Só ele a entende. 

b. *Só ele entende-a 

Um advérbio de uma certa classe 
a. Eu (sempre, ainda, já) a encontrei no mercado 

b. *Eu (sempre, ainda, já) encontrei-a no mercado 

Fonte: Informações extraídas de Galves e Lobo (2009, p. 175). 

 

Esses exemplos ilustram as orações finitas – formas verbais que ocorrem no indicativo, 

subjuntivo ou imperativo – para quem a ênclise é categórica nas orações com verbos em posição 

inicial absoluta (V1).  
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Na sequência, levando em consideração o nascimento de autores desde o século XVI ao 

XIX, as pesquisadoras informam que dois contextos importantes foram definidos e justificados 

para a colocação dos clíticos, conforme paráfrase de Galves e Lobo (2009, p. 178) a GBPS 

(2006) sobre ser “(...) a divisão proposta em função dos diferentes padrões de distribuição da 

ênclise e da próclise nos dois conjuntos de contextos ao longo do tempo”. Os contextos de 

variação ênclise versus próclise entre os autores portugueses, estudados pelas autoras 1500 a 

1850 (GALVES; LOBO, 2009, p. 175) são os seguintes: 

 

Quadro 2 – Contextos de variação ênclise versus próclise 

 Contextos Exemplos 

C
O

N
T

E
X

T
O

 D
E

 V
A

R
IA

Ç
Ã

O
 I

 Sujeitos não 

focalizados –V 

i. As outras prophecias cumprem-se a seu tempo [A.Vieira, n. 1607] 

ii. Estes thesouros … se abrirão a seu tempo [A.Vieira, n. 1607] 

Sintagma 

preposicional –V 

 

i. Em troca disto, ofereço-lhe da parte de Inglaterra defesa de tôdas as suas 

colónias e ... [Alorna, 1750] 

ii. Com este aviso lhe foi juntamente infundida notícia dos excessos que entre 

estas duas súbditas suas passavam [Bernardes, n. 1644] 

Advérbio –V 

 

i. Agora quero-lhe dizer algumas cousas das que Vossa Mercê desejará saber 

(...) [A. Costa, n. 1714] 

ii. Hoje me parto [A. Chagas, n. 1631] 

C
O

N
T

E
X

T
O

 D
E

 V
A

R
IA

Ç
Ã

O
 I

I 

Verbo em posição 

inicial em segunda 

coordenada 

 

i. Achou-os ditosamente, falou-lhes, e rendeu-os a largarem aquela vida brutal 

[A. Barros, n.1675] 

ii. Durando as persuasões do padre, chegou preparada uma mezinha, e lhe 

pediram se retirasse. [Bernardes, n.1644] 

Verbo precedido 

de orações 

dependentes 

 

i. Para os começar a render, amimou-os com donativos, língua a todas as 

Nações não menos inteligível, que grata. [A. Barros, n.1675] 

ii. Vendo-o um Cónego no adro daquela antiga Sé lhe disse: De quem sois meu 

menino? [A. Barros, n.1675] 

Fonte: Informações extraídas de Galves e Lobo (2009, p. 175). 

 

As autoras encontraram ocorrências altas de ênclise entre autores, no século XVI, para 

o Contexto II; e baixas, para o Contexto I, até o século XVII. Todavia, o século XVIII verteu-

se em um importante marco para a observação da variação ênclise versus próclise, pois, anterior 

a este último, verificou-se um equilíbrio na variação do fenômeno, diferente do que acontece 

posteriormente, quando a ênclise se aproxima ao categórico (GALVES; LOBO, 2009).  
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Os dados sugerem a prática de duas gramáticas em períodos diferentes, “visualizando” 

nos textos uma possível competição entre elas, entre os séculos XIII e XVIII1. Galves e Lobo 

(2009) propõem que  

 

Na primeira, a variação seria produzida por uma gramática em que a próclise é a opção 

não marcada, mas que não exclui a ênclise. A segunda seria conseqüência de uma 

mudança gramatical que tornou a ênclise a única opção de colocação, mantendo-se, 

porém, a próclise durante um longo período como um resquício da gramática antiga 

na escrita. (GALVES; LOBO, 2009, p. 179). 

 

No texto A mudança sintática do português brasileiro é mudança em relação a que 

gramática?, Ilza Ribeiro (2015) também assume proposta sintática para estabelecer uma 

diferença entre o PB e o PE moderno, que buscando colher características salientes para atestar 

o português brasileiro, também reforça marcas particulares do português europeu. Para Ribeiro 

(2015, p. 43) pelo menos duas gramáticas foram trazidas pelos portugueses, “[...] como a dos 

séculos XVI-XVIII e a dos XIX-XX [...].” 

Baseado na tabela de Mussa (1991), que mostra o cenário demográfico brasileiro de 

1538 a 1890, o decréscimo da chegada de europeus e o aumento de brancos brasileiros, Ribeiro 

(2015) apresenta algumas características sintáticas, a partir dos clíticos, ao PE dos séculos XIX-

XX, que esclarecem e apontam para certo padrão de ordem dos clíticos no oitocentos, alguns já 

mencionado por Galves e Lobo (2009):  

 

Quadro 3 – Algumas características sintáticas do PE nos séculos XIX-XX2 

Características 

sintáticas do PE 

Na ordem SV, com sujeito referencial, a ênclise é quase categórica (100% na maioria 

dos autores estudados por Morais (1995), passando a obrigatória no século XX. 

distribuição do uso de ênclise e próclise em sentenças raízes com ordem XV(S), a 

depender do estatuto de X, se um tópico (marcado ou não marcado) ou um foco, 

respectivamente. 

Em sentenças raízes em que o verbo está em posição inicial absoluta, a ênclise é 

obrigatória. 

Em sentenças coordenadas em que o verbo em posição inicial está antecedido por uma 

conjunção de coordenação, só a ênclise é sistematicamente atestada, chegando a 100% 

em quase todos os autores estudados por Morais (1995). 

Em sentenças com a ordem [sentença adverbial + V...], a ênclise é obrigatória.  

Fonte: Informações extraídas de Ribeiro (2015, ponto b, p. 44). 

                                                 
1 A posição do clítico pronominal passou por mudanças importantes na história do português. Um panorama da variação ênclise 

versus próclise mostra o trânsito gradual da ênclise no século XIII para a próclise próximo ao categórico no século XVI. Neste 

último e no século XVII, a próclise é a posição predominante, cedendo, no entanto, o lugar mais uma vez à ênclise conferida 

no século XIII, agora majoritária a partir de 1750 (cf. LOBO, 1992, MARTINS, 1994, GBPS, 2006). 
2 Em Ribeiro (2015), o fragmento em questão corresponde ao ponto b). 
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Concluindo, Ribeiro (2015) relata a hipótese de Galves e Galves (1995)3 de uma 

mudança na prosódia do português europeu, no final do XVIII para início do XIX, que impactou 

a aquisição da língua pelos europeus.  

 

1.3.3 Os padrões de ordenação dos clíticos no português brasileiro contemporâneo (PB) 

 

Se há uma característica marcante acerca da sintaxe dos clíticos no Português Brasileiro, 

essa é a generalização da próclise nos vários contextos de colocação do pronome. Duas dessas 

marcas mais salientes são apresentadas por Galves e Lobo (2009, p. 181) como a posição inicial 

absoluta (30) e a próclise ao verbo não finito (31), "[...] tanto nas locuções verbais, quanto nos 

tempos compostos." 

 
(30) Me chamo Fátima (Paulo Coelho, O Alquimista) (GALVES; LOBO, 2009, p. 181) 

(31) da praça onde haviam se encontrado um dia (Paulo Coelho, O Alquimista) (GALVES;   

        LOBO, 2009, p. 181) 

 

Esses contextos mostrarão que divergente do PE Clássico e do Moderno, o PB não é 

regido por regras sintáticas estritas de distribuição da ênclise e da próclise, havendo tendência 

para a generalização da segunda (GALVES; CARNEIRO, 2010). Galves e Lobo (2009) 

discutindo sobre variação nos contextos I, no PB, mostram em Carneiro (2005, Cartas 

Brasileira, CB) grande prevalência à colocação da próclise nesses contextos.  

Em um gráfico comparativo entre os dados do Português Europeu (GBPS, 2005) e o 

Português Brasileiro, em Cartas Brasileiras, nota-se a partir de 1775 que os dados nestas 

últimas já constatavam aumento do número de próclise, conforme os exemplos mostrado por 

Galves e Lobo (2009, p. 182), extraídos de CB, como se ilustram os exemplos dos contextos de 

(32) próclise em posição inicial absoluta e (33) próclise ao verbo não finito:  

 

(32) Me foi entregue sua carta de 8 do vigente (GALVES; LOBO, 2009, p. 1812) 

(33) Sua Excelência respondeu me que ja haviam lhe escrito da Bahia. (GALVES; LOBO,   

      2009, p. 182) 

 

                                                 
3 Cf. GALVES, A.; GALVES, C. A case study of prosody driven language change: from classical to modern European 
Portuguese. [S.l.; s.n.], 1995. 
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Corrobora esse padrão de ordem dos clíticos no contexto brasileiro um estudo que parte 

da definição da ênclise como “[...] a posição que define o PE contemporâneo e a próclise, a 

posição que define o português brasileiro (PB)” mostrado por Carneiro e Almeida (2009, p. 95). 

As autoras abordam o fenômeno da variação dos clíticos em um documento inédito escrito por 

um escravo livre na Bahia do século XIX.  

Sobre a periodização do PE e origem do PB, elas explicam que os textos mais marcados 

por próclise, típicas em construções do Brasil, revelam em paralelo a ocorrência de ênclise em 

mais contextos, evidenciando um uso pouco monitorado da língua que ressalta a irregularidade 

de sua aquisição por falantes e escreventes. 

Análogo ao que se percebeu em CB, evidenciaram-se os contextos de variação no PB e 

dos usos categóricos no PE, a exemplo do contexto de variação I, já apresentado. Os dados 

mostraram curiosa diferença entre PE e PB referente aos grupos verbais4, segundo as autoras, 

caracterizando uma inovação do PB (CARNEIRO; ALMEIDA, 2009, p. 114): 

 

(34)   fazendo a sua reprezentação caloroza, o Prezidente | chamando a ordem, elle 

elimitando-se o socio Amaro Berlinque | quiz seretirar no mesmo continente [Ata 2, 6 

de maio de 1862] (CARNEIRO; ALMEIDA, 2009, p. 114) 

 

Como já se apresentou, a inovação do PB está para a colocação do clítico em próclise 

ao verbo não finito, conforme padrão apresentado por Carneiro e Almeida (2009, p. 111): 

 

Quadro 4 – A colocação do clítico em próclise ao verbo não finito 

Português (do período Clássico ao PE Moderno) 

cl V finito V não finito: Próclise ao verbo finito 

V finito-cl V não finito: Ênclise ao verbo finito ou ao 1º verbo 

V finito V não finito-cl: Ênclise ao verbo não finito 

Português Brasileiro (PB) 

V finito cl não finito: Próclise ao verbo não finito  

Fonte: Carneiro e Almeida (2009, p. 111). 

                                                 
4 Carneiro (2005, p. 78) assim conceitua grupo verbal: “Por grupo verbal entende-se a combinação de uma forma verbal inicial 

com morfemas obrigatórios de tempo, pessoa e aspecto, a essa forma finita segue-se uma não finita que pode vir no gerúndio, 
particípio ou no infinitivo, como visto abaixo. A descrição mostra já construções próprias do português brasileiro. I. 1º verbo 

finito + 2º verbo não finito com forma nominal no infinitivo; II. 1º verbo finito + 2º verbo não finito com forma nominal no 

particípio e III. 1º verbo finito + 2º verbo não finito com forma nominal no gerúndio”. O exemplo que segue representa a 

primeira fórmula com o infinitivo: “Existem ainda dous| lousadores, que é o Coronel Ara-|ponga e o Santa Rita; ambos tem 
direito a aposentadoria, os que| fiz-lhe ver, e elle respondeo-me| que para essa prettenção minha| tinha um candidato, logo que| 

houvesse vaga; más, dou de ba-|rato, que elle tinha um candi-|dado [*]61 para arrumar, más se| ambos os lousadores podem 

ser| aposentados, por que rasão não| me colloca n’um desses logares,| se só depende da vontade| d’elle governador, e caso 

identi-|co já se deo no governo do|2r. Marechal? carta 363” (CARNEIRO, 2005, p. 78). Para exemplificação das demais 
fórmulas cf. Carneiro (2005, p. 78-85). 
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   A análise das autoras considera os textos do escrivão estudado característicos do século 

XIX, alternando concomitantemente traços do PB e do PE na escrita. Sugerem aparecer nos 

textos três, e não duas gramáticas em concorrência, a do PCL, a do PE Moderno, com ênclise 

em V2, e a do PB, com a próclise ao verbo não finito. Em suma, consoante definem Carneiro e 

Almeida (2009, p. 119), o escrivão é “[...] um brasileiro típico do século XIX.”  

Estabelecidas as características mais salientes de ordenação dos clíticos no PB moderno, 

vale salientar o que considera Ribeiro (2015), Namiuti (2010) sobre a mudança nessa variedade 

do português no setecentos, isto é,  

 

[...] a questão da mudança linguística no PB, no século XVIII, não está relacionada 

com uma falha na aquisição da gramática correta, mas sim com a definição de uma 

terceira gramática que permitisse gerar, não contraditoriamente, os objetos 

linguísticos da experiência. Acrescente-se a isso um terceiro fator, não pertinente 

diretamente aos dados aquisicionais fornecidos pelo PE: a própria mudança interna 

do PB no que se refere ao seu sistema pronominal e de concordância. É desse ambiente 

linguístico que surge a gramática do PB contemporâneo, a partir, provavelmente, da 

virada do século XVIII para o XIX. (RIBEIRO, 2015, p. 55). 

 

Essas considerações sempre direcionam para a importância de recuar não somente na 

história linguística de um fenômeno, mas agregar novos (antigos) elementos à pesquisa que, 

conectados, talvez lancem mais luzes aos estudos da sintaxe dos clíticos no PB.  
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODÓLOGICOS  

 

Neste tópico são mostrados os fundamentos teóricos e metodológicos assumidos na 

pesquisa e seus desdobramentos. Faz-se, no primeiro momento, uma apresentação do conceito 

de linguística histórica, seu campo de atuação e importância para a constituição de corpora para 

a pesquisa diacrônica; em seguida, apresenta-se, com brevidade, o contexto para a formação do 

português brasileiro, em ambiente multiétnico e multilinguístico; por fim, apresenta-se os 

corpora da pesquisa e as estratégias de organização e análise dos dados.     

 

2.1 LINGUÍSTICA HISTÓRICA SÓCIO-HISTÓRICA 

 

A cooperação entre a linguística histórica e a filologia mostrou-se bastante frutífera ao 

intento de restabelecer possíveis critérios, padrões e estruturas históricas de uma língua. A 

necessidade de textos escritos de tempos pretéritos (MATTOS E SILVA, 2008) recuperados, a 

partir de uma rígida atuação filológica no processo de edição e interpretação de textos antigos, 

tornou essas disciplinas da linguagem íntimas. 

Durante algum tempo, a linguística histórica, para o viés diacrônico (descrição de 

mudanças ocorridas em uma língua ao longo da história), esteve embargada pela massa de 

estudos sincrônicos (descrição de uma língua em um momento específico) por quase todo o 

século XX, motivados pela dicotomia saussureana e a divisão diacronia versus sincronia, com 

forte valorização desta com a convicção de que a mudança da língua se operasse na fala, 

vertendo-se em uma ideia norteadora do fazer na linguística histórica à época. 

Maia (2012), no texto Linguística Histórica e Filologia, esclarece que uma reflexão 

teórica sobre a linguagem, em meados da década de 1970, trouxe à baila, mais uma vez, a 

perspectiva diacrônica em que 

 

a integração do princípio da variação linguística sincrónica nas análises diacrónicas 

significou a ruptura da dicotomia saussureana ‘sincronia/diacronia’ e permitiu 

compreender a dinâmica social e contextual da mudança linguística e afirmar a relação 

de implicação entre a variação e a mudança linguística. (MAIA, 2012, p. 534).    

 

Nesse sentido, a mudança linguística passa a ser analisada juntamente com as mudanças 

sociais, já que elas contribuem para a mudança da língua e se relacionam, também, com as 

variações linguísticas, para cuja análise são necessários dados contabilizados de determinado 
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produto linguístico de um tempo específico e sua continuidade, os quais permitirão analisar as 

mudanças e o seu curso. 

Mattos e Silva (2008a) aborda os desafios de se trabalhar no âmbito da linguística 

histórica. Isso se processa dada a relação que faz entre essa vertente da linguística e as frases 

de Roger Lass, para quem o labor da linguística histórica se faz em “ouvir o inaudível”, e 

Willian Labov, para quem a mesma se trata da “arte de fazer o melhor uso de maus dados”, 

frases que ensaiam uma necessidade transparente de colaboração para o pleno exercício da 

linguística histórica.  

Para a autora, o conceito tradicional de linguística histórica, que visa a “interpretar 

mudanças – fônicas, mórficas, sintáticas e semântico-lexicais – ao longo do tempo histórico, 

[...] não necessariamente contínuo” (MATTOS E SILVA, 2008a, p. 8) apresenta limitações, 

além da necessidade de ser ampliado e significado, a afim de alcançar novas possibilidades 

sugeridas pelo campo. Para tanto, designa a linguística histórica por duas vertentes, a lato sensu 

e a stricto sensu. A lato sensu seria aquela que lida com dados datados e localizados, baseados 

em corpora, a exemplo dos estudos dialetológicos, da sociolinguística variacionista e os 

etnolinguísticos; e a stricto sensu, que se ocupa acerca de o que muda e como muda nas línguas 

ao longo do tempo, podendo esta última, ainda, ser abordada por orientação a) histórica sócio-

histórica, de comportamento extralinguístico e social), ou b) diacrônica associal, de 

comportamento intralinguístico.    

Mattos e Silva (2008a) diz que a natureza da vertente stricto sensu, a qual se segue nesta 

dissertação, está expressamente relacionada à filologia, como já se apresentou, geradora de 

corpus para as análises da mudança linguística. Conforme o exposto, uma síntese das vertentes 

pode ser conferida na Figura 1: 

Figura 1 – Relação epistemológica da Linguística Histórica em sentido stricto sensu e lato sensu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

      
Fonte: Mattos e Silva (2008a, p. 10). 
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Tornou-se fato a dependência da linguística histórica à filologia, e consequentemente a 

fatores sócio-históricos, segundo considera Mattos e Silva (2008a) a filologia como a ‘ciência 

do texto’, que também segue intimamente ligada à história – e, portanto, interpretativa, o que 

lembra uma afirmação de Maia (2012) quanto à construção de uma história da língua estar 

apoiada nas fontes textuais e na constituição de corpora para o estabelecimento da pesquisa 

diacrônica.  

No âmbito do estudo do português brasileiro, com interesse para a vertente popular, 

Santiago (2013) buscou apresentar algumas fontes retomando a sugestão de Mattos e Silva 

(2002) sobre a recuperação da história do português brasileiro, que recomendou para tanto 

 

[...] o estudo vertical das variantes populares do português brasileiro, não só as 

urbanas, como vem sendo feito pela Sociolingüística, mas nas suas variedades rurais 

de todo o Brasil, conectando o estudo dos usos do presente com a história das 

comunidades rurais, não só aquelas que têm um passado profundamente marcado pela 

presença africana e afro-brasileira, [...] mas as outras com histórias diversificadas. 

(MATTOS E SILVA, 2002, p. 457)   

     

Corroborando com a última recomendação, Santiago (2013) reservou três das nove 

pautas de sugestões do Projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB) para 

fundamentar a sua abordagem, a saber: (i) para reconstrução do passado do português brasileiro 

culto, pesquisar em corpora do português europeu contemporâneo e da mesma natureza dos 

nossos corpora os fatos lingüísticos gramaticais que forem selecionados; (ii) para a 

reconstrução do passado do português popular brasileiro, pesquisar no espaço brasileiro as 

variedades conviventes hoje sobretudo as dos não-escolarizados das diversificadas áreas rurais 

do Brasil; e (iii) reconstruir, detalhadamente e com a precisão possível, a sócio-história 

lingüística das diversas áreas brasileiras cobertas pelo Projeto, considerando as línguas que aí 

estiveram em contacto, os movimentos demográficos, a ausência/presença da escolarização e, 

consequentemente da escrita, como elemento normatizador. 

A autora verifica, ainda, que muitos estudos têm reconstruído a história de algumas 

comunidades urbanas a partir de documentos da variante culta, enquanto a popular ainda é 

pouco explorada. Para Santiago (2013, p. 4) “a construção de corpora que apresentem dados 

representativos do português popular brasileiro tem especial relevância para a linguística 

histórica, tendo em vista a dificuldade de localização de documentos que sejam próximos de 

uma escrita cotidiana”.  

É nesse sentido, e das propostas indicadas acima, que análises de viés histórico sócio-

histórica (extralinguístico e social) e diacrônico associal (intralinguístico) podem ser realizadas 
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em textos manuscritos de foro privado, raros, escritos entre os séculos XVIII e XIX, na região 

rural do Sertão da Bahia, tratados neste trabalho. 

 

2.2 BREVÍSSIMO CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DO PORTUGUÊS 

BRASILEIRO: PARA UM OLHAR SÓCIO-HISTÓRICO DO FENÔMENO LINGUÍSTICO 

 

A trajetória de formação do PB está intimamente relacionada ao contato entre línguas e 

à dominação do português europeu. Esses elementos são fios condutores para uma importante 

reflexão do estado de um país multilíngue e multidialetal (MATTOS E SILVA, 2004). 

Até encontrar o contexto tenso da chegada às terras brasileiras, a gênese do português 

no continente europeu se dá a partir do contato do latim com inúmeras línguas em decorrência 

das migrações romanas pela Europa, e para a Península Ibérica (séc. 2, a.C). Esse latim, por sua 

vez, ao continuar interagindo com outras línguas, no processo de contato, como foi com as 

línguas germânicas e no processo de invasão mulçumana, sofreu mudanças que deram “[...] 

uma feição específica no oeste da península, formando o galego-português e em seguida o 

português” (GUIMARÃES, 2005, p. 24).  

São também nessas circunstâncias linguísticas que se forma Portugal. A língua 

portuguesa chega aos continentes africano, asiático e sul-americano por meio da empreitada 

portuguesa além-mar, de caráter colonizador, entre os séculos XV e XVI.  

Chegando ao Brasil, a língua portuguesa percorreu um caminho longo para se tornar 

nacional e oficial de fato. Um sem-número de línguas indígenas nativas que conviviam no país 

impôs resistência nesse projeto. Em princípio, mantinha-se o status de oficial apenas o 

português veiculado pelos documentos administrativos oficiais, enquanto a língua de contato 

seguia sendo o que se chamou de língua geral, uma língua comum a todos numa situação de 

multilinguismo.  

Segundo Mattos e Silva (1993, p. 75), passados quase cinco séculos está ainda por ser 

reconstruído, com o detalhamento possível, o processo do encontro, politicamente assimétrico, 

entre a língua portuguesa, língua de dominação, com muitas línguas autóctones e as diversas 

línguas aqui chegadas, primeiro as africanas, depois as línguas de imigrantes, que tornaram esta 

área americana, multilíngue de origem, ainda mais complexa linguisticamente. 

Pela “juventude” do PB ganha especial contorno a história de sua formação pela 

complexidade linguística encontrada no início da colonização do país. Mattos e Silva (1993, p. 

75) lembra ainda que as contribuições de Serafim da Silva Neto, Sílvio Elia e Gladstone Chaves 

de Melo são de delicada importância para a compreensão da complexidade sócio-histórica do 
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português brasileiros, dada a “[...] heterogeneidade de suas variantes regionais e sociais, 

também de suas normas socialmente consentidas, além da norma idealizada por filólogos e 

gramáticos, coercitivamente veiculada pelas instituições, sobretudo as escolares”. 

Pode-se assentir que conhecer a história de uma comunidade antiga de fala ajuda a 

reconstruir um pouco da história linguística da época, para que se venha a ter “uma história do 

diversificado português brasileiro inexoravelmente nascido do encontro da ‘linguagem 

adulterada de negros e índios’ e da ‘koiné’ portuguesa, além de outras línguas aqui chegadas 

que, necessariamente, por razões sócio-históricas e linguísticas se entrecruzaram [...]” 

(MATTOS E SILVA, 1993, p. 76).     

De forma simbólica, os portugueses deixados no Brasil, no período pré-colonial, 

marcam a introdução do português em terras brasileiras, cuja intenção era preparar Portugal 

para explorar a terra com menos dificuldades. É um processo, conforme Mattos e Silva (1993, 

p. 78) verifica, “[...] etnocida e glotocida conhecido, conduzido primeiro pelos colonizadores 

portugueses e perseguidos pelas chamadas frentes primeiras que hoje alcançam os limites 

últimos da Amazônia brasileira”. Coexistiam com o português no país por volta de 180 línguas 

indígenas, o que enfraquece a informação por vezes veiculada como língua única.  

Nesse contexto uma língua usada para a catequese no litoral, maciçamente usada na 

comunicação habitual, chegou a preocupar o estabelecimento do português em terras 

brasileiras, a língua geral da costa, de base tupi, diferente do Nordeste. O processo de 

enfraquecimento desse contato é ilustrado na situação multilíngue tocantinense, que ainda 

conserva línguas do troco Jê.  

Mattos e Silva (1993) mostra, a partir dos estudos de Ricardo (1985), que os povos tupi 

dessa região, quanto mais primitivo fora o contato com o português, a exemplo dos povos 

Amanayé e Tembé-Turuwaya (séc. XVIII), e Anambé (séc. XIX), ou não se conhece mais a 

língua materna, ou é conservada apenas na memória dos integrantes mais idosos das 

comunidades, diferente do contato a partir do século XX, em que algumas comunidades falam, 

majoritariamente, a sua língua materna ao mesmo tempo em que o português. 

Noutro contexto, que marca a trajetória africana no processo de formação linguística 

brasileira, o tráfico de africanos inicia-se no Brasil a partir de 1538, criando uma comunidade 

multiétnica. Até 1583, um censo empreendido por José de Anchieta contava um número 

significativos de brancos no Brasil, seguidos de índios e negros escravizados. No século XVI, 

conforme Guimarães (2005, p. 24) “[...] foram trazidos para o Brasil 100 mil negros. Este 

número salta para 600 mil no século XVII e 1,3 milhão no século XVIII. O espaço de línguas 

do Brasil passa a incluir também a relação das línguas africanas dos escravos e o português”. É 
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para esse contexto que Mattos e Silva (1993) aconselha que se explore sistematicamente a 

história demográfica dos falantes do português. 

Segundo a autora, os estudos de Alberto Mussa (1991) são fundamentais para discutir 

as questões envolvendo as línguas africanas na história do Brasil, por ser um cuidadoso estudo 

diacrônico da população brasileira, cobrindo, assim, quatro séculos de história. São esses 

estudos que notam uma “crescente presença de negros brasileiros em relação aos negros 

africanos, dos mulatos, a partir do séc. XVII, também dos brancos brasileiros e o decréscimo 

de portugueses, africanos e índios” (MATTOS E SILVA, 1993, p. 81), instaura-se o contexto 

da vinda da família real portuguesa.                

Instalando-se no Rio de Janeiro, em 1808, sede da administração da colônia desde 1763, 

em decorrência de uma das políticas do Marquês de Pombal para se aproximar do círculo de 

exploração minerador, nas Minas Gerais, em especial, que reuniu empenho necessário para 

subtrair as marcas deixadas pela invasão holandesa, no Nordeste brasileiro, que competiu como 

língua de Estado com o português, a partir de 1630 até 1654, com a sua expulsão, o português, 

então, ficou mais íntimo e decisivo nas diversas relações de comunicação na colônia.  

A língua portuguesa nacionaliza-se no período pós-independência do Brasil, em um 

contexto em que se podia afirmar que substituíra o lugar das línguas gerais na comunicação do 

Império. Isso registra o efeito da determinação do Diretório dos Índios (1757), lei que deu ao 

Marquês de Pombal, então secretário de Estado, o direito de dispor sobre os aldeamentos 

indígenas, que entre outras ações, interditou o uso da língua geral, enfraquecendo-a 

gradualmente.  

A grande leva de portugueses que vem para o país ao mesmo tempo em que a Coroa, a 

partir de 1808, transforma o Brasil e as questões de língua completamente e “[...] traz novos 

aspectos para as relações sociais em território brasileiro” (GUIMARÃES, 2005, p. 24). As  

condições de instituição do português no Brasil particularizam a língua veiculada no novo 

espaço-tempo, desde as questões de produção até as questões de uso, perpassando a produção 

de dicionários e gramáticas.  

Guimarães (2005, p. 25) indica que pela história de suas relações com outro espaço de 

línguas, o português, ao funcionar em novas condições e nelas se relacionar com línguas 

indígenas, língua geral, línguas africanas, se modificou de modo específico e os gramáticos e 

lexicógrafos brasileiros do final do século XIX, junto com nossos escritores, trabalham o 

‘sentimento’ do português como língua nacional do Brasil.  

Com o processo imigratório para o Brasil, na primeira metade do século XIX, de países 

cujas línguas eram nacionais, relegou as línguas indígenas e africanas cultivadas na terra ao 
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total anonimato, destacando, pelo contrário, as línguas que traziam os imigrantes, por um 

alegado discurso de desenvolvimento nacional. 

 

2.3 OS CORPORA DA PESQUISA 

 

 Nas sessões a seguir serão apresentadas informações acerca dos corpora da pesquisa, 

considerando questões sociais e históricas que envolvem os documentos, bem como os senhores 

escreventes. 

  

2.3.1 O que são, para que foram escritos, onde e quando: Os livros da fazenda Brejo do 

Campo Seco 

 

Conhecer o passado do português brasileiro é complexo, embora por meio de fatores 

linguísticos e sócio-históricos se possa ter a dimensão das várias relações desenvolvidas pela 

língua num determinado tempo e espaço. No entanto, há de se entender a diversidade do 

português brasileiro a partir de sua formação multiétnica e multilinguística, empreendendo 

exame particular às vertentes culta e popular do português brasileiro, como sugeriu Mattos e 

Silva (2002), considerando o estabelecimento do português culto na tradição escrita e o 

português popular na tradição oral. 

Na apresentação da edição filológica dos arquivos do Sobrado do Brejo (1755-1838), 

arquivos raros, de foro privado, Lacerda e Carneiro (2016) reforçam a importância de se 

reconstituir a história da formação da língua escrita no Brasil, cujo português brasileiro no 

âmbito rural reúne indícios para caracterizar o português popular, dada sua relação com a 

oralidade sob um contexto socioeconômico e de escolarização precários. Por esse motivo, o 

estudo do passado do português brasileiro carece contemplar o contexto rural, já que a maioria 

dos estudos o faz no contexto urbano (SANTIAGO, 2013). 

A investigação a partir de documentos que indiquem uma variedade popular permite 

inferir sobre os usos linguísticos mais próximos à realidade de fala de determinada comunidade, 

sendo essa investigação uma atividade laboriosa. Sobre as dificuldades de atestar e constituir 

corpora de sincronias passadas, Santos e Araújo (2017, p. 83) apontam o destaque de Afrânio 

Barbosa para  

 

[...] reconhecer se realmente são autógrafos; a naturalidade dos escreventes; a tradição 

discursiva a qual recorreram; o controle do sexo dos escreventes; grande quantidade 

de volume dos documentos, para estudo diacrônico; edição de textos de diferentes 
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partes do Brasil de acordo com os mesmos critérios; confrontar textos impressos a 

manuscritos; trabalhar com tipologias diferenciadas e controle de elementos de um 

escrita cotidiana. (SANTOS; ARAÚJO, 2007, p. 83). 

 

Dada a dificuldade de acessar a língua do passado, levando em consideração a ausência 

de aparatos que registrassem os falantes em contexto variado de uso da língua, as autoras 

esclarecem que há interesses especiais entre os critérios recomendados por Barbosa (2006 apud 

SANTOS; ARAÚJO, 2017, p. 83), ou seja,  

 

os que denotam a propriedade da escrita de determinado grupo social de certa época, 

escrita cotidiana por exemplo, são muito valorosos, pois, a escrita cotidiana é o mais 

próximo que a modalidade escrita apresenta da oralidade e nos leva a perceber as 

práticas linguísticas recorrentes da norma geral vernácula. Barbosa (2006 apud 

SANTOS; ARAÚJO, 2017, p. 83). 

 

Como se apresentou (cf. item 3.1), esses critérios vão ao encontro das sugestões de 

Mattos e Silva (2002) sobre a necessidade de reconhecer na constituição do passado do 

português brasileiro o contexto de escolarização, o multilinguístico e o demográfico.  

Nessa direção, buscando certificar a autenticidade e o refinamento dos estudos de 

documentos antigos, o paleógrafo Armando Petrucci (2003, 7-8) considera importante o 

estabelecimento das seguintes questões como norteadoras: 

 

O quê? Qual é o texto escrito, o que precisamos transferir para o código gráfico usual 

para nós, através da dupla operação de leitura e transcrição. Quando? Tempo em que o 

próprio texto foi escrito no testemunho que estamos estudando. Onde? Área ou local 

onde o trabalho de transcrição foi realizado. Como? Quais técnicas, quais instrumentos, 

quais materiais, de acordo com os modelos em que o texto foi escrito. Quem fez isso? 

A que ambiente sociocultural pertencia o executor e qual era a difusão social da escrita 

em seu tempo e ambiente. Para que foi escrito o texto? Qual foi o propósito específico 

daquele testemunho em particular e, além disso, qual poderia ser em seu tempo e lugar 

de produção a finalidade ideológica e social da escrita.5 (grifo e tradução nossa) 
 

As mudanças de paradigmas ocorridas no âmbito da História, com o surgimento da 

História Cultural das Práticas da Escrita impactaram diretamente na maneira de conceber as 

                                                 
5 “Qué? En qué consiste el texto escrito, qué hace falta transferir al código gráfico habitual para nosotros, mediante 

la doble operación de lectura y transcripción. Cuándo? Época en que el texto en sí fue escrito en el testimonio que 

estamos estudiando. Dónde? Zona o lugar en que se llevó a cabo la obra de transcripción. Cómo? Com qué técnicas, 

com qué instrumentos, sobre qué materiales, según qué modelos fue escrito ese texto. Quién lo realizo? A qué 

ambiente sociocultural pertenecía el ejecutor y cuál era en su tiempo y ambiente la difusión social de la escritura. 

Para qué fue escrito ese texto? Cuál era la finalidad específica de ese testimonio em particular y, además, cuál 

podía ser en su época y en su lugar de producción la finalidade ideológica y social de escribir.” PETRUCCI, A. 

La ciencia de la escritura: primera lección de paleografía. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de 

Argentina, 2003. 
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formas de como um texto é lido e produzido, recorrendo à sócio-história para entender “como 

os textos foram escritos, ganharam forma e foram usados (BARREIROS, 2017, p. 400). 

Sobre os livros de fazenda, a edição do Livro do Gado culmina o trabalho de dissertação 

desenvolvido por Elaine Brandão Santos (2019), por meio do Programa de Pós-Graduação em 

Estudos Linguísticos, da Universidade Estadual de Feira de Santana, sob o título O Livro do 

Gado do Brejo do Campo Seco (Bahia): edição semidiplomática e descrição de índices grafo-

fonéticos. A autora insere o trabalho na pauta de divulgação de corpora manuscritos, proposta 

pelo Projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB), para estudo da história do 

português culto e do português popular do Brasil, cujos objetivos do texto dissertativo foram 

oferecer uma documentação filologicamente confiável para a base dos estudos da história do 

português brasileiro (PB) e da história de uma Bahia rural; a contextualização sócio-histórica 

do documento e uma descrição de índices grafo-fonéticos. 

  São vários os resultados encontrados, e já no âmbito da escriptografia, os escritores 

Miguel Lourenço de Almeida, Antônio Pinheiro Pinto, Inocêncio Pinheiro Canguçu e Miguel 

Joaquim de Castro Mirante são os punhos atestados que assentaram alguma informação no 

Livro, sendo Antonio Pinto o escritor que mais fez uso de abreviaturas. No âmbito linguístico, 

quanto ao nível de habilidade e inabilidade dos escritores, revelaram-se todos pouco hábeis com 

a escrita. Quanto aos resultados centrais da pesquisa, Santos (2019, p. 150) mostra que  

 

Em relação ao levantamento de índices grafo-fonéticos, algumas ocorrências, 

depreendidas dos apontamentos dos brasileiros, aparentam ser aspectos de 

abaixamento de vogais; redução de ditongo; nasalização; elevação de vogal. Já no 

que concerne aos traços gráficos, identificamos aspectos como: grafismo; latinização; 

substituição de grafema; eliminação de grafema; inversão de ordem de grafema, 

grafia para ditongo nasal e variação de vogal. (SANTOS, 2019, p. 150). 

 

Uma descrição detalhada dos aspectos intrínsecos e extrínsecos do corpus, o Método 

Lapelinc (BRITO, 2014) de captura especial e digitalização por software especializado e a 

discussão pormenorizada sobre a habilidade e inabilidade dos escreventes pode ser conferida 

em Santos (2019).  

Quanto à edição do segundo livro, o Livro de Razão é uma tese de doutoramento (em 

curso) desenvolvida por Adilson Silva de Jesus, desde de 2018, no âmbito do Instituto de Letras 

da Universidade Federal da Bahia, sob o título Histórias entrelaçadas no sertão da Bahia 

oitocentista: do fac-símile à edição semidiplomática do Livro de Razão do Campo Seco.  

No texto oferecido ao exame de qualificação de doutorado, o autor atesta que o livro é 

manuscrito a três mãos redatoras da mesma família, que assentam no livro desde notas contábeis 



47 

 

- em grande parte - a patentes militares. Em sendo um documento contábil, de foro privado, 

com anotações de natureza agropastoril, a partir do final do século XVIII, revela aspectos da 

vida social e rural, econômica e familiar vivenciados em uma comunidade do sertão baiano 

colonial. O autor informa, ainda, que do ponto de vista sócio-histórico, o manuscrito permite 

recuperar, a partir de leis e pronunciamentos políticos, à época, em uma espécie de sociologia 

do texto, os processos de escolarização na Bahia setecentista; enquanto, do ponto de vista 

linguístico, já é possível apontar fenômenos grafo-fônicos importantes e vasto acervo lexical, 

além de numerosos casos de variação gráfica e uso de abreviaturas.  

Silva (2018) aponta, também, que é possível conferir informações detalhadas sobre as 

normas adotadas para a edição semidiplomática, alinhadas aos critérios de edição sugeridos 

pelo do PHPB, além da edição (fac-símile e transcrição). 

As questões de Petrucci (2003) estão alinhadas a este corpus de pesquisa, e o que se 

segue é uma síntese do Livro do Gado e do Livro de Razão do Brejo Seco, para os quais as 

questões para quê, onde e quando se confundem aos dois livros, dado o contexto compartilhado 

do local de escrita dos documentos.  

 

2.3.1.1 Livro do Gado: O quê 

 

O Livro do Gado é o mais antigo entre os livros de assentamentos da Fazenda do Brejo 

do Campo Seco. Nele, o primeiro Senhor do Brejo Seco, Miguel Lourenço, escreve por 30 anos 

(1755-1785), apresentando caligrafia miúda e firme; Antonio Pinheiro Pinto, o segundo Senhor, 

escreve de 1794 a 1822, esta última data de seu falecimento, a qual o seu filho Inocêncio 

Pinheiro Canguçu, terceiro Senhor, anota no livro; na sequência, os assentamentos são 

encerrados por Inocêncio Canguçu em 1832. De acordo com Santos (2019), trata-se de um livro 

de contabilidade agropecuário medindo 305 mm por 210 mm, de capa grossa em papelão pardo, 

forrada de pano de linho. Contém 57 páginas no total, sendo apenas 22 escritas, com rubrica de 

Miguel Lourenço de Almeida, não aplicáveis a todas as páginas.  

 

2.3.1.2 Para quê 

 

O livro, em bom estado de conservação, salvo folhas amareladas e corroídas, que 

apresenta papel resistente de origem europeia, escritos à pena com tintas ferrogálica e orgânica, 

preta e vermelha, serviu a apontamentos pastoris registros de nascimentos, pagamentos e 

partilhas de animais, além de anotações referentes aos recibos de inventários.  
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Conforme Santos Filho (2012, p. 109) tratar-se de um “memorial contábil e diário de 

lembranças, o livro manuscrito transferiu-se de pai para filho, cuidadosamente conservado 

como testemunha de acontecimentos, documento de transações e recordação do passado”, 

referindo-se tanto ao Livro do Gado, quanto ao Livro de Razão. 

 

2.3.1.3 Onde 

 

Os documentos são a base para a história do Alto Sertão baiano. Correspondências, 

testamentos e demais textos notariais de variada natureza, referem-se a indivíduos influentes e 

suas relações que ajudam a compor a história social do ambiente. Segundo Neves (2008, 16), 

esses documentos “[...] oferecem dados político-econômicos e socioculturais em contratos 

comerciais, escrituras de compra e venda de terras e de escravos, cartas de liberdade, atas de 

eleições e outras tipologias documentais. ”  

Por esse meio, que lembra o arqueológico, os interesses conservados pela comunidade 

são percebidos nas atividades sociais, comerciais e religiosas. O autor comenta que, sendo o 

século XVIII um período de ajuste burocrático-administrativo nas regiões brasileiras e no geral, 

são escassos ou imprecisos os dados demográficos nesse período. 

O Alto Sertão é uma denominação não administrativa, que foge às regularizações da 

instituição geográfica e dos interesses “políticos” do estado para os agrupamentos urbanos. O 

termo marca a “[...] sua historicidade, na consciência de pertencimento da sua população [...]” 

e ainda “referencia-se, pois, na sua distância do litoral talvez com os reforços da posição relativa 

ao curso do rio São Francisco e do relevo baiano, que ali projeta as maiores altitudes do 

Nordeste do Brasil” (NEVES, 2008, p. 26-28). A despeito dessa apresentação, do ponto de vista 

geográfico, situa o seu universo físico precisamente na mesorregião do Centro-Sul baiano, na 

microrregião de Brumado (IBGE, 2017).  
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Figura 2 – Mapa do Alto Serão Baiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Extraído de Neves (2003, p. 20) 

 

A vegetação predominante é a Caatinga que se estende “pelo interior do Brasil, desde a 

parte setentrional de Minas Gerais, Goiás e Sertão da Bahia, até o Maranhão” (NEVES, 2008, 

p. 30) seguido de planícies arenosas e planaltos serranos. São esses elementos da natureza 

geofísica que interagem com desenvolvimento do grupo social altosertanejo e estabelecem a 

sua importância para o contexto econômico e sócio-histórico baiano e brasileiro.  

Neves (2008) informa que a história social da região para a formação administrativa e 

política do espaço constituiu-se por consanguinidade, “parentes” que entrelaçados 

desenvolveram lentamente a economia da região a partir de pequenos aglomerados humanos, 

entre os quais esteve Bom Jesus dos Meiras, atual Brumado. Na segunda metade do século XIX, 

Bom Jesus dos Meiras pertencia ao termo de Caetité, junto a outros “distritos de paz: Vila de 

Caetité, Canabrava e Bonito e Bom Jesus (dos Meiras – Brumado)” (NEVES, 2008, p. 41).  
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Figura 3 – Localização de Brumado, BA, atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE - Mapas 

 

Bom Jesus – Brumado – era habitada por índios Tupinambás expulsos das terras por 

conquistadores, militares e “aventureiros” na segunda metade do século XVIII, oriundos da 

Vila Nova de Nossa Senhora do Livramento de Minas do Rio de Contas que, acomodando-se 

na região, constituíram a fazenda Bom Jesus do Campo Seco (IBGE, 2017). Pela influência do 

fazendeiro e conquistador Francisco de Souza Meira, desenvolveu-se um povoado levando seu 

sobrenome Bom Jesus dos Meiras, nas imediações da fazenda do Campo Seco. O distrito 

ascendeu economicamente à base de sua agricultura e pecuária, mudando o topônimo para 

Brumado, já no século XX, em 1931 (IBGE, 2017). 
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2.3.1.4 Quando 

 

Os séculos XVIII e XIX são um período da histórica brasileira marcado pela expansão 

de terras para o interior do país, até então firmado na região costeira. Com o ciclo do ouro em 

atividade, a criação de pequenos povoamentos, vilas e cidades situa o surgimento e importância 

de Bom Jesus dos Meiras, à época, no entorno de Caetité, cidade de grande importancia 

econômica, política, militar e social no período. 

 

2.3.1.5 Livro de Razão: O quê 

 

Sobre o Livro de Razão, Santos Filho (2012, p. 115) diz que “pela fartura e variedade 

de seu conteúdo, apresenta-se o ‘Livro de Razão’ da fazenda do Brejo do Campo Sêco, como 

documentário de apreciável valor e de grande interesse para o conhecimento minucioso e 

pormenorizado da paisagem social e econômica da região e época em estudo”. Livro de 

contabilidade agrícola, pastoril e comercial, memorial e de fatos e datas tem idêntico aspecto e 

formato ao Livro do Gado, medindo 30 e meio centímetros de altura por 21 de largura. 

 

2.3.2 Os escreventes: quem escreveu nos livros, nacionalidade e data de nascimento 

 

Os livros contábeis mantidos pela Família Canguçu na fazenda Brejo do Campo Seco, 

na antiga cidade de Bom Jesus dos Meiras, atual Brumado/BA, ajuda a traçar um perfil da 

história do Brasil colonial e da região rural alto sertaneja da Bahia, aos quais não teríamos 

“acesso” ao século XVIII senão por esse meio, ainda que fragmentado. Embora Foisil (2009) 

informe que a natureza daqueles livros não é capaz de narrar e descrever uma história coesa e, 

por esse motivo, a literatura não os reconheça como narrativos. Santos (2019, p. 38) dirá, no 

entanto, que “(...) será a amplitude do olhar do pesquisador que os definirão como fontes de 

investigação”.  

Atendendo à ideia de amplitude do olhar do pesquisador, Jurema Paes (2012), 

abordando aspectos da vida patriarcal no Sertão, para ao livro de Lycurgo Santos Filho “Uma 

comunidade rural do Brasil antigo” (2012), comenta a forte autonomia econômica do território 

em voga em relação a outros territórios brasileiros, e como a produção de produtos diferentes 

da cana-de-açúcar e do ouro, a exemplo do algodão e da criação de gado, deram um caráter 

próprio à população do lugar, embora fortemente marcado por questões macro, como a política, 

a religião e os costumes sociais familiares.  
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Inegavelmente, as questões econômicas são as que caracterizariam o Alto Sertão baiano 

dos séculos XVIII e XIX. Por isso mesmo, o poder da Família Canguçu, iniciado pelo português 

Miguel Lourenço de Almeida, quando adquire a fazenda Brejo Seco, faz confundir uma 

trajetória comercial de subsistência na própria história da família. A criação de gado para a 

produção de couro e uso nos transportes, os empréstimos concedidos por Antonio Pinheiro 

Pinto, genro de Miguel Lourenço, e segundo senhor do Brejo Seco, expandidos logo mais pelo 

filho e terceiro senhor da fazenda, Inocêncio Pinheiro (Canguçu), e depois pelo bisneto do 

lusitano, o último senhor do Brejo Seco, Exupério Pinheiro Canguçu, este quem levou 

significativamente o nome da família à política, tornou os Canguçu em elo importante entre o 

presente e o passado, para um espaço em que as condições de registro das atividades cotidianas 

contábeis e/ou pessoais eram muito escassas, seja por material pouco disponível próprio para o 

registro, pelo domínios das ferramentas de escrita e hábitos de conservação e preservação dos 

materiais. 

Paes (2012, p. 12) comenta que os “documentos de cunho econômico foram muito 

contributivos para a compreensão das teias sociais dentro do sistema patriarcal”, esse sistema 

em que a Família Canguçu estava inserido e favorecia a continuidade. Não somente por meio 

de documentos contábeis, mas também por esses que Erivaldo Neves (2008) desvela a história 

social da região do Alto Sertão baiano, demais importante para esclarecer a dinâmica vivida no 

interior do sertão brasileiro nos séculos XVIII e XIX, numa região, como já se disse, fundadora 

de um ciclo comercial produtivo alternativo à cana-de-açúcar e ao ouro.  

Uma vez que a língua está diretamente ligada às pessoas que a produzem, a partir das 

variadas situações de comunicação, por isso social, o registro pessoal da Família Canguçu nos 

livros contábeis “Livro do Gado” e “Livro de Razão”, iniciados por Miguel Lourenço de 

Almeida (1755), marca 

 

[...] um século e meio de história, em que parte do sertão emerge não apenas como 

localidade econômica subsidiária do sistema colonial mercantil, mas como uma 

sociedade com densidade histórica, dotada de autonomia econômica, de hábitos 

culturais, relações, métodos de trabalho, costumes e atitudes sociais particulares.  

(PAES, 2012, p. 9). 
 

Para Erivaldo Neves (2012, p. 15) “uma rara tradição de registros privados na América 

portuguesa, [...] numa sequência de registros da mais longa duração na História do Brasil”, que 

permitem uma conjectura acerca dos séculos XVIII e XIX, especialmente do primeiro, período 

da história brasileira de bastante importância para a formação de uma “identidade” cultural e 

linguística no país. 
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2.3.3 Um português nascido em 1708 e sua chegada à Bahia na primeira metade do século 

XVIII: O 1º Senhor do Brejo Seco Miguel Lourenço de Almeida 

 

Miguel Lourenço de Almeida6 nasceu em 1708, no Distrito de Camarões, freguesia de 

São Paulo do Almargem do Bispo. O lusitano chegou ao Brasil para se estabelecer na região da 

Bahia, não descendendo de nenhuma linhagem nobre em Portugal. Seu interesse de permanecer 

na terra era percebido à medida em que se fortalecia como negociador, com seus empréstimos 

e na atividade notarial no “Tribunal dos Ausentes”, que lhe conferia generosa comissão.   

Com boas relações em Portugal e no Brasil, o português, e primeiro senhor do Brejo 

Seco, tornou-se Familiar do Santo Ofício7 e donatário de grande gleba no Sertão da Bahia, 

quando comprou a fazenda Campo Seco, conforme Santos Filho (2012, p. 5)  

 

‘[...] uma das últimas fazendas’ do ‘sertão e distrito da vila do Rio de Contas’, atingira 

a região o clímax da fama, por sua riqueza em ouro e diamantes. As terras do distrito, 

colocadas à testa da Chapada Diamantina, em pleno Planalto Baiano, eram auríferas, 

ricas em ouro de aluvião e também em diamantes. (SANTOS FILHO, 2012, p. 5).    

 

 O Familiar do Santo Ofício permaneceria na fazenda até o falecimento, em 1785. 

Mesmo guarnecido de muitos privilégios, negou todo e qualquer cargo público, mantendo-se 

apenas a função de Familiar. Das atividades e honrarias que poderia açambarcar, o primeiro 

senhor do Brejo Seco achou-se interessado somente na lida da fazenda e nos negócios. Nesse 

contexto de fixação às terras sertanejas que Miguel Lourenço casou-se com a senhora Ana 

Francisca da Silva, sertaneja, com quem teve 8 (oito) filhos. Desses, uma viria a se casar com 

Antonio Pinheiro Pinto, a senhora Bibiana Maria de Jesus.   

  

2.3.4 Um descendente de português nascido no Alto Sertão da Bahia do XVIII: O 2º 

Senhor do Brejo Seco, o brasileiro Antônio Pinheiro Pinto 

 

Antonio Pinheiro Pinto era um descendente português de numerosa família instalado na 

cidade de Caetité/BA, sem data de nascimento precisa. Em idade adulta, casou-se com uma das 

filhas do lusitano Miguel Lourenço, a senhora Bibiana Maria de Jesus, com quem teve dois 

                                                 
6 Sobre refinada e exaustiva abordagem da família Pinheiro Canguçu, iniciada pelo lusitano radicado no sertão da 

Bahia, Miguel Lourenço de Almeida, Cf. Santos Filho (2012). Uma comunidade rural do Brasil antigo: aspectos 

da vida patriarcal no Sertão da Bahia nos séculos XVIII e XIX. Feira de Santana, Salvador: Uefs Editora/Fundação 

Pedro Calmon, 2012.  
7 Segundo Santos Filho (2012, p. 7), o português nunca exerceu a função de inquisidor pois, “não existe nos 

documentos que pertenceram a Miguel Lourenço indício algum de intromissão ou participação em qualquer 

processo do Santo Ofício”.   
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filhos, vindo um deles a tornar-se o terceiro senhor do Campo Seco, e assumiu a fazenda, “Brejo 

do Campo Seco” na sua gestão. Conforme Santos Filho (2012, p. 34), “sob Antonio Pinheiro 

Pinto, a gente do Campo Sêco passou a dividir, entre a vila de Minas do Rio de Contas e o 

arraial de Caetité, as relações ou atividades comerciais, políticas e sociais”.  

Na cidade, o segundo senhor do Campo Seco era fortemente produtivo, assumindo, 

diferente do sogro, postos de importância, como tenente de milícias, impulsionador de 

Caetité/BA no cenário comercial do país a partir da produção e escoamento de algodão, agente 

bancário para a pequena burguesia da região, além de mantenedor de uma considerável 

quantidade de escravos, imprimindo na história, consoante Santos Filho (2012, p. 36) a imagem 

de “um exímio comerciante, de um perfeito homem de negócios. Perfil de um indivíduo que, 

para acumular fortuna, não hesitou em exercer, em pessoa, ocupações como fornecedor e 

caixeiro de armazém”, segundo o autor ainda, um dos homens mais ricos da região de Rio de 

Contas/BA.    

 

2.4 ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO PARA ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados encontrados nos documentos da Fazenda do Brejo do Campo Seco 

se deu a partir da divisão por escrevente, considerando os senhores Miguel Lourenço, um 

português residente no Brasil, e Antônio Pinheiro Pinto, brasileiro e genro de Miguel Lourenço. 

Assim, foi possível colher amostras representativas de uma escrita oriunda de Portugal e outra 

do Brasil. 

 Tanto os dados do português quanto do brasileiro, foram subdivididos por contextos de 

colocação de acordo com a divisão estabelecida por Galves, Britto e Paixão de Sousa (2005), 

com base nos trabalhos acerca da colocação dos clíticos na história do português. Assim, tal 

subdivisão se deu da seguinte forma, nas construções com verbo único: 

 

4. Contexto categórico de ênclise: sentenças V1; 

5. Contexto categórico de próclise: sentenças-Q (pronomes relativos, interrogativos e 

indefinidos); orações principais afirmativas com verbo precedido de advérbios 

proclisadores, focalizadores ou quantificadores; orações negativas; e  

6. Contextos variáveis: Contexto de variação I (orações raízes principais afirmativas com 

verbo precedido de sujeito neutro, sintagmas preposicionais e sintagmas adverbiais com 

advérbios não atratores de próclise); Contexto de variação II (oração segundas 
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coordenadas com verbo em posição inicial, precedido ou não de conjunção; orações 

raízes principais afirmativas com verbo precedido de oração dependente).   

 

No que se refere às construções com grupos verbais, tem-se a seguinte organização: 

 

3. Colocação com elevação do clítico: clítico aparece adjacente ao primeiro verbo, em 

colocação enclítica ou proclítica; e 

4. Colocação sem elevação do clítico: clítico aparece adjacente ao segundo verbo, em 

colocação enclítica ou proclítica. 

 

Os dados foram analisados por um viés qualitativo, seguindo os contextos de colocação 

citados anteriormente. 
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3 DESCREVENDO OS DADOS ENCONTRADOS 

 

 Este capítulo é destinado à descrição dos dados encontrados no Livro do Gado e no 

Livro de Razão, através de uma análise qualitativa, com a separação dos dados organizada por 

senhores, apresentando-os por contextos de colocação em construções com verbo único 

(ambiente não variável de ênclise, ambiente não variável de próclise e ambientes variáveis) e 

construções com grupos verbais. 

  

3.1 UM PORTUGUÊS: MIGUEL LOURENÇO 

 

O senhor português Miguel Lourenço, um dos escreventes do Livro do Gado apresentou 

em sua escrita um total de 12 dados de colocação dos clíticos, desses, apenas 2 correspondem 

à construção com grupo verbal. Nas sessões as seguir, são apresentados os contextos com 

comentários acerca de como esses dados se apresentaram nos corpora.  

 

3.1.1 Ambiente não variável de ênclise 

 

 Como já dito, de acordo com a história do português na Europa, é considerado um 

ambiente não variável de ênclise as sentenças cujo conjunto verbo-clítico apareçam em posição 

inicial absoluta (V1) ou com verbo precedido de vocativos e saudações (#V1), visto que esses 

tipos de elementos não exercem influências na colocação do clítico. 

 Dentre os escritos provenientes do senhor Miguel Lourenço, não houve dados desse 

contexto de colocação. É possível inferir, entretanto, que Miguel Lourenço seguiria os padrões 

de colocação dos clíticos com ênclise categórica neste ambiente, visto que deve se considerar a 

origem lusitana desse senhor, o período desses escritos, que se encontram datados na primeira 

metade do século XVIII, entre os anos de 1742 a 1755, além dos estudos antecedentes acerca 

da colocação dos clíticos em sentenças V1, segundo os quais, os aspectos históricos e sociais 

que envolvem esse escrevente, favorecem o uso categórico da ênclise. 

 

3.1.2 Ambientes não variáveis de próclise 

 

 Em relação aos dados em ambientes não variáveis de próclise, foram encontrados entre 

os manuscritos do senhor português 8 dados, apresentados a seguir: 
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(35) Recebi demeu antececor Antonio Martis Prata-- nas contas quemedeu (MLA, Gado, 1ª 

metade do séc. XVIII, 1742-1745, Fólio 2r)  

(36) Aos 22 de outubro de 1742 recebi-- de goncalo Pexoto da [ilegível] duzentos [.]-- Conta 

eoito mil e coatro [ilegível] Reis-- pertencente aodefunto ber[n]ardo co-- elho como 

costa de hum term o que-- seaxa noemventario do [senhor] defunto cu-- ja coantia seaxa 

com à contàge em (MLA, Gado, 1ª metade do séc. XVIII, 1742-1745, Fólio 4r ) 

(37) como costa dehun ter-- mo que seaxa no emventario por min-- assignado (MLA, Gado, 

1ª metade do séc. XVIII, 1742-1745, Fólio 4v) 

(38) no emventario por min-- assignado do [senhor] defunto cuja Qantia-- se [acha] com as 

minhas contages (MLA, Gado, 1ª metade do séc. XVIII, 1742-1745, Fólio 4v) 

(39) Remeti para pernam-- buco todas as Cantia por mim asenladas-- Cosignad as nes telivro 

pertencentes a os aize-- ntes que se a xarem em Remitidas por mim (MLA, Gado, 1ª 

metade do séc. XVIII, 1742-1745, Fólio 7v) 

(40) e gas tos que fes al al-- es cravo es tam sas tifeitas para o que se a rema tou (MLA, Gado, 

1ª metade do séc. XVIII, 1742-1745, Fólio 3r) 

(41) Aos 22 de outubro de 1742 recebi-- de goncalo Pexoto da [ilegível] duzentos [.]-- Conta 

eoito mil e coatro [ilegível] Reis-- pertencente aodefunto ber[n]ardo co-- elho como 

costa de hum term o que-- seaxa noemventario do [senhor] defunto cu-- ja coantia 

SEAXA com à contàge em (MLA, Gado, 1ª metade do séc. XVIII, 1742-1745, Fólio 4r) 

(42) 135000 dos dinheiro se pago ao Bernar do Carvalho (MLA, Gado, 1ª metade do séc. 

XVIII, 1742-1745, Fólio 5r) 

(43)  Quando me emtregou advogado-- dotribunar dos auzentes dese arias (MLA, Gado, 1ª 

metade do séc. XVIII, 1742-1745, Fólio 2r) 

 

  É possível notar que, tal qual os padrões de colocação dos clíticos na história do 

português nesses ambientes, o senhor Miguel Lourenço faz uso da colocação pré-verbal em 

todos os dados de orações com sintagma-Q, havendo orações relativas e adjuntas, que 

correspondem aos dados de (35) até o (41).  

 De acordo com Carneiro (2005), uma sentença em que o verbo se apresenta antecedido 

de complemento direto, pode ser considerado contexto de próclise categórica, visto que a 

pesquisadora inclui o complemento direto como ativador de próclise. No exemplo (42), a 

colocação realizada pelo escrevente corresponde a esse padrão.  

   

3.1.3 Construções com grupos verbais 

 

 Sobre as construções com grupos verbais nos dados de Miguel Lourenço, tem-se dois 

dados, ambos com elevação do clítico e em próclise ao verbo finito: 
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(44) pertencente ao [senhor] defunto asima-- da hum [Grdam] que omandei Rematar 

(MLA, Gado, 1ª metade do séc. XVIII, 1742-1745, Fólio 4v) 

(45) Cuja Coanti sehadi[mandar] faras amando pesoa Idonia (MLA, Gado, 1ª metade do 

séc. XVIII, 1742-1745, Fólio 6v)  

 

De acordo com Carneiro (2005), a elevação do clítico em próclise era bastante comum 

no século XVIII. Segundo a autora, até o século XIX essa colocação era majoritária, podendo 

chegar a ser categórica. Nos dados acima, outro fator também contribui para a colocação em 

próclise: a presença de elementos atratores.   

 

3.1.4 Casos omissos 

 

 Foi encontrado entre os dados uma sentença elaborada com a presença de dois clíticos. 

Na sentença aparece a junção do clítico “se” com o clítico “a”, este tipo de dado é entendido 

como uma hipercorreção, visto que não se trata de uma colocação adequada de grupo clítico.  

 

(46) Recebi do capitão Jozê machado [ilegível] sento-- e [trinta] e[sinco] mil Reis em 

dinheiro que [ilegível]-- [ilegível] defunto [Doutor] gerardes [ilegível] hum cretido-- 

cujo se a è [ilegível] [?] noem ventari o do[d] defunto (MLA, Gado, 1ª metade do séc. 

XVIII, 1742-1745, Fólio 5r) 

 

3.2 UM BRASILEIRO: ANTÔNIO PINHEIRO PINTO 

 

 Apesar de o brasileiro Antônio Pinheiro Pinto ser também um escrevente do Livro do 

Gado, os dados correspondentes a esse escrevente foram encontrados apenas no Livro de Razão, 

com dados divididos em dois períodos, o primeiro no século XVIII, entre os anos de 1794 a 

1799, e o segundo no século XIX, entre 1800 a 1822. 

 O total de dados apresentados nos escritos desse senhor é de 118, sendo apenas 4 de 

construções com grupos verbais. A descrição desses dados é apresentada nas sessões seguintes.     

 

3.2.1 Ambiente não variável de ênclise 

 

 No contexto não variável de ênclise, ou de sentença V1, foram encontrados um total de 

98 dados, exibidos a seguir. São anotações fixas como fórmulas (situação > quem > o quê > por 

quê). Foisil (2009, p. 324) discute que esses documentos do XVII “escritos no dia-a-dia, na 

imediata transcrição cotidiana, baseiam-se num esquema simples: o da vida de cada dia em seu 



59 

 

ritmo, seus mais prosaicos aspectos materiais, suas atividades mais comuns, registradas numa 

escritura elementar, em fórmulas que se repetem”, como podem ser vistos:   

 

(47) Deveme osenhor Tomas Deaquino dehum aespingarda (APP, Razão, 2ª metade do séc. 

XVIII, 1794-1799, Fólio 100) 

(48) Deveme meu Irmaõ Joaquim dehum babtizado da[inint.] pago1$280 (APP, Razão, 2ª 

metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 100) 

(49) Deveme Atanorio (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 100) 

(50) Deveme osenhor Joaquim do Sopé (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, 

Fólio 100)  

(51) Deveme meo Compadre Manuel deSouza (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 

1794-1799, Fólio 100) 

(52) Deveme meo Compadre odinheiro [?] (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 100) 

(53) Fogiome ocrioulo Joaõ a 14 de Junho era de1795 (APP, Razão, 2ª metade do séc. 

XVIII, 1794-1799, Fólio 100) 

(54) Deveme Felix [inint] (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 100) 

(55) Deveme minha comadre Leonarda deinprestimo [ilegível] (APP, Razão, 2ª metade do 

séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 100) 

(56) Deveme meu Irmaõ Joaquim deSantanana doresto docredito (APP, Razão, 2ª metade 

do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 102) 

(57) Deveme meu Irmaõ Francisco [inint.] do credito (APP, Razão, 2ª metade do séc. 

XVIII, 1794-1799, Fólio 102) 

(58) Deveme meu compadre Severo Por 1 cabeleira (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 

1794-1799, Fólio 102) 

(59) Deveme meu afilhado Jozé Lourenco Por 2 Livras de tabaco a640 (APP, Razão, 2ª 

metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 102) 

(60) Deveme meu Compadre Baptista dofeitio das obras (APP, Razão, 2ª metade do séc. 

XVIII, 1794-1799, Fólio 102) 

(61) Devema Manoel [inint.] que tomou para gas tos docompadre (APP, Razão, 2ª metade 

do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 102) 

(62) Deveme Peregrino depano dealgodaõ (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 102) 

(63) Deveme Felix Gomes (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 102) 

(64) Deveme meu Irmaõ Jose Pinheiro que paguei por elle ameu Primo Meira (APP, Razão, 

2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 102) 

(65) Deveme oMartiniano doresto daispirgarda (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 

1794-1799, Fólio 102) 
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(66) Deveme [inint.] cri oulo (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 102) 

(67) Deveme Jacinto deinpres timo (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, 

Fólio 102) 

(68) Deveme osenhor Manoel dos Santos que meobriguei por elle ao Lima (APP, Razão, 

2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 104) 

(69) deveme mais que paguei por elle aoBrito (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 104) 

(70) Deveme osenhor Manoel Ribeiro deresto do cavalo (APP, Razão, 2ª metade do séc. 

XVIII, 1794-1799, Fólio 104) 

(71) Deveme osenhor José deGouvea dedinheiro deinprestimo (APP, Razão, 2ª metade do 

séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 104) 

(72) Deveme meu compadre Manoel deSouza duas vacas huma parida (APP, Razão, 2ª 

metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 104) 

(73) Deveme osenhor Joaquim deSousa Freitas deinprestimo (APP, Razão, 2ª metade do 

séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 104) 

(74) Deveme mais odinheiro meu compadre derepozisaõ (APP, Razão, 2ª metade do séc. 

XVIII, 1794-1799, Fólio 104) 

(75) Deveme meu compadre osenhor Joaquim daRoxa (APP, Razão, 2ª metade do séc. 

XVIII, 1794-1799, Fólio 104) 

(76) Deveme o Joaõ crioulo depolvora (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, 

Fólio 104) 

(77) Deveme osenhor Manoel dos Santos deres to (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 

1794-1799, Fólio 104) 

(78) Deveme osenhor Venceslao de Santa Roza (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 

1794-1799, Fólio 104) 

(79) Deveme Felix Gomes doresto decontas (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 106) 

(80) Deveme mais que paguei pela mesma desobriga (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 

1794-1799, Fólio 106) 

(81) Deveme [.] Joaõ Pinheiro derapaduras (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 108) 

(82) Deveme meo Irmaõ Francisco derapaduras (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 

1794-1799, Fólio 108) 

(83) Deveme meo irmaõ Florianno (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, 

Fólio 108) 

(84) Deveme mais 1 pessa dacanga pintada (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 110) 

(58) Deveme mais deinprestimo (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 

110) 
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(86) Deveme mais de huma Libra depolvora (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 110) 

(87) Deveme mais por quatro côvados debaeta azul (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 

1794-1799, Fólio 110) 

(88) Deveme mais que paguei ao Senhor Martiniano (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 

1794-1799, Fólio 110) 

(89) Deveme meu compadre Severo David (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 110) 

(90) Deveme meu mano Manoel Floriano deimprestimo (APP, Razão, 2ª metade do séc. 

XVIII, 1794-1799, Fólio 110) 

(91) Deveme meu Irmaõ Jozé Pinheiro das pist tolas (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 

1794-1799, Fólio 110) 

(92) Deveme mais dedinheiro deinpres timo (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 110) 

(93) Deveme osenhor Ribas Por 2emeyavaras depano riscado (APP, Razão, 2ª metade do 

séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 110) 

(94) Deveme meu compadre osenhor [inint.] (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 112) 

(95) Deveme [ilegível] Irmaõ Jozé Pinheiro de inprestimo (APP, Razão, 2ª metade do séc. 

XVIII, 1794-1799, Fólio 114) 

(96) Deveme deresto (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 114) 

(97) Deveme mais Por 4 covados debo toes azul (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 

1794-1799, Fólio 114) 

(98) Deveme meo Irmaõ ˂↑Jozé˃ Pinheiro do maxado epano do[inint.] que tomey a Joaõ 

Alves (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 114) 

(99) Deveme meu compadre Severo docredito que 114assei ao Souza (APP, Razão, 2ª 

metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 114) 

(100) Deveme meo compadre Severo desta (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 114) 

(101) Deveme osenhor Domingos Antonio (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 116) 

(102) Deveme osenhor Joaõ Leite (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 

116) 

(103) Deveme meu compadre Jozé Pinheiro dafoice emaxado (APP, Razão, 2ª metade do 

séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 116) 

(104) Deveme meu afilhado Jozé Lourenco (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 116) 

(105) Deveme meu afilhado Jozé Lourenço do [inint.] (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 

1794-1799, Fólio 116) 
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(106) Deveme mais das nossas contas velhas (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 116) 

(107) Deveme osenhor Jozé Paxeco daSilveira treze oitavos (APP, Razão, 2ª metade do séc. 

XVIII, 1794-1799, Fólio 116) 

(108) Deveme osenhor Ribas depanho35 dealgodaõ (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 

1794-1799, Fólio 116) 

(109) Deveme meu afilhado Jozé Lourenco docavalo (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 

1794-1799, Fólio 116) 

(110) Deveme osenhor Manoel [inint.] deSouza Gomes da [inint.] (APP, Razão, 2ª metade 

do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 116) 

(111) Deveme meo compadre Manoel deSouza (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 116) 

(112) Deveme meu tio osenhor Padre Jozé deinprestimo (APP, Razão, 2ª metade do séc. 

XVIII, 1794-1799, Fólio 118) 

(113) Deveme meu compadre Joaquim Pereira deinprestimo (APP, Razão, 2ª metade do séc. 

XVIII, 1794-1799, Fólio 118) 

(114) Deveme Antonio crioulo deinprestimo (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 118) 

(115) Deveme [ilegível] derapaduras eagoa ardente (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 

1794-1799, Fólio 118) 

(116) Deveme meo compadre osenhor Manoel [inint.] Souza deinprestimo  (APP, Razão, 2ª 

metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 118) 

(117) Deveme ocompadre Manoel Gomes deinprestimo (APP, Razão, 2ª metade do séc. 

XVIII, 1794-1799, Fólio 118) 

(118) Deveme meo compadre Bernardo deSouza deinpres˂↑timo˃  (APP, Razão, 2ª metade 

do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 118) 

(119) Deveme Jozé crioulo [inint.] (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 

118) 

(120) Deveme Luis do resto dos machados epolvora (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 

1794-1799, Fólio 118) 

(121) Deveme meu compadre Joaquim Pereira [inint.] deinprestimo  (APP, Razão, 2ª metade 

do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 118) 

(122) Deveme meu compadre osenhor Joaquim Gonçalves daroxa (APP, Razão, 2ª metade 

do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 120) 

(123) Res tami osenhor Mauricio Gomes darapa˂↑dura˃ (APP, Razão, 2ª metade do séc. 

XVIII, 1794-1799, Fólio 120) 

(124) Deveme osenhor Mauricio Gomes  (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, 

Fólio 120) 

(125) Deveme meu Irmaõ Jozé Pinheiro Pinto daboyada (APP, Razão, 2ª metade do séc. 

XVIII, 1794-1799, Fólio 122) 
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(126) restame ovelho Martins daboyada (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, 

Fólio 122) 

(127) Deveme o senhor Bernardo Jozé deinprestimo (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 

1794-1799, Fólio 122) 

(128) Deveme mais odinheiro daesmo las dos [inint.] do Natal (APP, Razão, 2ª metade do 

séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 122) 

(129) Deveme o senhor Antonio Jozé Ribeiro (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 122) 

(130) Deveme ocrioulo Anostario deSanta roza (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 122) 

(131) Deveme [inint.] vaca (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 122) 

(132) Deveme Manuel Antonio (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 

122) 

(133) Deveme Francisco Correia deinprestimo (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 122) 

(134) Deveme Joaõ Dias (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 122) 

(135) Deveme osenhor capitam Antonio Marques daSilva (APP, Razão, 2ª metade do séc. 

XVIII, 1794-1799, Fólio 124) 

(136) Deveme osenhor Andre [inint.] de resto [ilegível] (APP, Razão, 2ª metade do séc. 

XVIII, 1794-1799, Fólio 124) 

(137) Deveme meu compadre Joze Pinheyro (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 134) 

(138) Deveme meu Irmaõ Joaquim Jozé Pinheiro (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 

1794-1799, Fólio 134) 

(139) Deveme mais dealuguel doproprio (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, 

Fólio 134) 

(140) Deveme osenhor Bernardo Jozé d[inint.] (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 136) 

(141) Deveme meu afilhado Jozé Lourenço huma carga deAlgodam (APP, Razão, 2ª metade 

do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 136) 

(142) Deveme osenhor Antônio Jozé Ribeiro deinprestimo (APP, Razão, 2ª metade do séc. 

XVIII, 1794-1799, Fólio 138) 

(143) Deveme meu compadre oSenhor Lino Antonio das Flores (APP, Razão, séc. XIX, 

1800-1822, Fólio 176) 

(144) restame odinheiro (APP, Razão, séc. XIX, 1800-1822, Fólio 176) 
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 É possível perceber nos resultados encontrados nos escritos de Antônio Pinheiro Pinto, 

a colocação de ênclise de forma categórica. Tais resultados correspondem ao esperado para o 

período em questão, ainda que este seja um escrevente brasileiro.  

De acordo com Lobo (2002), Tobler e Mussafia realizaram um trabalho de observação 

do francês e do italiano no século XIX, percebendo a ausência da colocação dos clíticos no 

início da sentença. A autora acrescenta também que Wackernagel fez um trabalho semelhante, 

em relação às línguas indoeuropeias, e notou que, tal qual o ocorrido com as línguas românicas, 

não foram encontrados registros de sentença iniciadas por palavras não acentuadas. Assim, a 

“Lei de Wackernagel” foi originada baseando-se no princípio de que elementos átonos, por 

depender fonologicamente do primeiro elemento acentuado, seriam restritos de aparecer no 

início de uma sentença.  

No entanto, Galves, Torres Morais e Ribeiro (2005) ressaltam que o PB é caracterizado 

pela ausência dessa restrição. Além disso, Martins (1994) afirma que estudos acerca da 

colocação dos clíticos nas línguas românicas evidenciam resultados que apontam a 

possibilidade do elemento átono iniciar a sentença, o que permite dizer que tal restrição é, no 

presente, marca do PE.  

Carneiro (2005) encontra 13 dados de próclise em sentença V1 no século XIX e afirma 

que este tipo de colocação é rara em documentos da modalidade escrita, enfatizando que 

Pagotto (1992), ao trabalhar com dados dos séculos XIX e XX, e Lobo (2001), em sua análise 

de amostras do PE e do PB, não encontraram dados de próclise em sentença V1 em suas 

pesquisas.  

Desse modo, a colocação categórica de ênclise neste contexto era esperado e não pode, 

estes corpora, dar indícios do surgimento do PB entre os finais do século XVIII e início do 

século XIX.               

 

3.2.2 Ambientes não variáveis de próclise 

 

Os 12 dados coletados, referentes aos ambientes de próclise categórica, seguem listados 

abaixo: 

 

(145) Deveme osenhor Manoel dos Santos que meobriguei por elle ao Lima (APP, Razão, 

2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 104) 

(146) rapaduras que me comprou em 13 deMarço de 1797 (APP, Razão, 2ª metade do séc. 

XVIII, 1794-1799, Fólio 120) 
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(147) abatendo do dinheiro que ella meinprestou (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 

1794-1799, Fólio 108) 

(148) Fico pagasse setescento por [inint.] dosenhor Manoel Alonço desta conta que seaxa 

no meu Livro da dispeza [inint.] .] (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 112) 

(149) dinheiro que lheinprestey (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 

116) 

(150) Eu devo ao[inint.] meu compadre Meira dos novi lhos que lhe comprey (APP, 

Razão, séc. XIX, 1800-1822, Fólio 186) 

(151) Por denheiro que lhe dey para pagar ameu primo Meira (APP, Razão, séc. XIX, 

1800-1822, Fólio 156) 

(152) Por 1 mato lo toji que lhe vendy (APP, Razão, séc. XIX, 1800-1822, Fólio 180) 

(153) para esta safra vindora de 1801 para que ja lhe dey o seu imposto (APP, Razão, séc. 

XIX, 1800-1822, Fólio 156) 

(154) Livro dos aSentos eRol dos que-- medevem (APP, Razão, séc. XIX, 1800-1822, 

Fólio 98) 

(155) para mepagar emgado opreço de [inint.]  (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 

1794-1799, Fólio 118) 

(156) Contra oque seexperimenta ese ve-- com os olhos; naõ pode aver razao que-- 

prevaleça nem des culpa, que baste-- Esta lançado neste Livro a minha Paten-- a folha 

121 Antonio Pinheiro Pinto (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-1799, Fólio 

96) 

 

 Notou-se a presença de contextos de sintagmas-Q, havendo a colocação categórica da 

próclise, seguindo os padrões de colocação da história do português. 

   

3.2.3 Ambientes variáveis 

 

 Em relação aos contextos de variação no PCl, foi possível encontrar apenas 1 dado, que 

se enquadra no que Galves, Britto e Paixão de Sousa (2005) denomina por Contexto de variação 

II, apresentado no exemplo (157): 

 

(157) em tempo que meu Pay estava vivo leveias a oito mil reys (APP, Razão, séc. XIX, 1800-

1822, Fólio 200) 

 

 Assim, observa-se que o dado em questão se trata de um caso de oração principal 

afirmativa antecedida de oração dependente. Como já dito, este ambiente é variável no PCl, 

caracterizado pela ênclise no PE e pela próclise no PB. O dado encontrado em colocação 



66 

 

enclítica, evidencia padrões do PE ou PCl, o que não é possível definir, devido à pouca 

quantidade de dados.  

 

3.2.4 Construções com grupos verbais 

 

 Dentre os dados encontrados nos manuscritos de Antônio Pinheiro Pinto, apenas 4 

correspondem às construções com grupos verbais. Tais dados são apresentados a seguir. 

 

(158) as cargas ja eu as tinha levado para baixo (APP, Razão, séc. XIX, 1800-1822, Fólio 

200) 

(159) [ilegível] meu Irmaõ meestadevendo (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 110) 

(160) odinheiro meu Irmaõ meesta devendo (APP, Razão, 2ª metade do séc. XVIII, 1794-

1799, Fólio 110) 

(161) Deve osenhor Bernardo Jozé dehum potro - - - 10$000 mais que memandou dar 

[inint.] do Andr[?] $160 (APP, Razão, séc. XIX, 1800-1822, Fólio 176) 

 

 Todos os dados encontrados nas construções com grupos verbais são de elevação com 

próclise ao primeiro verbo. Por haver um trecho ilegível no dado (159), não há como afirmar 

se a próclise colocada ao primeiro verbo sofre influência de um elemento atrator. Entretanto, é 

possível notar que nos dados (158) e (161), há na sentença a presença de elementos atratores de 

próclise, o que desencadeia, tanto no PE quanto no PCl a próclise de maneira categórica. 

Sobre o dado (160), pode-se supor que este se trata de um indício de que os padrões de 

colocação presentes nestes documentos sejam do PCl, visto que, de acordo com Carneiro 

(2005), a próclise adjacente ao primeiro verbo de maneira categórica, mesmo em sentenças em 

que não há a presença de elementos atratores de próclise, é uma colocação típica do PCl, já que, 

no PE, a não elevação em ênclise é majoritariamente encontrada neste contexto.       

  

3.2.5 Casos omissos 

 

 É sabido que dentre contextos relevantes para entender os padrões de colocação dos 

clíticos, o elemento que antecede o conjunto verbo-clítico é indispensável na análise dos dados. 

Assim, os dados apresentados a seguir não foram incluídos na análise devido à falta de 

legibilidade do termo que antecede o verbo na sentença. 
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(162) eodinheiro [inint.] medeve dehuma meyo de sola (APP, Razão, séc. XIX, 

1800-1822, Fólio 152) 

(163) odinheiro [inint.] medeve dos [inint.] emais (APP, Razão, séc. XIX, 1800-

1822, Fólio 184) 

(164) [ilegível] mecomprou duas cargas deAlgodam (APP, Razão, séc. XIX, 1800-

1822, Fólio 190) 
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4 ESTUDOS COMPARATIVOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos nos Documentos do Brejo do 

Campo Seco, nomeados nos gráficos como D. Brejo, em uma abordagem comparativa, 

considerando os dados encontrados por Galves, Britto e Paixão de Sousa (2005), Carneiro 

(2005), Martins (2009) e Lemos (2019) nas construções com verbo único, em sentenças V1 e 

os resultados de Pagotto (1992), Carneiro (2005), Reis (2011) e Lemos (2019) nas construções 

com grupos verbais, levando em consideração as frequências das colocações comuns ao PCl e 

PE, contrapondo com as colocações de inovação brasileira. 

 

4.1 CONSTRUÇÕES COM VERBO ÚNICO – SENTENÇA V1 

 

 A Figura 4 traz os resultados reunidos nos estudos utilizados para a análise comparativa: 

 

Figura 4 – Colocação ênclise/próclise por data de nascimento/data de escrita do documento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

No trabalho realizado por Galves, Britto e Paixão de Sousa (2005), indicado no gráfico 

como GBPS (2005), percebe-se a colocação da ênclise de maneira categórica até meados dos 

anos 1825 a 1850. A próclise começa a ser vista neste mesmo período, 1825 a 1850, com 4,88% 

de casos, no trabalho realizado por Carneiro (2005) em cartas pessoais de escreventes 
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brasileiros. Martins (2009) e Lemos (2019) já apontam um percentual de colocação pré-verbal 

no período correspondente a século XX.  

Como já dito, os documentos aqui estudados são datados da segunda metade do século 

XVIII, entre 1794 e 1799, e do início do século XIX, entre 1800 e 1822. Através do gráfico, 

nota-se a colocação categórica da ênclise entre os dados de D. Brejo, correspondendo com os 

resultados obtidos por outros pesquisadores neste período.  

 

4.2 CONSTRUÇÕES COM GRUPOS VERBAIS 

 

Nas sentenças com grupos verbais, foram consideradas colocações comuns ao PCl/PE 

a próclise ou ênclise ao primeiro verbo, que configura caso de elevação do clítico, além da 

ênclise ao verbo infinito, colocação de não elevação bastante comum no PE, em contrapartida, 

a inovação brasileira equivale à colocação pré-verbal do clítico ao segundo verbo.  

Os resultados comparativos correspondentes às construções com grupos verbais, podem 

ser observados na Figura 5:   

 

Figura 5 – Colocação ênclise/próclise por data de nascimento/data de escrita do documento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Assim, no trabalho realizado por Pagotto (1992), a inovação brasileira é percebida 

apenas em meados de 1775 e, depois, por volta de 1825 nas cartas de brasileiros analisadas na 
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pesquisa de Carneiro (2005), período em que nota-se a presença da inovação brasileira cada vez 

mais frequente, chegando a 100% dos dados no século XX, entre os anos de 1975 a 2000, como 

aponta os dados de Lemos (2019).  

A respeito dos dados encontrados em D. Brejo, tem-se colocação categórica da 

colocação comum ao PCl/PE. Como visto no capítulo de descrição dos dados, todos os casos 

encontrados, tanto nos escritos do senhor português quanto do senhor brasileiro são de elevação 

do clítico com próclise ao primeiro verbo. 
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5 SOBRE OS PADRÕES DE COLOCAÇÃO DE CLÍTICOS ENCONTRADOS NOS 

DADOS    

  

 Os resultados obtidos a partir da análise dos dados coletados nos manuscritos do 

português Miguel Lourenço, por terem sido bastante escassos, não permitem levantar a hipótese 

de que o padrão de colocação encontrado corresponda ao PCl ou ao PE. 

Isso se dá devido ao fato de, nos contextos mais relevantes para diferenciar tais padrões, 

como os contextos variáveis, o escrevente não apresentou nenhum dado. Além disso, não houve 

dados nos ambientes de sentença V1 e, nas construções com grupos verbais, a presença do 

elemento proclisador na sentença impede de afirmar se a colocação em próclise ao primeiro 

verbo corresponde ao PCl ou PE, visto que este tipo de colocação é comum em ambos os casos. 

  Em relação aos dados do escrevente brasileiro, pôde-se perceber a ênclise categórica 

nos ambientes de sentença V1, o que era esperado, visto que a próclise nesse contexto é bastante 

rara em documentos do período correspondente ao dos documentos. Nos contextos variáveis, 

foi encontrado apenas um dado, com colocação enclítica, o que não permite definir um padrão, 

visto que tal colocação aparece, neste ambiente, tanto no PCl quanto no PE.  

Entretanto, no que se refere à colocação dos clíticos nas construções com grupos verbais, 

foi encontrado um único dado que não corresponde ao padrão de colocação do PE. Tal dado se 

apresenta em próclise ao primeiro verbo, sem que haja na sentença nenhum elemento 

proclisador. De acordo com Carneiro (2005), as construções com grupos verbais no PCl eram 

categóricas de próclise ao primeiro verbo, havendo ou não um elemento proclisador, na 

mudança para o PE, a próclise ao verbo finito passa a variar com a colocação de não elevação 

de ênclise ao verbo infinito, podendo ser encontrada a colocação pré-verbal com elevação, no 

PE, apenas nos casos em que na sentença exista um atrator. 

 O dado de Antônio Pinheiro Pinto, o senhor brasileiro, é datado da segunda metade do 

século XVIII e, apesar de revelar algum indício do padrão do PCl, não se pode assegurar que 

de fato os corpora representam amostras do PCl do Brasil, devido à pouca quantidade de dados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como apresentado anteriormente, este estudo objetivou realizar a descrição da colocação 

dos clíticos em corpora do alto sertão baiano, manuscritos por um senhor português e um brasileiro, 

no período correspondente à segunda metade do século XVIII (1794 a 1799) e início do século XIX 

(1800 a 1822), realizando os seguintes questionamentos: 

 

1. É possível perceber diferenças no padrão apresentado entre os manuscritos do 

português Miguel Lourenço e o brasileiro Antônio Pinheiro Pinto?  

 

2. Qual padrão de colocação dos clíticos pode ser encontrado nos documentos da 

fazenda do Brejo do Campo Seco? 

 

As hipóteses elaboradas a fim de responder tais questões foram: (i) os padrões de 

colocação apresentados pelos manuscritos do português Miguel Lourenço e do brasileiro 

Antônio Pinheiro Pinto podem trazer semelhanças, já que, de acordo com Carneiro (2005), na 

documentação histórica da modalidade escrita ainda é bastante raro, entre os finais do século 

XVIII e início do século XIX, encontrar indícios que revelem a presença do PB; (ii) foi suposto 

que a semelhança entre os padrões de colocação do português e do brasileiro contribuísse com 

a resposta à segunda questão, visto que possivelmente os padrões de colocação encontrados na 

documentação podem corresponder ao PCl ou PE. 

Diante dos resultados obtidos, não foi possível responder à primeira pergunta, devido à 

falta de dados nos manuscritos do português, em contextos relevantes para definir os padrões 

de colocação desse escrevente. Quanto à segunda questão, foi possível encontrar um único 

dado, entre os manuscritos do brasileiro, que pode revelar indício do padrão de colocação do 

PCl, tal dado corresponde à uma construção com grupo verbal, com clítico em elevação na 

colocação proclítica, sem que haja elementos proclisadores na sentença. Entretanto, deve-se 

enfatizar que apenas um dado não é o suficiente para definir o padrão encontrado nos corpora.  
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ANEXO A – FICHAS DOS ESCREVENTES DOS LIVROS DO GADO E DO LIVRO DE RAZÃO 

 

 

REMETENTE N° 1  
 

DADOS PESSOAIS 

Nome completo: Miguel Lourenço de Almeida 

Filiação: José Lourenço e Domingas João 

Avós paternos/maternos: Domingos Lourenço e Benta João/ Francisco Pedrozo 

Naturalidade: Camarões, Freguesia de São Pedro do Almargem do Bispo, Conselho de Sintra, Distrito de Lisboa                                                                 

Nacionalidade: Portuguesa 

Data de nascimento: Ano de 1708                       Data de falecimento: Ano de 1785 

Idade (quando da escrita do documento): entre 35aos 47 anos 

Estado civil: Casado com Ana Francisca da Silva, nascida e criada no sertão, freguesia de Urubu, atual Paratinga – BA. 

Grau de instrução: Não há informações específicas, mas, pelas ocupações exercidas, acredita-se que estudou em Portugal. A esposa era 

analfabeta, pois declara essa condição no seu testamento.  

Instituição de ensino: Não localizamos informações. 

Profissão por formação: Não localizamos informações. 

Principais atividades: Capitão-general de Pernambuco, Familiar do Santo Ofício, Tabelião, Contador do Tribunal dos Ausentes e Fazendeiro.   

 

Observações: O sobrenome “Almeida” veio do padrinho de batismo, o senhor Dom Lopo de Almeida; madrinha: Anna da Rocha. Foi batizado 

em 14 de outubro de 1708. 

 

Fonte: SANTOS FILHO, Lycurgo. Uma comunidade rural do Brasil antigo: aspectos da vida patriarcal no Sertão da Bahia, nos século XVII e 

XIX. Salvador: UEFS: Fundação Pedro Calmon, 2012. 

 

Elaborado por Brandão (2019), a partir do modelo de ficha em Carneiro (2005). 
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REMETENTE N° 2  
 

DADOS PESSOAIS 
Nome completo: Antônio Pinheiro Pinto 

Filiação: Não localizamos informações. 

Avós paternos/maternos: Não localizamos informações. 

Naturalidade: Caetité/BA                        Nacionalidade: Brasileira 

Data de nascimento: Não localizamos informações.        Data de falecimento: Novembro de 1822 

Idade (quando da escrita do documento): Não se pode definir, pois não localizamos a data de nascimento. 

Estado civil: Casado com Bibiana Maria de Jesus 

Instituição de ensino: Não localizamos informações. 

Grau de instrução: Não há informações específicas, mas sabe-se que recebeu a instrução elementar da época: ler, escrever, contar e rudimentos 

de Religião e latim. Sobre a esposa também não se sabe o grau de instrução. 

Profissão por formação: Não localizamos informações. 

Principais atividades: Tenente de Milícia da Cavalaria de Minas de Nossa Senhora do Livramento do Rio de Contas/BA; Fazendeiro (criador e 

agricultor) e Comerciante. 

 

Observações: Há referências de quatro irmãos: Joaquim Pinheiro Pinto (casado com Antonia Maria de Jesus); José Pinheiro Pinto (casado com 

Ana Francisca da Silva), genros de Miguel Lourenço de Almeida; Francisco e Silvério. Há também referências a um tio (Padre José) em 

anotações do Livro de Razão. Escreveu no Livro de Razão entre 1794 e 1821. 

 

 

Fontes: SANTOS FILHO, Lycurgo. Uma comunidade rural do Brasil antigo: aspectos da vida patriarcal no Sertão da Bahia, nos século XVII e 

XIX. Salvador: UEFS: Fundação Pedro Calmon, 2012. 

 

Livro de Razão do Campo Seco – fólio 121. 

Arquivo Histórico Ultramarino, caixa 18, documento nº 1622 – Requerimento ao rei D. João V solicitando a confirmação da carta patente de 

capitão-mor. 

 

Elaborado por Brandão (2019), a partir do modelo de ficha em Carneiro (2005). 
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REMETENTE N° 3  
 

DADOS PESSOAIS 

Nome completo: Inocêncio José Pinheiro Canguçu 

Filiação: Antônio Pinheiro e Bibiana Maria de Jesus 

Avós paternos/maternos: Não localizamos informações / Miguel Lourenço de Almeida e Ana Francisca da Silva 

Naturalidade: Bom Jesus dos Meiras/BA   Nacionalidade: Brasileira 

Data de nascimento: Ano de 1795                     Data de falecimento: Setembro de 1861 

Idade (quando da escrita do documento): entre 27 aos 34 anos 

Estado civil: Casado com Prudência Rosa de Santa Edewirges, falecida em 1848. 

Grau de instrução: Teve acesso ao aprendizado da leitura, escrita, fazer conta e rudimentos de Religião e latim. 

Instituição de ensino: Alfabetização na Escola do Mestre Tomás José da Costa 

Profissão por formação: Não localizamos informações. 

Principais atividades: Fazendeiro; Tenente Comandante da Guarda Policial de Rios de Contas/BA e Vereador de Caetité/BA. 

 

Observações: O nome de batismo do escrevente era Inocêncio José Pinheiro Pinto, porém este mudou o sobrenome de “Pinto” para “Canguçu”, 

em 1830, no período Imperial do Brasil. Prudência Rosa de Santa Edwirges nasceu em Bom Jesus dos Meiras, era filha de Francisco de Souza 

Meira e Rita de Souza Meira. 

 

Fonte: SANTOS FILHO, Lycurgo. Uma comunidade rural do Brasil antigo: aspectos da vida patriarcal no Sertão da Bahia, nos século XVII e 

XIX. Salvador: UEFS: Fundação Pedro Calmon, 2012. 

 

Elaborado por Brandão (2019), a partir do modelo de ficha em Carneiro (2005). 
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REMETENTE N° 4 
 

DADOS PESSOAIS 

Nome completo: Miguel Joaquim de Castro Mirante 

Filiação: Adolfo de Castro Mirante e Firma de Castro Mirante 

Avós paternos/maternos: Não localizamos informações. 

Naturalidade: Bom Jesus dos Meiras/BA            Nacionalidade: Brasileira 

Data de nascimento: 29/09/1833            Data de falecimento: Não localizamos informações. 

Idade (quando da escrita do documento): 28 anos 

Estado civil: Casado com Hermelinda de Castro Mirante   

Instituição de ensino: Alfabetizado por professor leigo do local. 

Profissão por formação: Não localizamos informações. 

Principais atividades: Fazendeiro; Capitão; Juiz de Paz. 

 

 

Fontes: SANTOS FILHO, Lycurgo. Uma comunidade rural do Brasil antigo: aspectos da vida patriarcal no Sertão da Bahia, nos século XVII e 

XIX. Salvador: UEFS: Fundação Pedro Calmon, 2012. 

 

Arquivo Público do Estado da Bahia – APEB. Consulta dos documentos (inventário e embargos), pertencentes a Miguel Joaquim de Castro Mirante. 

Acesso em: 05/09/2018.  

 

TORRES, Antônio Novais. Disponível em: <www.recantodasletras.com.br/biografias>. Acesso em: jan/2018. 

 

Livro do Gado (página 34 verso). 

Elaborado por Brandão (2019), a partir do modelo de ficha em Carneiro (2005). 

 


