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Resumo: 
O objetivo deste trabalho é investigar em jornais do arquivo da Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro a mudança e variação na expressão dos objetos indiretos (OI) em 
duas variantes do português brasileiro: português do Rio de Janeiro e português de 
São Paulo. Especificamente, nos contextos dos verbos de transferência dinâmica 
(enviar), verbos dinâmicos não-direcionais (lavar), verbos de movimento (atirar), e 
verbos de criação (preparar). De acordo com a literatura, desde o século XVIII, o 
português brasileiro (PB) vem se distanciando do português europeu (PE) no contexto 
das preposições que introduzem argumentos indiretos (AI) (cf. Torres Morais e Salles 
2010; Salles 2010; Gonçalves e Raposo 2014; Torres Morais e Berlinck 2018) 
Assim, em PE, os AIs nos contextos supracitados são introduzidos pela preposição a e 
alternam com clíticos dativos: 1.A Maria atirou a bola ao João / atirou-lhe a bola; 2. 
A Maria lavou o carro ao João / lavou- lhe o carro. Em PB, dá-se preferência ao uso 
da preposição para e esses AIs alternam com preposições seguidas de pronomes 
plenos: 3. A Maria atirou a bola para o João / ele; 4. A Maria lavou o carro para o 
João / ele. 
Com base em dados do jornal Folha de São Paulo, Calindro (2015) verificou, 
contudo, que a preposição a ainda é produtiva na escrita dos brasileiros nos contextos 
dos verbos de transferência e movimento. O corpus da autora foi composto por 223 
primeiras capas da Folha de São Paulo escritas entre as décadas de 1920 e 2010, 
recolhidas do livro “90 anos de história nas capas mais importantes da Folha”. 
Com os verbos de criação, no entanto, a substituição da preposição a pela preposição 
para se mostrou categórica no corpus analisado por Calindro: 5. A Maria preparou o 
jantar ao João / preparou-lhe o jantar (PE); 6. A Maria preparou o jantar para o João 
/ ele (PB). 
Esses fatos são evidência de que o PB está se distanciando de outras línguas 
românicas no que tange à marcação de Caso, pois, no contexto dos AIs, PB parece 
não ter preposições funcionais, como o a do PE, responsável pela marcação de Caso 
dativo nessa variante (Torres Morais 2007) e passa a ter somente marcação de Caso 
estrutural oblíquo atribuído por preposições lexicais (Calindro 2020). 
O foco deste trabalho, portanto, é investigar se, assim como em São Paulo, o uso do a 
na escrita se destaca nos dados do Rio de Janeiro para verificar se as considerações 
sobre o Caso do PB podem ser feitas para outras regiões do Brasil. Logo, no Rio de 
Janeiro, nosso trabalho está focado em obras jornalísticas do acervo da Biblioteca 
Nacional, do qual constam o primeiro jornal impresso no Brasil – Gazeta do Rio de 
Janeiro (1808) e o primeiro jornal brasileiro impresso em Londres – Correio 
Braziliense (1808 a 1822), por exemplo. Além de diversas obras do século XIX, como 
o Reverbero Constitucional Fluminense (1821-1822), A Vida Fluminense (1868-
1875),  e periódicos do século XX, como A Noite (1911-1957) e O Pasquim (1969-
1991).  



As grandes mudanças históricas na estrutura do PB começaram a ser notadas no 
século XVIII, algumas foram fixadas no século XIX e XX, outras ainda estão em 
processo de variação em PB atual (cf. Carvalho e Calindro 2018). Logo, uma análise 
diacrônica em textos históricos é de vital importância para se averiguar as possíveis 
razões para os fatos de variação e mudança a serem analisados. Este trabalho, 
portanto, ao analisar materiais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro visa dar 
continuidade a estudos linguísticos sobre PB desenvolvidos anteriormente pelos 
projetos Tycho Brahe (Unicamp) e Para a História do Português Brasileiro  (UFRJ, 
USP, Unesp, UFBA, e. o.).  
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Abstract: 

This paper aims at comparatively observing the placement of a couple of Spanish clitics, 
namely se and lo, in relation to infinitive verbs in both Early Modern Spanish (also called 
Middle Spanish; 15th-17th century) and contemporary Spanish (20th-21st century). 

When looking at contemporary Spanish sentences such as (1) “No se lo digas a nadie” 
[perfectly grammatical] and (2) “¿Cómo decírselo a tu familia?” [perfectly grammatical], we 
have that, in (2), the infinitive form of the verb requires a clitic cluster. Therefore, a sentence 
such as (3) “*¿Cómo se lo decir a tu familia?” would sound unacceptable to a 20th or 21st-century 
native speaker of Spanish; in 16th-century Spanish, however, we have sentences such as the 
following, taken from Mark Davies’ El Corpus del Español: “Y que me maravillo que algún 
trompeta haya dicho cosa de mi parte sin yo se lo decir” (Fernández de Oviedo, 1535-1557). 
Bearing in mind the fact that the literature available on Spanish clitics and clitics in general (cf. 
Meyer-Lübke 1897, Chenery 1905, Beardsley 1921, Pizzini 1982, Wanner 1982, Rivero 1986, 
Kayne 1989, Salvi 1991, Crego García 1994, Davies 1995, Davies 1998, Tibor Berta 2003, 
Pineda and Meza 2005, Cardinaletti 2007) does not directly address the very specific 
phenomenon of the presence of unclustered se and lo proclitic to infinitive verbs in the older 
centuries of Spanish and its subsequent disappearance, giving way to the exclusive use of 
clustered selo enclitic to infinitive verbs in more recent centuries, I endeavored to investigate 
this theme. 

In pursuit of data that might confirm or refute what had initially been an intuition about 
the order of se and lo together with infinitive verbs in Early Modern Spanish, I searched Real 
Academia Española's CORDE (Corpus Diacrónico del Español) for hits on ‘se lo decir’ and 
‘decírselo’. The former, ‘se lo decir’, yielded results spanning from the 1400s to the 1600s, only 
to disappear from then on. The latter, ‘decírselo’, yielded results beginning in the 1500s and 
continuing up to this day. By taking into account what is available on CORDE, it would be fair 
to suggest that the two forms at some point competed and ‘se lo decir’ did not make it past the 
1600s, giving way to the ever so current ‘decíserlo’. Queries made both on CORDE and on El 
Corpus del Español for se and lo combined with infinitive verbs such as ‘comer’ and ‘beber’ 
yielded similar results: unclustered se and lo preceding infinitive verbs occur in the 1500s and 
1600s and disappear from then on; infinitive verbs followed by clustered selo occur more 
significantly starting in the 1600s. The V+cl form persists up to this day—a January 2021 
Google search showed 4,600,000 results for ‘decírselo’ plus 490,000 results for ‘decirselo’, and 
a meager 63 (sixty-three) results for ‘se lo decir’. 

Finally, I observed that, regarding se and lo together with infinitive verbs, V+cl appears 
as a morphological unit with an accent on the verb in Early Modern Spanish, as can be verified 
in the sentence “No hice más que decírselo acaso a vuestra merced sobre lo que le diré, de que 
le vea, si Dios fuere servido” (Santa Teresa de Jesús, 1577 [El Corpus del Español]). Au 
contraire, cl+V neither appears nor behaves as a morphological unit in Early Modern Spanish, 
as the clitics are apparently connected to the sentence (see Fernández de Oviedo’s sentence in 
the second paragraph of this abstract).  

With this presentation I expect to make an incipient contribution to the comparative 
study of clitic placement in Spanish both synchronically and diachronically, specifically the 
clitics se and lo in relation to infinitive verbs. 
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Pronomes clíticos e pronomes fortes: estratégias românicas na realização dos 
argumentos internos das estruturas ditransitivas 
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Neste estudo, retomamos análises de natureza teórica e quantitativa quanto à realização sintática 
do dativo no PB, em estruturas ditransitivas com verbos de transferência, comparando o 
português europeu (PE) e o português brasileiro PB (padrão e dialetal), com ênfase nos dialetos 
mineiro, goiano e paulista (cf. Salles (1997); Gomes (2003); Torres Morais; Berlinck (2006, 
2018); Torres Morais e Salles, 2010; Salles; Torres Morais, 2020), a fim de investigar a hipótese 
de que o contraste translinguístico tem origem no fato de que o sistema pronominal no PB 
manifesta um tipo de cisão, uma vez que se verifica o uso do clítico na 1a e 2a pessoa e do 
pronome forte/pleno, na 3a pessoa, um fenômeno que se manifesta na diacronia do PB (Berlinck 
2001; Freire 2005).  

Para tanto, partimos da hipótese elaborada com base nos fatos do PE, de que os predicados 
ditransitivos, com dois argumentos internos, instanciam duas estruturas: (i) a estrutura românica 
de objeto duplo, tratada como estrutura aplicativa, na qual o objeto indireto (OI), tanto 
pronominal, como lexical, é morfologicamente expresso como dativo; (ii) a estrutura 
preposicionada, na qual o OI é introduzido pela preposição a e se realiza como uma forma 
pronominal oblíqua. Na análise da cisão pronominal, consideramos um fato marcante da 
gramática lusitana, a saber: os complementos pronominais dativos e acusativos se realizam 
unicamente como clíticos. Na formação dos grupos de clíticos, porém, manifesta-se a conhecida 
Restrição Pessoa Caso (RPC), a qual, na sua expressão “forte”, estabelece que “se clítico 
Dativo, então clítico Acusativo de 3a pessoa.” (Bonet 1994) (1a-c).  

(1) a.  O José apresentou [o menino]ACUS [ao diretor]DAT 

      b. O José lho apresentou. (lhe-dat.3s; o-acus.3s) 

      c. *O José [o]ACUS apresentou [a ele]OBL   

(2) a. *O José me lhe apresentou. [me=acus.1s] 

      b. *O José te me/lhe apresentou. [te=acus.2s]  

Diante da RPC, a gramática lusitana utiliza estratégias pronominais de reparação (3a-b), em 
que o OI é realizado como um pronome forte, introduzido pela preposição a:  

(3)  a. O José me apresentou a ele. [a ele.pronome forte.OBL] 

       b. O José te apresentou a mim/a ele. [a mim/a ele.pronome forte/OBL] 

No PB, os grupos de clíticos estão ausentes, tendo em vista a perda do clítico acusativo de 3a 
pessoa, e a estrutura com o pronome forte é generalizada para todas as pessoas, no contexto de 
verbos ditransitivos. Alguns autores têm evidenciado que a RPC românica não está limitada aos 
grupos de clíticos (cf. Ormazabal e Romero 2013; Holmberg, Sheehan e van der Wal 2018; 
Sheehan 2019). Manzini e Franco (2016) afirmam que os clíticos pronominais (de 1a e 2a 
pessoas), bem como a estrutura preposicionada com o DP pleno (pronominal ou não) são a 
expressão da categoria oblíquo, que tem como núcleo uma categoria formal relacional. Nossa 



hipótese é a de que a formação da dupla pronominalização no PB evidencia o uso generalizado 
da categoria oblíquo, o que caracteriza a ocorrência uniforme da estrutura (ii).  
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