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Resumo: 
Os clíticos têm sido discutidos dentro da Teoria Gerativa, mais precisamente, no Minimalismo 
(Chomsky, 1995), que tenta analisar o processo de cliticização e explicar a variação do seu 
deslocamento. No espanhol medieval surge um clítico com dependência fonológica, enclítica 
não só ao verbo, mas a qualquer item lexical. Os clíticos podem ser projeções máximas (X ͫ  ͣ  ͯ), 
clíticos adjacentes a qualquer constituinte da frase, com certa mobilidade, permitindo a 
interpolação de constituintes entre o clítico e o verbo, ou projeções mínimas (Xº) que são uma 
realização morfológica de características flexionais (concordância), clíticos adjacentes ao 
verbo, o que os obriga a se anexar a um núcleo (Halpern e Fontana 1994). Essa pesquisa propõe 
analisar, descrever e explicar o funcionamento da colocação pronominal dos clíticos nos séculos 
XII ao XV, identificar os fatores condicionantes dessa colocação pronominal, analisar a relação 
entre movimento do verbo e do clítico no espanhol medieval, e discutir se haveria apenas um 
sistema de clíticos ou mais de um sistema, como também se haveria mais de uma gramática 
competindo. Assim, esta pesquisa visa analisar uma série de fenômenos em que se manifestam 
importantes divergências dentro do sistema ou sistemas de colocação do pronome clítico no 
espanhol antigo. Esta pesquisa é de cunho hipotético-dedutivo, porque temos hipóteses que 
deverão ser comprovadas ou refutadas; é descritiva, porque estudará e descreverá 
características, propriedades ou relações existentes na comunidade linguística do espanhol 
medieval; é documental, pois será realizada uma investigação sincrônica e diacrônica, por meio 
de documentos dos séculos XII ao XV. Com relação à análise dos dados, serão feitas uma 
análise qualitativa e outra quantitativa. Uma análise quantitativa verificará a ocorrência de 
ênclise, próclise, mesóclise e interpolação nos séculos XII ao XV. Em uma análise qualitativa 
verificar-se-á como os sistemas de clíticos e a competição de gramáticas funcionavam, ou se 
por ventura haveria somente uma gramática instanciando duas possibilidades de colocação de 
clítico. Para demonstrar a funcionalidade dos clíticos no espanhol antigo, utilizamos seis 
critérios (Zwicky e Pullum 1993, 502-506) e constatamos que o clítico é considerado como um 
afixo, porque ele se adjunge ou se incorpora à palavra que ele se conecta. E a ordem dos clíticos 
não se dava de forma livre, nem todos os clíticos podiam combinar-se entre si. Casos como este 
não pode ser explicado via sintaxe, mas através de uma análise morfológica. Essa ordem interna 
rígida da combinação dos clíticos nos leva a afirmar o status de afixo dos clíticos. Concluímos 
que a colocação dos clíticos no espanhol antigo deve obedecer a alguns princípios funcionais, 
como foi visto com os critérios analisados (Zwick e Pullum 1993, 502-506) que explica 
satisfatoriamente como funcionavam os clíticos naquela época. Em relação à colocação dos 
clíticos, o espanhol atual apresenta próclise categórica em orações finitas, enquanto que o 
espanhol antigo apresentava variação entre ênclise (V-Cl) e próclise (Cl-V), seguindo a lei de 
Tobler-Mussafia em que os clíticos não podiam aparecer em posição inicial absoluta. A 
diversidade linguística que sofria a Espanha na época medieval mostra a transformação que 
ocorreu nessa língua ao longo do tempo, com influência de vários povos. A Variação e a 
Sociolinguística Histórica contribuem para compreender a variação do sistema de clíticos e a 
ocorrência de competição de gramática no espanhol antigo. 
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Em seu percurso na história da Língua Portuguesa do Brasil, o SE, identificado nas 
gramáticas tradicionais como pronome reflexivo de terceira pessoa (Cunha 1986; Rocha Lima 
2003; Bechara 2004), passou a adquirir novos usos e funções (apassivar, indeterminar, 
detematizar a posição do sujeito, exprimir espontaneidade ou envolvimento do sujeito etc.) 
que se distanciam da noção inicial de reflexividade, conforme sublinham Monteiro (1994) e 
Castilho (2016), por exemplo. Instigados por essas peculiaridades, é nosso objetivo, neste 
estudo, analisar e descrever a variação entre a presença e o apagamento do clítico SE, em 
estruturas tradicionalmente classificadas como reflexivas, no Português falado em Vitória da 
Conquista-BA, partindo da hipótese de que fatores linguísticos (estruturais) e extralinguísticos 
(sociais) condicionam o (des)uso do SE, dito reflexivo,  na fala dos conquistenses. Com este 
trabalho, esperamos contribuir para a ampliação dos conhecimentos sobre a história da Língua 
Portuguesa do Brasil e, também, para a ampliação dos estudos desenvolvidos sobre a temática 
por nós abordada, sobretudo no nordeste do país.  

Nesse ensejo, analisamos, à luz dos pressupostos teórico-metodológicos da Linguística 
Histórica (Romaine 2009 [1982]; Mattos e Silva 2004, 2006, 2008; Hérnandez-Campoy, J. M. 
e Condesilvestre, J. C. 2012) e da Sociolinguística Variacionista (Labov 1972), dados 
extraídos das 48 entrevistas que compõem os dois corpora orais, o Corpus do Português 
Popular de Vitória da Conquista e o Corpus do Português Culto de Vitória da Conquista 
(Corpus PCVC), constituídos pelo Grupo de Pesquisa em Linguística Histórica e em 
Sociofuncionalismo/CNPq – Janus. Esses corpora são estratificados quanto ao sexo 
(masculino/feminino), tempo de escolarização (informantes menos escolarizados - com até 4 
anos de escolarização/informantes mais escolarizados - com 11 anos ou mais de escolaridade) 
e faixa etária dos informantes (Faixa I: de 15 a 35 anos; Faixa II: de 36 a 49 anos; Faixa III: 
de 50 anos em diante).  

Para testar a nossa hipótese, controlamos, em relação à variável dependente (Presença e 
Apagamento do SE), oito variáveis linguísticas (Tipos de SE; Classe semântica do verbo; 
Transitividade do verbo; Função sintática do SE; Colocação do pronome na cláusula; Papel 
temático do sujeito; Animacidade do sujeito e Pessoa do sujeito) e três sociais (Escolaridade, 



Faixa etária e Sexo). Levantadas as ocorrências de (des)uso do SE, esses dados foram 
codificados e submetidos ao programa estatístico Goldvarb X (Sankoff, Tagliamonte e Smith 
2005). Entre os fatores controlados, foram selecionados como relevantes, nesta ordem: (i) 
escolaridade; (ii) tipos de SE; (iii) faixa etária e (iv) classe semântica do verbo. Das 617 
ocorrências coletadas, 489 apresentaram o clítico adjungido ao verbo, enquanto que, em 128, 
ele foi apagado. Em valores percentuais, esses números representam, respectivamente, 79,3% 
de presença contra 20,7% de apagamento do clítico, evidenciando-se a preferência dos 
conquistenses pelo uso. Quanto ao condicionamento linguístico, a presença do SE revelou-se 
sensível ao tipo de clítico e à classe semântica do verbo. Relativamente ao condicionamento 
social, verificamos que o uso do clítico é mais favorecido entre os informantes mais 
escolarizados e da faixa etária intermediária. Os nossos dados revelam que o SE, dito 
reflexivo, tem seu uso expandido em Vitória da Conquista. Além da reflexividade, ele assume 
várias funções que não mais expressam identidade entre sujeito e objeto gramaticais, 
comportando-se, em alguns casos, como parte integrante do verbo, mormente na fala popular.  
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Dentro da Sociolinguística Laboviana, há um debate antigo no que concerne à variação 
linguística nos níveis gramaticais mais altos. Isso, pois, tal como apresentado no debate entre 
Labov vs Lavandera (WEINER, LABOV, 1983; LAVANDERA, 1978), fenômenos sintáticos 
não se enquadram na concepção clássica de variação concebida para contextos fonológicos:  
formas diferentes operando para a expressão de uma mesma função. Ela não é tão facilmente 
aplicável a fenômenos em que as alternativas carregam significado linguístico. Dessa forma, a 
metodologia estabelecida inicialmente nos estudos variacionistas não dá conta de explicitar as 
relações que a variável sintática apresenta dentro do sistema e suas correlações com o social. 

Nesse sentido, é necessária atualização constante dos métodos da Sociolinguística.  É dentro 
desse viés que buscamos apresentar métodos para a compreensão e análise dos usos do pronome 
relativo onde, que vem se desenvolvendo no Português Brasileiro, tanto na fala quanto na 
escrita (SOUZA, 2003; BRAGA, MANFILI, 2004; ALMEIDA, BERLINCK, 2019; 
ALMEIDA, 2020). Uma bibliografia já bem consolidada aponta para a multifuncionalidade 
desse elemento que se expande semanticamente da categoria locativa, que lhe é prescrita pela 
tradição gramatical, para contextos mais abstratos, caracterizando, assim, um caminho de 
gramaticalização. Nosso enfoque se deu para o contexto paulista, utilizando para a composição 
do corpus dois bancos de dados: IBORUNA, do projeto ALIP (Gonçalves, s.d), representando 
o interior paulista, e Projeto SP2010: Amostra da fala paulistana (MENDES, 2013), 
representando a capital paulistana. 

Para compreender o fenômeno em sua totalidade, foi necessário dividir a investigação em duas 
partes, adotando duas perspectivas complementares: (i) uma perspectiva semasiológica, e (ii) 
uma perspectiva onomasiológica (cf. Lehmann,k 2002). Em um primeiro momento, 
investigamos como uma forma, onde, é utilizada na fala paulista, mapeando as funções por ela 
exercidas nos diferentes contextos das entrevistas. Encontramos um total de 103 dados não 
locativos em um total de 1043 dados; apesar da baixa frequência dos usos não locativos, a 
análise permitiu identificar um caminho de gramaticalização. 

A partir da multifuncionalidade que foi atestada na primeira fase, adotamos a onomasiologia 
para investigar como essa expansão dos usos de onde para outras categorias semântico-
cognitivas pode estar afetando o quadro de estratégias de relativização do Português Paulista 
no âmbito da expressão locativa (TARALLO, 1983). Partimos de um envelope de variação 
composto pelas estratégias padrão – com ou sem preposição –, copiadora e cortadora, 
encabeçadas pelos pronomes relativos onde, que e em que em contextos locativos para 
averiguar como se dá a variação entre as formas. No presente momento, temos 324 orações 
encabeçadas por onde, 1905 encabeçadas por que e 4 encabeçadas por em que provenientes 



do banco de dados IBORUNA. Essas orações estão sendo analisadas conforme os seguintes 
grupos de fatores: estratégia de relativização, função sintática do antecedente, função sintática 
da oração relativa, distância entre o sintagma nominal e a oração relativa, tipo de preposição, 
classificação do contexto locativo e definitude do sintagma nominal.  

Consideramos, então, que tal abordagem, que olha para o fenômeno a partir de diferentes 
ângulos, explorando a multiplicidade de seus usos e sentidos, pode permitir uma delimitação 
mais precisa dos contextos de variação e das formas concorrentes em tais contextos.  
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