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Resumo:  
A investigação sobre a(s) gramática(s) que vieram com os portugueses à América é um dos 
elementos-chave para a compreensão da história do português brasileiro (doravante PB) (Castro 
1996; Galves 2007; Ribeiro 1998). Embora as pesquisas e as tentativas de respostas sobre essa 
pergunta sejam diversas (Paixão de Sousa 2010), ainda não há um consenso. Em geral, há duas 
propostas sobre qual gramática do português teria sido uma das bases para composição do PB: 
o português médio (doravante PM, 1385-1499), e, mais especificamente, o português 
quatrocentista (Elia 1979; Melo 1971; Moraes de Castilho 2001); ii. o português clássico (1500-
1699, doravante PCl) (Galves e Kroch 2016; Pagotto 1992; Ribeiro 1998). A defesa de cada 
uma delas é realizada por meio de alguns fatos sócio-históricos e de fenômenos linguísticos do 
campo da sintaxe e/ou da morfologia e fonologia encontrados, de maneira geral, em dados da 
vertente não prestigiada do PB e em uma das gramáticas portuguesas da história do PE, a 
depender da proposta adotada. O objetivo deste trabalho é fornecer dados empíricos, 
representativos do Brasil Colônia, que evidenciem qual gramática portuguesa foi uma das bases 
de formação do PB. Para tanto, adotou-se como hipótese a segunda proposta mencionada, tendo 
em vista a chegada gradativa de portugueses ao Brasil e seu crescimento a partir do século 
XVII. Para comprovar essa hipótese, realizou-se um estudo sobre a gramática dos pronomes 
clíticos em textos brasileiros coloniais, escritos por quatro indivíduos brancos nascidos no 
Brasil no período seiscentista e setecentista e que integram um subcorpus colonial do Corpus 
Eletrônico de Documentos Históricos do Sertão (CE-DOHS). Os fenômenos analisados foram 
a interpolação e a colocação dos clíticos em verbos únicos finitos. A interpolação consiste no 
fenômeno de não adjacência estrita do clítico e do verbo, devido à presença de constituintes 
entre os dois termos. Já a colocação dos clíticos consiste na ordem do clítico em relação ao 
verbo, ou em posição anterior (próclise) ou em posição posterior ao verbo (ênclise), sendo essa 
posição condicionada, ao longo da história do português, pelo tipo de constituinte que precede 
o verbo. O estudo linguístico foi realizado com base nos pressupostos da sintaxe gerativa 
(Chomsky 1986) e seus desdobramentos, sobretudo quanto à classificação “tipológica” dos 
parâmetros (Roberts 2019), e nos contextos propostos por Namiuti (2008), para o fenômeno da 
interpolação, e por Galves, Brito e Paixão de Sousa (2005), para o fenômeno da colocação 
clítica. Os resultados encontrados confirmam a hipótese sobre o português clássico como uma 
das bases linguísticas de formação do PB. Considerando a data de nascimento dos escreventes, 
os textos brasileiros coloniais apresentaram, em média, quanto ao fenômeno da interpolação, 
60% de ocorrência em sentenças matrizes e 90% de ocorrência em sentenças dependentes para 
os dois séculos analisados. Quanto à colocação de clíticos, no contexto variacional I (sentenças 
com verbo precedido por sujeitos neutros, advérbios não-modais e sintagmas preposicionais), 
a próclise alcançou 100% e 93% de ocorrência para os séculos XVII e XVIII, respectivamente. 
No contexto variacional II (sentenças com verbo precedido por orações dependentes ou 
conjunções coordenativas), a próclise se manteve preferencial: 96,4% para o século XVII e 73% 
para o século XVIII. A presença da interpolação em sentenças matrizes neutras, inexistente no 
PM e frequente no PCl, e a grande preferência pela próclise na colocação clítica, característica 
do PCl, são indícios significativos da importância do PCl na história do PB, confirmando, 
portanto, a hipótese defendida. 
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Introduction: Clitic placement is undoubtedly one of the most intriguing and studied phenomena in the 
history of the Portuguese language, generating strong debates both at the synchronic and diachronic 
levels. Diachronically, clitic placement patterns found in different studies show that in the eighteenth-
century Classical Portuguese (ClP) underwent a syntactic change that would be the origin of modern 
European Portuguese. In this paper, we will show partial results of our research (carried out with the 
support of the São Paulo State Research Support Foundation, Process 2017/16581-3) on the clitic-verb 
order based on the discussion raised by Galves, Britto and Paixão de Sousa (2005). Methods: The 
selected corpus consists of letters and minutes from the Salvador City Council Fund which we analyzed 
syntactically to compare various phenomena in Brazilian and Portuguese scribes, born between 1580 
and 1719 and writing throughout the 17th and 18th centuries, in order to verify if there is any indication 
of change in relation to ClP, announcing the emergence of Brazilian Portuguese (BrP). Results and 
Discussion: According to Galves, Britto and Paixão de Sousa (2005), there are two major trends when 
analyzing the syntax of clitic placement in finite verb sentences in the history of Portuguese: one in 
which the clitic-verb order remains stable over time and another in which there is variation. In ClP, 
certain syntactic environments where enclitic and proclisis can cooccur are evident: first, when the verb-
clitic complex precedes prepositional phrases, adverbs, or non-focalized referential subjects, called 
variation context I; and the second, in which the verb-clitic complex is either preceded by a fronted 
dependent clause or by a coordinating conjunction, called variation context II by the authors. In 
Variation Context I, we have found categorical proclisis while Galves, Britto and Paixão de Sousa 
(2005) found a preferential use of proclisis (about 80%). Our results neither show occurrences of adverbs 
preceding the verb. In Variation Context II, we find again the categorical use of proclisis, a behavior 
quite different from what is reported by Galves, Britto and Paixão de Sousa (2005). According to theses 
authors, in variation Context II, enclisis is much more frequent than proclisis in ClP, and clitic 
placement, besides being quite idiosyncratic, is sensitive to prosodic factors. In addition, we have also 
found proclisis in the context of categorical emphasis. According to the literature, ClP does not show 
proclisis in sentences with finite verbs in first position, however, in the analyzed data, we have found 
some occurrences of clitics preceding the verb in these contexts. The occurrence of proclisis with the 
verb in first position in the Brazilian scribes outweighs the occurrence of enclisis (60% proclisis vs. 40% 
enclisis). Thus, through the analyzed data, we verified proclisis licensing in sentences with the verb in 
the first position, which seems to anticipate a feature of BrP: widespread proclisis. These data seem to 
point to the emergence of a Brazilian grammar already in the 17th century. In our opinion, these findings 
are related to changes of a microparametric nature, since they concern a “[…] small, lexically definable 
subclass of functional heads” (BIBERAUER & ROBERTS, 2017, p. 149). 
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