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OBJETOS NULOS (ACUSATIVO E DATIVO) NO PORTUGUÊS BRASILEIRO: 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

 

RESUMO 

 

Neste trabalho, assumimos que, enquanto sistema, a língua está sujeita a leis 

internas, as quais permitem que, ao longo dos anos, alterações ocorram em seu 

interior. Uma dessas alterações diz respeito ao objeto nulo no português brasileiro, 

uma das possibilidades de representação do objeto direto e do objeto indireto. Trata-

se de uma opção que, apesar de ser muito recorrente na sintaxe dessa língua, ainda 

não é contemplada pelas gramáticas tradicionais. Visando contribuir com os 

trabalhos de descrição do português brasileiro, apresentamos um estudo 

bibliográfico sobre o objeto nulo e, em seguida, investigamos as representações do 

objeto indireto anafórico em textos escritos, tendo como pressuposto a ideia de que 

a mesma mudança que atingiu os clíticos acusativos no século XIX, possibilitando o 

surgimento do objeto direto nulo, também atingiu os clíticos dativos, especialmente o 

clítico ―lhe‖, favorecendo, também, o objeto indireto nulo. Para a investigação, 

utilizamos um corpus constituído de textos escritos cultos dos séculos XIX, XX e XXI, 

onde verificamos todas as ocorrências de objetos indiretos em estruturas 

bitransitivas. Constatamos que, assim como aconteceu com o objeto direto, o 

indireto também mudou, com o passar dos séculos, quanto as suas opções de 

representação. De uma opção preferencial de preenchimento (século XIX), passou-

se à opção preferencial de apagamento (no século XXI), certamente influenciada 

pela mudança que acarretou a diminuição do uso do clítico dativo ―lhe‖, 

particularmente. Também verificamos os contextos de favorecimento do objeto 

indireto anafórico nulo, a saber: i) antecedentes [+animados]; ii) verbos bitransitivos 

dicendi e rogandi; iii) estruturas em que o objeto direto foi realizado lexicalmente; e, 

ainda, pela iv) forma verbal simples. Quanto à mudança linguística constatada, 

afirmamos que ela evidencia, portanto, uma forte tendência à alteração do valor do 

parâmetro que envolve os objetos (seja direto, seja indireto) do português brasileiro. 

 

 

Palavras-chave: objetos nulos; mudança linguística; português brasileiro. 

 

 

 



 

 

‘ACCUSATIVE AND DATIVE’ NULL OBJECTS IN BRAZIAN PORTUGUESE: 

DESCRIPTION AND ANALYSIS 

 

 

ABSTRACT  

 

In this work we assume that as a system, the language is subject to domestic laws 

which allow—over the years—changes on its basis. One of such changes concerns 

the null object in Brazilian Portuguese, one of the possible ways of representing both 

direct and indirect object. This is an option that, despite of being very frequent in this 

language syntax, is not yet covered by traditional grammars. To contribute to the 

syntactic research in Brazilian Portuguese, we present a bibliographical study on the 

phenomenon ‗null object‘ as well as a description of the representations of null 

anaphoric indirect object in written texts, claiming the idea that the same change that 

reached the accusative clitics in the nineteenth century—enabling the emergence of 

null direct object—also reached the dative ones, especially the clitic 'lhe', favoring the 

null indirect object as well. For this investigation, we used a corpus of refined written 

texts from the nineteenth and twentieth century, in which we found the occurrences 

of indirect objects in ditransitive structures. We noticed that, not only the direct object, 

but also the indirect one, has changed over the centuries, as their options for 

representation. From a preferred choice of filling (nineteenth century), to the 

preferential option of erasure (twenty century) it was certainly influenced by the 

change which led to decreased the use of the dative clitic ‗lhe‘ in particular. We also 

investigated the null anaphoric indirect object favorable, namely: i. previous words 

[+lively], ii. dicendi and rogandi ditransitive verbs, iii. structures in which the direct 

object was lexically performed and, moreover, by iv. simple verb form. Regarding the 

linguistic change noticed, we state that it demonstrates, therefore, a strong tendency 

to change the value of the pattern that involves the Brazilian Portuguese—whether 

direct or indirect—objects. 

  

Keywords: Brazilian Portuguese; Linguistic changes; Null objects. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A literatura linguística nos apresenta um leque de investigações que revelam 

a ocorrência de vários fenômenos que contribuíram para a atual sintaxe do 

português brasileiro (doravante PB). Dentre eles, um, em especial, nos chama a 

atenção: o objeto nulo. A propósito, relevantes trabalhos linguísticos (DUARTE, 

1989; CORRÊA, 1991; CYRINO, 1994; AVERBUG, 2000; CASAGRANDE, 2007; 

entre outros) comprovam que o objeto nulo é uma das opções preferidas2 para 

representar o objeto direto (acusativo), conforme exemplifica 1: 

 

(1) O professor adquiriu os livros, mas não distribuiu___ aos alunos.3 

  

 Outras pesquisas (BERLINK, 1997; CYRINO, 1998; FREIRE, 2005; 

SANTOS, 2007; entre outros) têm apontado, também, que o objeto indireto segue o 

mesmo caminho: a forma nula é a opção preferida, como ilustra 2: 

 

(2) O paciente viu o médico e pediu____ ajuda. 

 

Considerando essas constatações, esperaríamos que as descrições 

tradicionais já contemplassem o objeto nulo como uma das possibilidades para 

representar os objetos, tanto diretos quanto indiretos. No entanto, isso ainda não 

acontece, pois os manuais prescritivos prevêem construções cujos objetos 

apareçam foneticamente realizados. Em outras palavras, as construções 

representadas em 1 e 2, para serem consideradas ―corretas‖ de acordo com a 

                                                           
2
 Em PB, o objeto direto também pode ser representado por um pronome tônico, o qual se constitui 

uma estratégia inovadora. Dessa forma, o exemplo 1 pode ser realizado da seguinte forma: O 

professor adquiriu os livros, mas não distribuiu eles aos alunos. O mesmo ocorre como o objeto 

indireto, pois no exemplo 2 o objeto indireto pode ser representado por um sintagma 

preposicionado+pronome tônico como ―O paciente viu o médico e pediu ajuda a/para ele” ou ainda 

por um pronome tônico como em ―O paciente viu o médico e pediu ele ajuda”. Não ignoramos essas 

possibilidades de realização dos objetos direto e indireto, todavia o recorte dessa pesquisa nos 

conduz à focalização do objeto nulo e não das demais formas em competição. 

3
 A lacuna ―___‖ nos exemplos 1 e 2 representa o objeto nulo. Vale destacar que não adotamos, no 

trabalho, uma padronização para representá-lo, tendo em vista que os autores o apresentam de 

diversas formas. 



 

 

prescrição gramatical, deveriam ser produzidas, por exemplo, como 3 e 4, 

respectivamente: 

 

(3) O professor adquiriu os livros, mas não os distribuiu aos alunos. 

(4) O paciente viu o médico e pediu-lhe ajuda. 

 

Apesar de os trabalhos linguísticos sobre o PB evidenciarem a baixa 

frequência de clíticos, especialmente os de referência à terceira pessoa, a escola 

permanece ensinando-os, como se fossem as únicas formas possíveis para 

representar os objetos em uma modalidade culta da língua. Essa prática nos conduz 

ao entendimento de que, pelo menos na escrita, os clíticos deveriam ser 

―preservados‖, já que essa modalidade de língua possui um caráter extremamente 

conservador. No entanto, nossa pesquisa - assim como os trabalhos de Freire 

(2005) e Santos (2007) - mostrará que não é isso que acontece nos textos escritos 

na atualidade. A mudança linguística, que primeiramente é percebida em dados de 

fala (KATO e RAPOSO, 2005), também já pode ser constatada em dados de escrita. 

A mudança à qual nos referimos, e damos destaque em nosso trabalho, diz 

respeito ao objeto indireto anafórico nulo no PB, um fenômeno decorrente da 

diminuição considerável do uso de clíticos dativos. Para abordarmos esse 

fenômeno, apresentamos, nos três primeiros capítulos, um estudo bibliográfico 

acerca do objeto nulo e, no último capítulo, realizamos a descrição do objeto indireto 

anafórico nulo no PB, a partir de um corpus constituído de textos escritos cultos dos 

séculos XIX, XX e XXI, esperando responder aos seguintes questionamentos: De 

que forma o objeto indireto anafórico aparece representado nos séculos em análise? 

A mudança que atingiu o objeto direto também atingiu o objeto indireto? Seria a 

forma nula a mais recorrente no século XXI? Em sendo, quais fatores (sintáticos e 

semânticos) a favorecem? 

Para o desenvolvimento deste trabalho, formulamos, então, as seguintes 

hipóteses:  

 

(a) assim como acontece com o objeto direto, o indireto também pode ser 

representado por formas lexicamente preenchidas e pela forma nula; 

 



 

 

(b) a mudança linguística que ocasionou a ―queda‖ do clítico neutro ―o‖ no 

século XIX (CYRINO 1994/1997), propiciando o surgimento do objeto nulo 

para representar o objeto direto, também atingiu o clítico dativo ―lhe‖, 

provocando o seu desuso na sintaxe do PB, e, consequentemente, 

aumentando a frequência de outras formas, entre elas, a forma nula; ou 

seja, o objeto indireto nulo. Portanto, por meio dos dados coletados, 

esperamos constatar que no período compreendido entre os séculos XIX, 

XX e XXI, à medida que a realização do clítico dativo decresce, o uso do 

objeto indireto nulo aumenta progressivamente; 

 

(c) o objeto indireto nulo será favorecido pelo seguintes fatores: traço 

semântico [+animado] do antecedente (CYRINO, 1998); pelas construções 

bitransitivas cuja posição acusativa esteja preenchida lexicalmente 

(CYRINO, 1998); pelos verbos do tipo dicendi e rogandi (FREIRE, 2005; 

SANTOS, 2007); pela posição de sujeito preenchida lexicalmente 

(DUARTE, 1989b; TARALLO, 1989); e pela forma verbal simples 

(PAGOTTO, 1992).  

 

Essas hipóteses e outros pressupostos que nortearam o nosso trabalho no 

intuito de descrever como o fenômeno do objeto nulo é abordado foram construídos 

a partir de um referencial teórico apresentado em três dos quatro capítulos que 

compõem a dissertação. Resumidamente, nossos objetivos são apresentar um 

estudo bibliográfico sobre o objeto nulo e realizar a descrição do fenômeno objeto 

indireto nulo, a partir de textos escritos. Para tanto, organizamos o presente trabalho 

da seguinte forma: no primeiro capítulo, apresentamos alguns pressupostos básicos 

da Teoria Gerativa, destacando como a mudança linguística é compreendida no 

Modelo de Princípios e Parâmetros (CHOMSKY, 1981). Também, nesse capítulo, 

elencamos algumas mudanças sintáticas verificadas no português a partir do século 

XIX, que contribuíram para o surgimento do objeto nulo; no segundo capítulo, 

apontamos os principais estudos formais realizados acerca do objeto nulo, 

enfatizando as várias interpretações dadas a esse tipo de categoria vazia; no 

terceiro capítulo, abordamos os objetos nulos (direto e indireto), tendo como base 

diversas pesquisas linguísticas que já comprovaram a sua existência no PB; no 



 

 

quarto capítulo, procedemos à análise e à discussão dos resultados obtidos para o 

objeto indireto anafórico em textos escritos do PB; por fim, as conclusões advindas 

da pesquisa desenvolvida e as referências encerram o trabalho. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

1. PRESSUPOSTOS BÁSICOS DA TEORIA GERATIVA E ALGUMAS 

MUDANÇAS SINTÁTICAS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 

  No presente capítulo, apresentaremos alguns dos pressupostos básicos do 

modelo teórico, denominado de teoria gerativa, proposto pelo linguista norte-

americano, Noam Chomsky, para os estudos de linguagem. Destacaremos, 

particularmente, noções que caracterizam o modelo de Princípios e Parâmetros 

(1981), a partir do qual fenômenos que envolvem a mudança linguística passaram a 

ser explicados. Por fim, relacionaremos o surgimento do objeto nulo a algumas 

mudanças sintáticas a saber: enfraquecimento da concordância, desaparecimento 

dos clíticos acusativos - especialmente os de terceira pessoa, posições dos clíticos e  

direção de cliticização, ocorridas a partir do século XIX no português brasileiro.  

 

 

1. 2 TEORIA GERATIVA: PRESSUPOSTOS BÁSICOS  

 

 

A posse da linguagem tem sido o foco de inúmeras investigações, que, a 

partir de diferentes perspectivas teóricas, procuram dar conta dessa propriedade 

exclusiva do ser humano. A teoria gerativa, empreendida a partir da década de 50, é 

uma dessas perspectivas que tem contribuído para a compreensão da natureza e do 

funcionamento da linguagem. 

A propósito, a faculdade da linguagem é concebida por Chomsky como uma 

faculdade específica do ser humano, um sistema interiorizado na mente de cada 

falante, que lhe permite falar/compreender uma língua, bem como ter intuições sobre 

a forma/organização e a significação das estruturas linguísticas produzidas por ele e 



 

 

por outros indivíduos. A natureza dessa faculdade é a preocupação central da teoria 

gerativa que, por meio dos seus modelos, tem tentado explicar como a mente do 

homem ―é capaz de processar um sistema complexo e sofisticado como uma língua 

natural‖ (MIOTO et al., 2007, p. 25). 

De acordo com Borges Neto (2007, p. 96), a concepção de linguagem 

humana presente no pensamento chomskiano, desde a formulação do primeiro 

modelo da teoria, pode ser resumida assim: 

 

1. os comportamentos lingüísticos efetivos (enunciados) são, ao 
menos parcialmente, determinados por estados da mente/cérebro; 
 
2. a natureza dos estados da mente/cérebro, parcialmente 
responsáveis pelo comportamento lingüístico, pode ser captada por 
sistemas computacionais que formam e modificam representações. 

 

Percebe-se, com esses fundamentos, a nítida relação entre linguagem e 

mente4. E, para explicar isso, Chomsky assume que o homem é dotado 

geneticamente de um dispositivo de aquisição da linguagem (daqui em diante, DAL), 

um sistema mental de natureza computacional capaz de gerar um conjunto (finito ou 

infinito) de orações gramaticais (bem formadas), cada uma finita em seu 

comprimento e construída a partir de um conjunto finito de elementos.  

O argumento principal de Chomsky, configurado como dilema de Platão, para 

explicar a existência de um DAL, é que, num tempo relativamente curto, a criança 

adquire, de forma eficiente, uma língua, mesmo estando exposta a estímulos pobres 

(dados fragmentados, truncados e incompletos), ou seja, estímulos que não contêm 

todas as informações necessárias para explicar o sistema rico e complexo de uma 

língua. 

Outro argumento em favor a existência de um DAL envolve a capacidade que 

a criança demonstra ter quando elabora construções que não são produzidas pelos 

falantes adultos. Para ilustrar isso, retomamos no diálogo a seguir5 a resposta dada 

por uma criança ao ser questionada por um adulto:  

 

 

                                                           
4
 Por se preocupar com essa relação entre linguagem e mente, a teoria chomskyana ficou também 

conhecida como teoria mentalista. 
5
 Exemplo extraído de Mioto et al. (2007, p. 31). 



 

 

 

 

(1) Adulto: Cadê aquele pedação de papel que eu te dei ontem? 

Criança: Ah, eu tinha escrivido nele... 

Adulto: Assim não dá, não há papel que chegue! 

 

Para a criança, a produção de escrivido é possível, pois há correlação entre 

resolver/resolvido, devolver/devolvido etc., e por que não escrever/escrivido? Por 

esse motivo, não é incoerente supor que, ao produzir esses itens, a criança tenha 

por base o processo associativo, através do qual ela cria palavras a partir de uma 

determinada ―lógica‖ presente na língua. Intuitivamente, a criança ―sabe‖ que a 

palavra escrivido é um verbo, pois a terminação –ido, usada por ela, é própria dessa 

categoria gramatical, para designar o particípio regular.  

Outro fato que corrobora a ideia de que o falante tem à disposição um sistema 

inato pode ser explicado a partir do contraste abaixo:  

 

(2)  a. A galera viajou para São Paulo. 

b. *Para viajou galera a São Paulo. 

  

Como se pode observar, 2b não obedece a uma ordem possível para o 

português, e, por conta disso, a construção é considerada agramatical6. Em 

contrapartida, para qualquer falante do português, a construção em 2a é gramatical, 

ou seja, é uma sentença perfeita. Não se deve negar, portanto, que o falante é 

capaz de identificar o que pode e o que não pode ser produzido em sua língua. Essa 
                                                           
6
 O falante nativo, intuitivamente, conhece as regras da gramática de sua língua. Com isso, é capaz 

de julgar se determinada construção pode ou não ser produzida/compreendida nessa língua. Assim, 

quando nos deparamos com construções que soam bastante estranhas ou são impossíveis de serem 

compreendidas numa determinada língua, dizemos que tais construções são agramaticais, ou seja, 

os elementos nelas utilizados não obedecem às regras que regem a estrutura da língua em questão, 

como mostra o exemplo 2b. Na teoria, sua identificação é feita através de um asterisco (*), ou seja, 

toda sentença precedida de um asterisco (*) é interpretada como agramatical. É importante salientar 

que esse conceito não está comprometido com as noções de certo/errado defendidas pelas 

gramáticas tradicionais (GTs). Ao contrário disso, as sentenças rotuladas de ―incorretas‖ pelas GTs 

podem perfeitamente ser consideradas gramaticais pela teoria gerativa. Como exemplo, citamos a 

sentença Nós canta bem, a qual, apesar de ser considerada incorreta pelas GTs, por não apresentar 

a concordância prevista entre o sujeito e o verbo, é uma sentença gramatical, tendo em vista que a 

disposição estrutural de seus elementos obedece às regras (do tipo sintáticas e semânticas) do 

português e, portanto, pode ser produzida/compreendida por qualquer falante nativo dessa língua. 



 

 

capacidade de distinguir o que é gramatical e agramatical, segundo Chomsky 

(1957), apud Ruwet (1975, p. 31), ―faz parte da competência lingüística dos 

indivíduos que falam uma língua.‖   

Argumentos como esses confirmam, então, o pressuposto de que o ser 

humano já nasce com a predisposição para representar o sistema de conhecimento 

particular que lhe permite gerar todas as sentenças gramaticais de uma língua. A 

esse sistema existente na mente de todo ser humano, dá-se o nome de gramática, 

compreendida como o conhecimento internalizado das regras que determinam o 

funcionamento de uma língua. 

A propósito dessa gramática interiorizada, Raposo (1992, p. 28-29) afirma: 

 

(...) consiste por um lado num ‗dicionário mental‘ das formas da língua e 
por outro num sistema de princípios e regras actuando de forma 
computacional sobre essas formas, isto é, construindo representações 
mentais constituídas por combinações categorizadas das formas 
lingüísticas. Estas representações determinam de uma forma muito 
explícita as propriedades fonológicas e sintácticas das expressões da 
língua, assim como aquelas propriedades semânticas que são 
derivadas directamente a partir de propriedades sintácticas. A gramática 
determina igualmente o modo como estas representações se articulam 
com outros sistemas conceptuais da mente humana ou com o sistema 
neuro-muscular que determina a pronúncia das expressões. 

 

Em seu estágio inicial, logo quando a criança nasce, essa gramática é  

chamada de Universal (doravante Gramática Universal - GU), pois é considerada 

uniforme em relação a toda espécie humana. Isto significa dizer que toda criança 

que nasça em qualquer parte do mundo, esteja ela em qualquer contexto 

linguístico, sob influência de qualquer condição socioeconômica, apresenta um 

único modelo de ―gramática‖, cujo desenvolvimento e maturação vão ocorrendo à 

medida que a criança vai sendo exposta a um determinado ambiente linguístico, de 

onde recebe o input, a partir do qual vai gerando uma gramática particular em sua 

mente, neste caso, a língua-I, correspondendo ao estágio final da aquisição de 

uma língua.  

Em outras palavras, a criança que tem contato com o português, por 

exemplo, o chamado input, vai escolher as regras (a partir da GU) que se aplicam 

de fato a essa língua. Com essa escolha, ela produzirá o chamado output (uma 

língua), que é resultante, portanto, da interação entre a língua que é falada ao seu 



 

 

redor e da manifestação da GU. Essa ideia é representada pelo esquema a seguir, 

adaptado de Mioto et al. (2007, p.33): 

 

  input →     GU   → uma língua 

 

Conforme esse pressuposto, a criança deduz a gramática da língua particular 

da sua comunidade (português, inglês, francês japonês, por exemplo) a partir do 

input, o que a leva a selecionar aquelas regras que podem ser aplicadas à língua 

que está sendo adquirida, bem como descartar aquelas regras que não têm função 

nessa língua. Trata-se de uma ―filtragem‖ do input através da GU. É essa filtragem 

que vai determinar a formatação da língua-I (MIOTO et al., 2007, p. 33).  

Sobre a GU, Raposo (1992, p. 16) enfatiza: 

 

(...) é entendida com um conjunto de propriedades inatas, 
biologicamente determinadas, de natureza especificamente 
linguísticas (isto é, não partilhada por nenhum outro sistema 
cognitivo particular ou geral) e cujo desenvolvimento e ‗maturação‘, 
em interação com o meio ambiente, determina uma gramática 
particular na mente de cada indivíduo. 

 

 Como se pode perceber, o meio ambiente tem o seu papel7 no processo de 

aquisição. Se a criança não estiver imersa num ambiente linguístico, ela não 

aprenderá a falar uma língua: 

                                                           
7
 É importante ressaltar que a teoria chomskyana se opõe à teoria behaviorista (comportamentalista) 

proposta por Skinner. Segundo o behaviorismo, a aprendizagem de comportamentos linguísticos e 

não-linguísticos ocorre por meio de estímulo→ resposta→reforço (SANTOS, 2007). Ou seja, se uma 

criança estiver no berço e começar a chorar a ação da mãe será decisiva para a aprendizagem da 

criança. Em outras palavras, se, ao ouvir o choro, a mãe retirar a criança do berço, a criança 

aprenderá que, para sair do berço, ela deverá chorar. Se, ao contrário, a mãe ignorar o choro, a 

criança entenderá que não é chorando que ela conseguirá atingir o objetivo, que é sair do berço. Para 

essa teoria, da mesma forma acontecerá com a aprendizagem da língua: se ao ver a mamadeira a 

criança disser ―papá‖ e, em seguida, alguém lhe der a mamadeira, aprenderá que para comer só 

precisará dizer ―papá‖. Dessa forma, a teoria behaviorista ―considera somente os dados observáveis 

da língua, sem preocupar-se com a existência de um componente estruturador, organizador, que 

possa estar trabalhando junto com os dados (experiência) na construção de uma gramática particular‖ 

(SANTOS, 2007, p.25). Enquanto o behaviorismo de Skinner tenta descrever a língua através de 

processos indutivos e não considera os aspectos criativos da linguagem, a teoria chomskiana 

considera que nem sempre o conhecimento da língua é passível de observação direta, já que a 

representação abstrata de uma determinada língua só pode ser compreendida a partir da postulação 



 

 

 

A fala das pessoas que rodeiam a criança e as suas experiências 
verbais são determinantes para iniciar o funcionamento do 
mecanismo de aquisição, sem no entanto determinar as 
propriedades finais atingidas pelo sistema gramatical (RAPOSO, 
1992, p. 36).  
 

Na teoria, a esse conhecimento mental puro de uma língua particular, dá-se o 

nome de competência, enquanto o uso concreto da linguagem em situação de fala é 

denominado de performance (ou desempenho). Para entender, primeiro, o que seja 

a competência, analisemos a sentença 3, extraída de Negrão et al. (2007, p. 96), 

que pode facilmente ser produzida por uma criança falante nativa de português que 

ainda não frequenta a escola:  

 

(3) Tinha uma jabuticabeira no quintal da minha avó. 

 

A possibilidade de produzir uma sentença como essa revela que a criança, 

intuitivamente, sabe que, no português, é possível construir sentenças sem sujeito 

com alguns verbos, bem como que determinado contexto comunicativo pede a 

utilização de sentenças interrogativas, como vemos em 4: 

 

(4) Tinha uma jabuticabeira no quintal da minha avó? 

 

 Mais tarde, quando estiver na escola, a criança aprenderá que as sentenças 

3 e 4 podem ser produzidas de outra forma, a partir da substituição do verbo ―ter‖ 

pelo verbo ―haver‖, como mostram os exemplos 5 e 6:  

 

(5) Havia uma jabuticabeira no quintal da minha avó. 

(6) Havia uma jabuticabeira no quintal da minha avó? 

 

Com essas duas formas, a criança aprenderá que há situações específicas 

que irão determinar o uso de uma ou outra construção. A esse uso efetivo/concreto 

da língua, dá-se o nome de desempenho. Esclarecendo ainda essa propriedade, 

consideremos a pergunta em 7, com as possíveis respostas em 8: 
                                                                                                                                                                                     
de um conjunto de informações internas, inatas ao ser humano. Chomsky, portanto, defendeu que a 

linguagem é independente de estímulo, uma vez que ela é criativa e inerente ao ser humano. 



 

 

 

(7)  Quem foi à festa? 

(8)  a. Eu e Marli fomos à festa.       

b. Nós fomos à festa. 

c.  A gente foi à festa. 

d. Ø Fomos à festa. 

 

Essas respostas evidenciam que o falante tem o conhecimento internalizado 

de que o sujeito pode ser representado de diferentes formas (explícitas e não-

explícita). Recorrer a uma ou outra forma, a depender das situações de uso, faz 

parte do seu desempenho. 

É a competência, particularmente, o objeto de estudo da teoria gerativa8. 

Conforme Mioto et al. (2007, p. 21), ―o papel da nossa teoria, tal qual a concebemos, 

é descrever e explicar a competência lingüística do falante, explicitando os 

mecanismos gramaticais que subjazem a ela‖.  

Os pressupostos apresentados acima foram essenciais à construção do 

modelo teórico da gramática gerativa9, o qual tem sido revisado constantemente por 

                                                           
8
 Aqui vale ressaltar a diferença entre a dicotomia ―língua‖ (langue) e ―fala‖ (parole), proposta por 

Saussure, e a dicotomia ―competência‖ e ―desempenho‖, proposta por Chomsky. A esse respeito, 

Lyons (1987, p. 173) afirmou:  

A distinção entre competência e desempenho, como feita por Chomsky, é 

semelhante à distinção de Saussure entre langue e parole. Ambos contam 

com a viabilidade de separar o que é lingüístico do que não é lingüístico; e 

ambos aderem à ficção da homogeneidade do sistema lingüístico. Quanto 

às diferenças entre as duas distinções, pode-se argumentar que a de 

Saussure tem menos tendência psicológica do que a de Chomsky.  

Em outras palavras, Saussure (2006) defende que a língua é uma convenção social, enquanto 

Chomsky concebe a língua como um conjunto de sentenças construídas na mente humana, através 

do processo de aquisição da linguagem. 

9
 As ideias de Chomsky foram divulgadas inicialmente em 1957, com a publicação de Syntactic 

Structures, enfatizando a relevância da criatividade linguística que justifica a habilidade que o falante 

possui de compreender e produzir sentenças nunca antes ouvidas. De acordo com esse primeiro 

modelo, considerava-se que as sentenças da língua eram geradas diretamente em suas formas 

superficiais. Em 1965, ao publicar Aspects of the theory of syntax, Chomsky propõe algumas 

alterações nos mecanismos teóricos propostos anteriormente, enfatizando a importância do léxico e 

elaborando a noção de ―estrutura profunda‖ e ―estrutura superficial‖. Nesse modelo, a gramática gera 

objetos abstratos que são interpretados na língua. Esse segundo modelo ficou conhecido como 

teoria-padrão. Em seguida, surgiram algumas críticas referentes ao grau de abstração das estruturas 

linguísticas subjacentes, e, como reação às críticas, em 1967, Chomsky reformula a teoria-padrão 

dando origem à teoria-padrão estendida. Em 1976, Chomsky chama a atenção para o fato de que, ao 



 

 

Chomsky. Devido a essas constantes revisões, Borges Neto (2007) defende tal 

modelo como um Programa de Investigação Científica – PIC (e não como uma 

teoria), pois, segundo ele,  

 

o núcleo de um PIC é um conjunto de proposições que, por decisão 
metodológica, são dadas como ‗não-testáveis‘, isto é, proposições 
que às vezes são ditas ‗metafísicas‘ e que revelam o ponto de vista 
que vai orientar a abordagem do objeto, a própria definição do objeto 
de estudos etc. A heurística de um PIC é um conjunto de regras 
metodológicas que nos dizem que direções devem ser seguidas na 
busca das ‗explicações‘ científicas. A heurística é uma espécie de 
‗política de desenvolvimento‘ do programa, ou seja, uma seleção e 
ordenação de problemas, um plano que conduz à sofisticação 
progressiva dos modelos explicativos. É um plano que estabelece 
uma sequência de modelos simuladores da realidade, cada vez mais 
complexos, profundos e abrangentes (BORGES NETO, 2007, p. 95). 

 

Ou seja, na visão desse autor, o desafio de Chomsky é construir um 

mecanismo teórico (um sistema computacional) que seja capaz de ―simular‖ o 

conhecimento linguístico internalizado de um falante de uma língua natural. Esse 

objetivo consiste, basicamente, no ―núcleo‖ do programa e, para alcançá-lo, durante 

os cinquenta anos de Gramática Gerativa, várias alterações ocorreram dentro do 

mecanismo teórico utilizado sem, contudo, comprometer o objetivo geral da 

linguística chomskyana. Ou seja, o objetivo a ser alcançado continua o mesmo, 

apesar das revisões periódicas sofridas pelo mecanismo teórico concebido para 

empreender a tarefa de explicar o funcionamento da linguagem. 

Uma dessas revisões realizadas dentro da proposta teórica da gramática 

gerativa foi responsável pela criação do chamado Modelo de Princípios e 

Parâmetros (Chomsky, 1981), que será apresentado na seção a seguir. 

 

 

1.2.1 O modelo de Princípios e Parâmetros 

 

                                                                                                                                                                                     
emitir juízos de gramaticalidade, o falante leva em consideração propriedades que são determinadas 

pelos princípios da língua. A partir daí, passou-se a compreender que a gramática não é constituída 

de regras e sim de Princípios e Parâmetros. Esse é o terceiro modelo e sua mais atual revisão 

denomina-se Programa Minimalista, cujo foco é eliminar da teoria de Princípios e Parâmetros o que 

for desnecessário para atingir a economia linguística. 



 

 

Com o Modelo de Princípios e Parâmetros, Chomsky passou a definir a GU 

não mais como um conjunto de regras, mas sim um conjunto de princípios e 

parâmetros (doravante P&P). Enquanto os princípios são leis gerais comuns a todas 

as línguas, os parâmetros são propriedades que possuem valores binários ([+ ou 1] 

ou [- ou 0] ) e podem variar de uma língua para outra. A opção por um dado valor do 

parâmetro depende da língua particular a que a criança está sendo exposta.  

Para melhor compreender essas noções, observe os contrastes a seguir: 

 

(9)  a. Nosotros vimos a Juan. (espanhol). 

b. ____ Vimos a Juan. (espanhol). 

 

(10)  a. Noi vediamo Gianni. (italiano). 

  b. ____ Vediamo Gianni. (italiano). 

 

(11)  a. Nós vemos João. (português). 

b. ____ Vemos João. (português). 

 

(12)  a. We see John. (inglês). 

b. *____ see John. (inglês). 

 

 (13) a. Nous voyouns Jean. (francês). 

b. * ____ voyouns Jean. (francês). 

 

Os contrastes em 9, 10 e 11 evidenciam que o sujeito gramatical pode ou não 

ser realizado foneticamente. Já em 12 e 13, não há possibilidade de o sujeito ser 

apagado. Ou seja, no inglês e no francês, o sujeito, obrigatoriamente, deve ser 

realizado. Esses casos colocam em evidência o princípio de que toda sentença deve 

ter sujeito (CHOMSKY, 1981). As diferenças entre as línguas exemplificadas 

resultam da aplicação do parâmetro: realizar ou não o sujeito. Denominado de 

Parâmetro do Sujeito Nulo, tal parâmetro é responsável pela oposição entre as 

línguas que admitem sujeito nulo (línguas pro-drop) e as línguas de sujeito 

preenchido (línguas não pro-drop). 

De acordo com a teoria, os princípios e os parâmetros são inatos porque são 

dados pela GU. Como os parâmetros são propriedades subespecificadas, cabe à 



 

 

criança – durante o processo de aquisição de uma língua - atribuir um determinado 

valor a um parâmetro, tendo por base os dados positivos da língua a que está sendo 

exposta (MAGALHÃES, 2006). 

Se ela estiver exposta a uma língua como o português, que admite sujeito 

preenchido ou nulo, poderá adquirir naturalmente as duas possibilidades, como 

ilustra a sentença abaixo, produzida por uma criança de três anos e dois meses 

(MAGALHÃES, 2000, p. 57):  

 

(14) a. RA: Pra cv1 ir no rio eu1 vou pegar esse. 

        

Conforme vimos na seção anterior, esse processo de aquisição da linguagem 

parte da GU (MIOTO et al., 2007), que é o estágio inicial da aquisição (conhecido 

como S0), a qual é acionada à medida que a criança tiver acesso ao input (dados 

linguísticos de uma dada língua particular), permitindo que os valores dos 

parâmetros sejam fixados. Quando todos os valores de todos os parâmetros 

estiverem fixados, a criança terá atingido o Ss (do inglês stable stage), ou seja, o 

estágio adulto de sua gramática. Ao ―filtrar‖ o input, a GU é ―formatada‖, uma vez 

que durante esse processo ocorre a marcação de um determinado valor para cada 

parâmetro previsto na GU. Portanto, a gramática de uma língua é formada somente 

após a marcação de todos os valores paramétricos.  

Graças a essa noção de parâmetros, conseguimos compreender, por 

exemplo, a diferença entre as línguas que só admitem sujeito obrigatório (inglês, 

francês) e as línguas que admitem sujeito nulo (português, espanhol). É a partir do 

modelo P&P, portanto, que se espera atingir a adequação explicativa tão desejada, 

uma vez que,  

 

(...) nos modelos anteriores ao modelo conhecido como Princípios e 
Parâmetros (P&P), ficava impossível atingir a adequação explicativa, 
visto que eles tinham por objeto a definição de um conjunto de regras 
para dar conta de estruturas particulares em línguas particulares. O 
caráter altamente descritivo desses modelos não possibilitava 
restringir o número de gramáticas que a teoria permitia 
(MAGALHÃES, 2006, p. 5). 

 

A partir da constatação de que as línguas se diferenciam pelos parâmetros, 

depreendemos que a mudança de parâmetros ocasionará a mudança linguística. 



 

 

Daí a necessidade de se considerar o processo de aquisição da linguagem como 

celeiro para possíveis mudanças na língua, pois é durante esse processo que 

construções diferentes passam a ser produzidas e compreendidas pelos falantes de 

uma língua particular. 

 

1.2.2 Algumas considerações sobre Forma Lógica e Forma Fonética 

 

 

No modelo de P&P, considera-se que uma sentença é constituída de sons -  

cuja representação abstrata é denominada de PF (Forma Fonética, do inglês 

Phonetic Form) -, e de um sentido estrutural denominado de LF (Forma Lógica, do 

inglês Logical Form). Esse modelo considera que a relação entre PF e LF é mediada 

pela estrutura sintática SS (Estrutura Superficial, do inglês Surface-structure). Ou 

seja, a estrutura sintática de uma sentença será interpretada fonologicamente pela 

PF e semanticamente pela LF, conforme o esquema a seguir (MIOTO et al., 2007, p. 

26 ): 

 

(15)                    DS 

                            

                          SS 

                 PF              LF 

 

Além da SS, esse modelo considera que existe outro nível de representação, 

a saber: DS (Estrutura Profunda, do inglês Deep-structure). Graças a esse nível, é 

possível postular que, na DS, elementos da sentença podem ser 

gerados/interpretados em um lugar e serem pronunciados em outro. Para explicar 

isso, vejamos os exemplos em 16: 

 

(16)   a. O Pedro comeu o quê? 

          b. O que o Pedro comeu? 

 

Em ambas as sentenças, o termo ―o que‖ é objeto do verbo ―comer‖. Na DS, 

esse objeto é gerado à direita do verbo. Na SS, por sua vez, esse elemento pode 

permanecer in-situ, no lugar em que foi gerado, como mostra 16a, ou se mover para 



 

 

o início da sentença, à esquerda, sem, contudo, comprometer a aceitação da 

sentença em PB. 

De acordo com o modelo sintático em questão, para que uma sentença seja 

produzida, o falante precisa recorrer ao léxico da língua, ou seja, ao ―dicionário 

mental‖ (conjunto de palavras pertencentes a uma determinada língua) e construir a 

primeira estrutura, DS. Conforme vimos, na passagem de DS para SS, constituintes 

poderão ser movidos ou não, resultando numa SS que será enviada à PF para ser 

pronunciada, e à LF para ser interpretada semanticamente.  

Desse modo, compreendemos que, para que uma sentença seja produzida 

por um falante, a estrutura sintática da mesma precisa ser interpretada em dois 

níveis: LF e PF. Sentenças estruturalmente ambíguas são propícias para 

exemplificar que a relação entre LF e PF não é direta. Vejamos um exemplo: 

 

(17) Nós compramos a casa nova. 

 

Esta sentença permite duas leituras: i) Esta casa nova foi comprada por nós; 

ii) Quando nós compramos esta casa, ela era nova. Na primeira leitura, ―nova‖ é uma 

característica intrínseca à ―casa‖, enquanto na segunda a interpretação é que entre 

―nova‖ e ―casa‖ não há uma relação indivisível. Sendo assim, é possível afirmar que 

a sentença engloba duas estruturas sintáticas distintas e que a ambiguidade é 

causada porque PF interpreta as duas estruturas da mesma maneira, enquanto a LF 

interpreta duas SSs diferentes. 

Após essas considerações sobre a constituição das sentenças de uma língua, 

retomamos a importância dos parâmetros na discussão da mudança linguística e 

salientamos que, para muitos pesquisadores, se constitui um desafio compreender 

como as mudanças se processam nas línguas. A propósito do PB, particularmente, 

muitas são as mudanças que se observam na sintaxe dessa língua. Com o propósito 

de refletir sobre isso, nas próximas seções, destacaremos algumas mudanças 

associadas diretamente com o aparecimento do objeto nulo no PB. Também, 

relacionaremos essas mudanças com o processo de aquisição da língua pela 

criança, conforme pressupõe o quadro teórico da gramática gerativa. 

 

 

1.2.3 Mudança linguística no modelo de Princípios e Parâmetros 



 

 

 

  

Com o modelo de Princípios e Parâmetros, a mudança linguística passou a 

ser analisada como fruto da mudança na fixação de parâmetros de uma língua.  

 

De acordo com Namiuti (2008, p. 16), no quadro da teoria gerativa, 

 

(...) a mudança gramatical é uma função da relação entre a 
capacidade inata e a experiência lingüística vivenciada pelas 
sucessivas gerações de falantes. Portanto, as diferenças sintáticas 
entre dois ou mais estágios de uma língua, assim como as diferenças 
entre as línguas, são analisadas no quadro da teoria gerativa em 
termos de fixação diferente de valores paramétricos. Deste modo a 
mudança sintática é vista como mudança de parâmetro, e fortemente 
vinculada à aquisição. 

 

Conforme Cyrino (2007), autores como Lightfoot (1979, 1999), Roberts (1993) 

e Kroch (1994) propõem diferentes explicações sobre a questão. Lightfoot (1979) foi 

o primeiro a pressupor que as mudanças gramaticais ocorrem no processo de 

aquisição da linguagem já que, uma vez dotada da capacidade inata de adquirir uma 

língua, a criança constrói sua gramática a partir do que ela ouve (dados primários) e 

do que ela possui de inato (princípios da GU). Nas palavras de Cyrino (2007, p. 361) 

―a criança não tem acesso direto à gramática de seus pais e, conseqüentemente, a 

gramática da criança não é necessariamente a mesma gramática de seus pais‖. 

Na perspectiva de Lightfoot (1979), gramáticas diferenciadas geram, muitas 

vezes, estruturas audíveis, as quais podem ser compatíveis com mais de uma 

análise (interpretação). Caso a criança opte pela interpretação ―correta‖ (compatível 

com a gramática de seus pais), não se observará alteração no sistema linguístico. 

Todavia, se sua opção for pela análise ―errônea‖ (construções diferentes da 

gramática de seus pais), então poderá acarretar mudanças no sistema.  

No PB, por exemplo, podemos ilustrar isso com as mudanças que atingiram o 

objeto direto, complemento do verbo transitivo direto. Uma dessas mudanças 

envolve, diretamente, uma de suas formas de representação: o objeto nulo. Isso 

indica que, em um dado momento, as estruturas com objeto nulo foram produzidas 

de determinado modo que levou a criança a interpretar o objeto sem precisar 

explicitá-lo na sentença. 



 

 

 Buscando entender melhor esse processo de mudança, Cyrino (1997) 

revelou que o surgimento do objeto nulo do PB ocorreu a partir da produção de 

estruturas semelhantes às representadas a seguir:  

 

(18)  '... o homem do alecrim levou um capote com que estava coberto'  

'E como o levou?' (Antonio José, Guerras do Alecrim e Manjerona, 

1737, p. 188).  

 

(19)  'Que é isto, sobrinho?'  

'Eu o não sei, em minha consciência' (Antonio José, Guerras do 

Alecrim e da Manjerona, 1737, p. 236). 

 

(20)  'Pois como há aqui outro, fora D. Fuas?'  

'Eu não sei ___, em minha consciência, que é má' (Antonio José, 

Guerras do Alecrim e da Manjerona, 1737, p. 220). 

 

De acordo com essa autora, as crianças do século XVIII - XIX estavam 

expostas tanto às estruturas com clítico, como no exemplo 18, cujo antecedente é 

+específico/referencial, - animado, quanto às estruturas com clítico sentencial, como 

em 19, cujo antecedente também possui os traços +específico/referencial, -animado.  

Além das estruturas com clíticos, as crianças dessa época ouviam ainda sentenças 

com elipse sentencial, como mostra o exemplo 20. Ao fazer a análise diacrônica, 

Cyrino constatou que a criança estendeu para todos os casos de antecedentes 

+específico/referencial, - animado, mesmo os não sentenciais, a possibilidade de 

objeto nulo (reconstrução de DP/NP antecedente, conforme veremos no capítulo 2 

deste trabalho). Portanto, para a criança, 18 poderia ser produzida como 21:  

 

(21)  'E como levou ___?  

       (i.e., E como levou [o capote]?)  

(CYRINO, 1997, p. 196) 

 

Essa mudança de representação do objeto direto, substituindo o clítico pelo 

objeto nulo, ocorreu de maneira gradual, através de manifestações superficiais de 

mudanças que atingiram, particularmente, a sintaxe do PB. Para Roberts (1993), 



 

 

apud Cyrino (2007), essas manifestações superficiais são importantes porque 

provocam reanálise diacrônica (análise ―errônea‖, quando a criança atribui uma 

estrutura diferente, mas não incompatível, para uma dada estrutura); e, segundo 

esse autor, um conjunto de reanálises diacrônicas, por sua vez, provoca a mudança 

paramétrica (que consiste na refixação do valor de um determinado parâmetro da 

língua). Além desses dois processos, o autor ainda menciona um terceiro, também 

responsável pela mudança: os passos, referindo-se à fase em que determinadas 

estruturas/construções começam a ficar menos frequentes no sistema gramatical. 

Na visão do autor, os passos indiciam o início do processo de mudança, que se 

efetiva quando as estruturas deixam de existir na gramática, contribuindo, assim, 

para a refixação de um novo valor para um determinado parâmetro. 

Conforme Cyrino (2007), diferentemente do que propôs Lightfoot, Kroch 

(1994) defendeu que, no processo de aquisição, há uma assimetria (entendida como 

―falha‖ de transmissão) entre a gramática G1 alvo (a do pai, por exemplo) e a 

gramática G2 efetivamente adquirida pela criança. Nesse processo, fatores sócios ou 

psicolinguísticos ocasionam alteração na frequência de uso de uma determinada 

forma, a qual é interpretada erroneamente durante o processo de aquisição, o que, 

nas palavras de Martins (2009, p.74) ―(...) motiva uma pequena e constante 

assimetria entre uma gramática vernacular e outra que vem a ser adquirida 

tardiamente‖.  

Na perspectiva de Kroch, apud Cyrino (2007), a mudança sintática é 

ocasionada pela competição de gramáticas entre gerações. Assim, em relação a um 

determinado parâmetro, é possível a coexistência de duas gramáticas incompatíveis 

em um falante ou em uma comunidade de falantes. Lentamente, uma das 

gramáticas tira a outra do uso, provocando a mudança.  

Lightfoot (1999), apud Cyrino (2007), por sua vez, postulou que uma nova 

característica de uma língua não é causada por uma mudança endógena (interna à 

gramática da língua) e sim pela exposição da criança às experiências detonadoras, 

cujas novas pistas10 (―cues‖) ocasionarão uma reanálise. Para ele, certas pistas não 

são universais e ocorrem apenas em algumas gramáticas. A mudança não depende 

de uma aprendizagem errônea, mas do aumento ou da diminuição da frequência de 
                                                           
10

 De acordo com Cyrino (2004, p. 56), as pistas/dicas (―cues‖) referem-se à ―(...) mudança na 

frequência da ocorrência de uma construção em particular, a qual serve de dica (cue) para a 

aquisição de um certo valor de um parâmetro‖. 



 

 

certas estruturas (dados do input). A mudança paramétrica, portanto, não é 

provocada por princípios da GU e, sim, pelas experiências detonadoras.  

Analisando os trabalhos de Lightfoot, Kroch e Roberts, Cyrino (2007) 

reconheceu que as propostas apresentadas diferem entre si e não estabelecem 

metodologias de tratamento dos dados que possam medir o impacto de fatores 

relevantes para a mudança. A autora destacou que os estudos iniciados, no Brasil, 

por Mary Kato e Fernando Tarallo, os quais assumem a metodologia laboviana, são 

importantes para a compreensão do processo de mudança linguística. Mattos e Silva 

(2008) também chamou a atenção para a importância desse tipo proposta, 

denominada de Sociolinguística Paramétrica, que tem possibilitado descrever e 

compreender várias mudanças que já ocorreram, particularmente, na sintaxe do PB. 

Dentre elas, destaca-se a inserção do objeto nulo, uma mudança associada a 

outras, como: o enfraquecimento da concordância, a queda dos clíticos acusativos 

de terceira pessoa e a mudança na direção de cliticização. Na seção seguinte, 

destacaremos essas mudanças. 

 

 

1.3 MUDANÇAS SINTÁTICAS E O SURGIMENTO DO OBJETO NULO NO PB 

 

 

Diversas pesquisas diacrônicas (TARALLO, 1983; CYRINO, 1990; 

PAGOTTO, 1992; GALVES, 1993; NUNES, 1993; entre outros) confirmam que, nos 

documentos do século XIX, são identificados vários fenômenos que foram 

responsáveis pela caracterização atual da sintaxe do português brasileiro.  

Tarallo (1983) observou que, na segunda metade do século XIX, houve, de 

um lado, uma tendência maior ao esvaziamento da posição objeto e ao 

preenchimento da posição de sujeito. Cyrino (1990), por sua vez, apontou que esse 

esvaziamento ocorreu concomitantemente a outro fenômeno: o surgimento do 

pronome tônico em posição de objeto.  

Pagotto (1992) constatou que, do século XVI ao século XVIII, havia, no 

português clássico, uma forte tendência para anteposição do clítico à negação, ou 

seja, nesse período o clítico movia-se independentemente para posições mais altas 

da sentença, como mostra o exemplo abaixo: 

 



 

 

(22)  ―... afim deque entrando povo, quesem estabelicimento o não quer 

fazer...‖ (Documentos históricos do Espírito Santo, 1ª metade do Século 

XVIII) 

(PAGOTTO, 1992, p. 53) 

  

Todavia, no século XIX, essa possibilidade de anteposição à negação foi 

perdida, indicando, assim, um processo de mudança quanto ao posicionamento do 

clítico. Isto se confirma, por exemplo, em grupos verbais11, pois o autor constatou 

que, do século XVI ao século XVIII, a próclise ocorria junto ao primeiro verbo do 

grupo. Em contrapartida, no corpus do século XX, apareceu o caráter inovador do 

PB atual - próclise ao segundo verbo, como ilustra o exemplo 23: 

 

(23) ―Estamos nos deliciando com a presença da Sylvinha‖ (Arquivo de cartas 

pessoais de S.L., - 2ª metade do século XX) 

 

(PAGOTTO, 1992, p. 47) 

 

Com esse novo posicionamento, os clíticos deixaram de realizar movimentos 

para posições mais altas na sentença. Um dos clíticos que foi atingido diretamente 

por tal mudança foi o acusativo de terceira pessoa, que, por apresentar traços de 

concordância, passou a não ser mais usado. Quanto aos demais que restaram (lhe, 

me, te, se – clíticos neutros quanto à concordância), eles tiveram que se adaptar às 

mudanças de posicionamento. Com isso, particularmente, a próclise passou a ser a 

opção preferida. Além disso, com o desaparecimento do acusativo de terceira 

pessoa, novas formas passaram a fazer parte do sistema do PB: a forma nula e o 

pronome tônico, como constataram Tarallo e Cyrino. 

Ao observar os resultados a que chegaram esses pesquisadores, Galves 

(1993) analisou o elemento concordância no PB, com o objetivo de identificar o que 

ocasionou as mudanças sintáticas ocorridas nessa língua. Para ela, 
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 Os grupos verbais utilizados por Pagotto (1992) são: V+INFINITIVO; V+GERÚNDIO; 

V+PARTICÍPIO. 



 

 

(...) é fraca a concordância que não contém pessoa, ou contém 
pessoa como um traço puramente sintático. É o que acontece no PB 
onde não se encontra na flexão verbal a oposição 1ª, 2ª, 3ª pessoas, 
mas somente uma oposição binária, pessoa (1ª)/não-pessoa (3ª), 
articulada a uma posição singular/plural. Isso corresponde a uma 
concordância fraca morfologicamente (ausência de 2ª pessoa), e 
semanticamente (possibilidade de interpretar a terceira pessoa do 
singular como indeterminada) (GALVES, 1993, p. 395) 

 

Sendo assim, a autora relacionou a emergência do objeto nulo com a 

fraqueza da concordância, visto que Agr legitima um tópico nulo que liga a categoria 

vazia objeto, permitindo a sua identificação. Para ela,  

 

(...) um verdadeiro sistema de clíticos, ou seja, de pronomes cuja 
caracterização lexical é serem núcleos – e não sintagmas – que se 
movem para a flexão na derivação sintática, implica uma 
concordância rica. Isso explica o quase desaparecimento do clítico 
o/a (...) O fato de os outros clíticos terem sobrevivido, embora com 
menos saliência na língua, deve-se ao fato de que puderam ser 
reinterpretados como  pronomes plenos (sintagmas), deslocados por 
uma regra de adjunção e não mais como núcleos movendo-se para 

Agr (GALVES, 1993, p. 400) 

 

Complementando, a autora afirmou que houve, na verdade, uma 

reorganização lexical do sistema de pronomes. Surgiu a oposição morfologicamente 

marcado com caso (me/ te/ lhe/ se) / não morfologicamente marcado com caso 

(eu/ele/você), sendo que os pronomes da segunda categoria podem aparecer, 

inclusive, na posição objeto. Isso explica a legitimação do pronome tônico em 

posição de objeto.  

No intuito de também compreender mudanças que atingiram a sintaxe do PB, 

Nunes (1993) constatou que, diferentemente do português antigo e do PE moderno, 

o PB atual apresenta uma direção de cliticização da esquerda para direita. A 

hipótese do autor é que, ao adquirirem o sistema com cliticização fonológica da 

esquerda para a direita – em que não há possibilidade de licenciamento do onset da 

sílaba dos clíticos acusativos de terceira pessoa – as crianças do século XIX 

adquiriram uma gramática sem clíticos de terceira pessoa. Dessa inovação, surgiram 

construções com objeto nulo e construções com pronome tônico na posição de 

objeto direto, representadas, respectivamente, nos exemplos 24a e 24b: 

 



 

 

(24) a. Eu entreguei cv pro João. 

b. Eu entreguei ele pro João. 

 

De acordo com o pesquisador, todos os contextos de realização apontaram 

que, nessa língua, o objeto nulo é fruto do desaparecimento dos clíticos acusativos 

de terceira pessoa. Assim, ele afirma que tanto o objeto nulo quanto o pronome 

tônico12 em posição de objeto direto surgiram simultaneamente à mudança na 

direção de cliticização fonológica, verificada no início do século XIX. 

Em resumo, podemos afirmar que o enfraquecimento da concordância e, 

consequentemente, a mudança linguística que atingiu os clíticos (tanto o sistema 

quanto ao posicionamento deles nas sentenças) foram preponderantes para a 

inserção de novas estruturas na sintaxe do PB. Dentre elas, destaca-se o objeto 

nulo, foco de nosso trabalho. 

 

 

1.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conforme vimos neste capítulo, a teoria gerativa concebe que a linguagem é 

uma capacidade inata ao ser humano e que a aquisição de uma língua depende da 

exposição da criança aos dados linguísticos (input). Vimos também que, segundo o 

modelo de Princípios e Parâmetros, as línguas são regidas por princípios universais 

e por parâmetros, cujos valores são marcados de modo diferenciado de uma língua 

para outra, durante o processo de aquisição da linguagem. Quando um parâmetro 

de uma língua sofre alteração na marcação de seu valor, ocorre a mudança 

linguística. Seguindo esse raciocínio, enfatizamos que o objeto nulo no PB é fruto de 

uma mudança linguística, estando seu surgimento relacionado ao enfraquecimento 

da concordância, ao desaparecimento dos clíticos acusativos (especialmente os de 

                                                           
12 Retomando a pesquisa realizada por Correa (1991), Nunes (1993) enfatiza que a manutenção dos 

clíticos acusativos no PB é fruto de uma aprendizagem escolar, uma vez que eles somente aparecem 

na fala ou na escrita após alguns anos de escolarização. Em contrapartida, os pronomes tônicos são 

utilizados espontaneamente pelos falantes e independe de instrução formal. 
 

 



 

 

terceira pessoa), às mudanças no tocante às posições dos clíticos e à direção de 

cliticização.  

Tendo anunciado o surgimento do objeto nulo no PB, apresentaremos, no 

capítulo seguinte, alguns estudos formais que abordam a natureza da categoria 

vazia correspondente ao objeto nulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

2. O OBJETO NULO NUMA PERSPECTIVA FORMAL  

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Conforme vimos no capítulo I, um dos modelos apresentados por Chomsky 

considera que a língua é constituída de princípios e parâmetros. E um dos 

parâmetros responsáveis por diferenciar línguas como o inglês, o chinês, o PE e o 

PB envolve os objetos acusativos, aqueles que são selecionados pelos verbos 

transitivos diretos. Quanto a esses objetos, a depender da língua, eles podem ser 

realizados foneticamente ou não, indiciando que o valor do parâmetro pode ser 

positivo ou negativo. A forma nula, ou melhor, o objeto nulo é uma das evidências 

em favor do valor positivo da aplicação do parâmetro do objeto nulo. Entender as 

ocorrências desse tipo de categoria nas línguas naturais tem sido um desafio para 

muitos pesquisadores. Mais desafiador que compreender suas ocorrências é a 

tentativa de definir sua natureza a partir de uma perspectiva formal, como veremos 

no presente capítulo. 

 

 

2.2 OBJETO NULO: NATUREZA FORMAL 

 

 

 Com o intuito de mostrar como o objeto nulo tem sido tratado na perspectiva 

da gramática gerativa, destacaremos, aqui, algumas das principais pesquisas já 

realizadas. Comecemos com Huang (1984), considerado um dos autores pioneiros 

na abordagem desse fenômeno. 

 

 



 

 

2.2.1 O objeto nulo é uma variável 

 

Com o seu trabalho On the distribution and reference of empty pronouns, 

Huang, apud Silva (2009), entre outros, passou a defender que o parâmetro de 

apagamento não se restringia apenas ao sujeito (até então o centro do chamado 

―parâmetro pro-drop‖), mas também se aplicava ao objeto.  

Tendo como base a língua chinesa, o autor analisa as ocorrências da 

categoria vazia (doravante CV) nas posições de sujeito e de objeto direto e propõe a 

seguinte classificação para as línguas: hot (quente), medium-hot (morna) e cool 

(fria), tendo em vista que elas se diferenciam pela complexidade com que recuperam 

os elementos anafóricos não realizados foneticamente.  

Na visão do autor, línguas ―quentes‖ são aquelas que evitam/proíbem as 

categorias vazias. O inglês é um exemplo típico, pois não admite categoria vazia13, 

nem na posição de sujeito, nem na posição de objeto, como ilustram 

respectivamente os contrastes abaixo:  

 

(1) a. *John promised Bill that ___ would see Mary. 

         /John prometeu Bill que ___ poderia ver Mary/ 

 

         b. John promised Bill that he would see Mary. 

         /John prometeu a Bill que ele poderia ver Mary/ 

 

(2) a. *John promised Bill that Mary would see ___. 

          /John prometeu a Bill que Mary poderia ver ___/ 

 

                 b. John promised Bill that Mary would see him. 

                     /John prometeu a Bill que Mary poderia vê-lo/ 

 

Já as línguas ―mornas‖ são aquelas em que a CV só pode ser licenciada na 

posição de sujeito, como é o caso do espanhol, que admite a realização variável 

desse elemento sintático, como ilustra o contraste em 3: 

 

                                                           
13

 Nos exemplos 1 a 5, extraídos de Huang (1984), apud Silva (2009), a lacuna ―___‖ representa a 
categoria vazia. 



 

 

(3) a. José sabe [s‘ que ___ ha sido visto por Maria]. 

                   /José sabe que ___ tinha sido visto por Maria/ 

 

                b. José sabe [CP que él ha sido visto por Maria]. 

                    /José sabe que ele tinha sido visto por Maria/ 

 

 Por sua vez, essa língua não admite o apagamento do objeto, como ilustra a 

agramaticalidade de 4a em contraste com 4b: 

 

(4)  a.*José sabe [s‘ que Maria ___ ha visto]. 

                         /José sabe que Maria ___ tinha visto/ 

            

  b. José sabe [s‘ que Maria lo ha visto]. 

                         /José sabe [s‘ que Maria o havia visto]/ 

        

As línguas ―frias‖, por outro lado, são aquelas em que a CV pode ocorrer tanto 

na posição de sujeito como na posição de objeto, podendo seu referente ser 

recuperado no contexto linguístico ou no contexto discursivo. É o caso, por exemplo, 

de uma língua como o chinês, como se pode observar em 5b e 5c14: 

 

 (5) Speaker A: Zhangsan kanjian Lisi le ma? 

                                       /Zhangsan viu Lisi?/ 

 

                     Speaker B: a. ta kanjian ta le  

                                           /Ele viu-a/ela/ 

                                             

b. ___ kanjian ta le. 

                                                   /___ viu-o/ele/ 

 

                                          c. ta kanjian ___ le. 

                                         /Ele viu ___/ 
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 Os exemplos 5, 7, 8, 9 e 10 foram extraídos de Huang (1984), apud Silva (2009). 

 



 

 

 Ou seja, tanto o sujeito (5b) quanto o objeto (5c) podem ser apagados. Esses 

exemplos, contrastados com 5a, revelam que, nessa língua, sujeito e objeto têm 

comportamento variável: ora ocorrem explicitamente (5a), ora não (5b) e (5c). 

Comportamento idêntico também tem uma língua como o português, como ilustram 

os exemplos abaixo: 

 

 (6) Falante A: Você encontrou a Maria? 

 

      Falante B: a. Eu a encontrei. Eu encontrei ela. 

     b. ___ Encontrei-a. Encontrei ela. 

               c. Eu encontrei___. 

                       d. ___Encontrei___. 

 

Apontadas as diferenças entre essas línguas no que diz respeito ao 

licenciamento do objeto nulo, particularmente, Huang procura definir a natureza 

desse tipo de categoria vazia. Propõe, então, que o objeto nulo seja uma variável. 

Para justificar isso, o autor considera, primeiro, uma sentença como 7, do inglês, que 

apresenta duas leituras possíveis: 

  

(7)  Johni said that Bill knew himi/j
15. 

       /Johni disse que Bill oi/j conhece/ 

 

Numa, o referente do pronome him é o sujeito da sentença matriz (John); 

noutra, o referente é recuperado no discurso. Considerando esse mesmo tipo de 

sentença no chinês, porém, com o objeto apagado, apenas uma interpretação é 

possível: aquela cujo referente é recuperado no discurso, como ilustra o contraste 

abaixo:  

 

 (8) a. Zhangsani shuo Lisi bu renshi ___ j. 

         /Zhangsani disse que Lisi não conhece ___j./ 
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 Os índices [i] e [j] servem para estabelecer a correferência entre o objeto e seu antecedente.  



 

 

        b.* Zhangsani shuo Lisi bu renshi ___ i. 

         /*Zhangsani disse que Lisi não conhece ___i./ 

         

Nessa língua, para haver dupla interpretação, como no inglês, é necessário 

que a posição de objeto direto seja preenchida por um pronome, como se pode 

observar em 9: 

      

(9) Zhangsani shuo Lisi bu renshi tai/j. 

       /Zhangsani disse que Lisi não conhece elei/j./  

 

Com essa comparação, Huang chega à conclusão de que em línguas cool 

(chinês e português) a categoria vazia que representa o objeto direto deve estar co-

indexada a um antecedente topicalizado, como mostram os exemplos em 10: 

 

(10)  a. [Neige reni] Zhangsan shuo Lisi bu renshi ___i. 

                           /O homemi, Zhangsan disse que Lisi conhece ___i./ 

 

                     b. [Top ___i], Zhangsan shuo Lisi bu renshi ___i. 

                         /O homemi, Zhangsan disse que Lisi conhece ___i./ 

 

Como se pode notar, o antecedente ao qual a variável está co-indexada pode 

ocorrer explicitamente na sentença (10a), ou não, isto é, ser representado por um 

operador nulo (10b). Nesse caso, ele está numa posição não argumental. 

Seguindo essa mesma perspectiva, Raposo (1986), apud Cyrino (2001), 

também defende para o português europeu a proposta de que o objeto nulo é uma 

variável. Para isso, tem como ponto de partida os exemplos ilustrados em 11 e em 

12: 

 

 (11) a. A Joana viu ON na TV ontem. 

  b. A empregada colocou os livros na estante? Sim, ela colocou ON. 

c. A Maria entregou o dinheiro ao Manuel, mas eu sei de algumas  

pessoas que nunca teriam entregue ON. 

 



 

 

(12) a. *Eu informei à polícia da possibilidade de o Manuel ter    guardado ON 

no cofre da sala de jantar. 

b. *Que a IBM venda ON  a particulares surpreende-me. 

c. *O pirata partiu para as Caraíbas depois de ter guardado ON 

cuidadosamente no cofre.  

 

 Segundo Raposo, assim como no chinês, o objeto nulo no português europeu 

deve estar co-indexado a um operador nulo à esquerda da sentença. Isso acontece 

em estruturas como as que aparecem em 11, mas não em 12, pois nestas últimas 

temos as chamadas ilhas ou estruturas com o COMP duplamente preenchido.  

Retomando as sentenças de 12, Farrel (1987) defende que elas são 

perfeitamente possíveis em PB, colocando, assim, em xeque o argumento de que o 

objeto nulo é uma variável. A partir disso, surge uma nova proposta para explicar a 

natureza da categoria vazia, como veremos na seção seguinte.  

 

 

2.2.2 O objeto nulo é pro 

 

 

O primeiro autor a defender essa proposta foi Farrell (1987), apud Corrêa 

(1991), considerando o fato de que no PB o objeto nulo é mais livre. Por exemplo, 

não há restrições quanto à posição em que o seu correferente se encontra. Para 

entender isso, vamos considerar os exemplos de 12, agora gramaticais em 13, já 

que no PB é assim que eles são julgados: 

 

(13)   a. Eu informei à polícia da possibilidade de o Manuel ter  guardado ON 

no cofre da sala de jantar.  

b. Que a IBM venda ON  a particulares surpreende-me. 

c. O pirata partiu para as Caraíbas depois de ter guardado ON 

cuidadosamente no cofre.  

 

Na análise de Farrel, se a categoria vazia fosse uma variável, essas 

sentenças deveriam ser agramaticais, tendo em vista que o antecedente do objeto 

nulo se encontra fora da estrutura em que a categoria vazia é licenciada, violando, 



 

 

assim, propriedades que dizem respeito a esse tipo de categoria. Portanto, para o 

autor, o objeto nulo é de natureza pronominal, pois não se encontra vinculado em 

sua categoria de regência.  

Um dos argumentos em favor dessa proposta é que, em orações adjuntas, o 

objeto nulo pode estar co-indexado tanto com o sujeito (14a) quanto com o objeto 

(14b) da sentença matriz: 

 

(14) a. As paredesi foram pintadas (pelos pintores) sem que ONi  lixassem.  

 b. Os pintores pintaram as paredesi sem que ONi lixassem. 

 

 Nesse caso, a co-indexação ocorre fora da categoria de regência em que o 

objeto é licenciado. O complementizador que, em ambas as sentenças, indicia que 

ali há um CP (do inglês complementizer phrase), a projeção mais alta da estrutura 

que contém a categoria vazia. É essa projeção que nos permite afirmar que o 

correferente do objeto nulo está em outra estrutura, em outro domínio.   

 Outro argumento do autor, em favor da sua proposta, é construído a partir de 

uma sentença como 15: 

 

(15) Todo mundo diz que Maria beijou Pedro depois do baile. Mas elei 

insiste que ninguém beijou ONi.  

 

Se fosse uma variável, essa sentença seria impossível, pois o antecedente da 

categoria vazia está numa posição argumental. Assim, 15 constitui numa evidência 

favorável à ideia de que o objeto nulo é de natureza pronominal. 

Portanto, em sendo o objeto nulo um pro, suas possibilidades referenciais são 

idênticas às dos pronomes lexicais. Logo, pode-se afirmar que ele atende ao 

Princípio B da Teoria de Regência e Vinculação (CHOMSKY, 1986), segundo o qual 

―um pronome tem que estar livre em seu domínio de vinculação‖ (MIOTO et al., 

2007, p. 229).  



 

 

Tendo apresentado o objeto nulo como pro, de acordo com a concepção de 

Farrel (1987)16,  abordaremos, na seção seguinte, a proposta segundo a qual o 

objeto nulo é uma expressão-R. 

 

 

2.2.3 O objeto nulo é uma expressão-R 

 

 Com o decorrer do tempo, a proposta do objeto nulo como uma variável foi 

revista por Huang (1991), o qual, após observar que a CV em chinês compartilha 

características semelhantes aos epítetos anafóricos17, propôs que o objeto nulo 

nessa língua deveria ser analisado como um tipo de expressão-R, dada a 

possibilidade de ele ser livre (propriedade esta que caracteriza o Princípio C da 

Teoria da Vinculação (CHOMSKY, 1986), segundo o qual ―uma expressão-R tem 

que estar livre‖ (MIOTO et al., 2007, p. 229). 

Ele defende essa proposta tendo em vista a análise empreendida por Lasnik 

(1991), apud Silva (2009), o qual constatou que, em tailandês, expressões 

referenciais, nome (16a) e epíteto (16b), são vinculadas a correferentes que se 

encontram em uma posição A (argumental): 

 

 (16)  a.  

                      /Joãoi ama Joãoi./ 

 

          b.   

                      /Joãoi acha que o idiotai é inteligente./ 

 

(SILVA, 2009, p.38 [LASNIK,1991]) 

 

Todavia, embora essas expressões, nas sentenças acima, compartilhem 

propriedades idênticas, não se pode afirmar que elas apresentam a mesma 

                                                           
16 Partilhando dos argumentos apresentados por Farrel (1987), Galves (1989) argumentou que o 

objeto nulo é um dos lugares de diferenças sintáticas entre o PB e o português europeu e também 
propôs que o objeto nulo em PB seja pro.   
17

 De acordo com Silva (2009, p. 37), ―epítetos são expressões que identificam o referente tendo em 
vista uma característica. São expressões como o idiota, o bobo, o inventor‖. 



 

 

distribuição, pois a realização de um epíteto num contexto sintático como o 

demonstrado em 16a não é possível, como ilustra a agramaticalidade de 17: 

 

(17)  

            /*Joãoi ama o loucoi./   

 

 (SILVA, 2009, p.38 [LASNIK,1991]) 

 

Para Lasnik, o contraste ilustrado em 16a e 17 evidencia que nomes e 

epítetos possuem traços diferentes, posto que os epítetos ora são A-ligados, 

comportando-se como pronominais18, como vimos em 16b, ora são livres, o que 

justifica a agramaticalidade de 17. Com base nesse raciocínio, Lasnik (1991), apud 

Silva (2009, p. 38), afirma que a distinção entre nomes e epítetos em tailandês é 

caracterizada da seguinte forma: 

 

I) Quanto ao Princípio C são iguais, já que nessa língua esse 
princípio não se aplica, daí a gramaticalidade em (16);  
II) Quanto ao princípio B: nome é [-pronominal] e epíteto é 
[+pronominal], o que explica a agramaticalidade da sentença em 
(17), pois o epíteto está ligado no domínio de regência.  

 

A partir dessa constatação, Lasnik reformula o quadro I, proposto por 

Chomsky (1991), substituindo o traço [±anáfora] pelo traço [±referencial], 

apresentando, então, o quadro II, ambos extraídos de Silva (2009, p. 39): 

 

 pronunciados não pronunciados 

[+ anáfora, – pronominal] = reflexivos Anáfora 

[- anáfora, + pronominal] = pronomes Pro 

[- anáfora, - pronominal] = Expressões-R Variável 

[+ anáfora, + pronominal] =        ? PRO 

                      Quadro I – Distribuição de DPs de acordo com Chomsky (1991) 

  

                                                           
18

 Silva (2009, p. 38), em nota de rodapé, esclarece que apesar de a sentença aqui ilustrada em (16a) 
apresentar ―(...) uma situação que caracteriza as anáforas de acordo com os princípios das CVs, 
Lasnik (1991) afirma ser a expressão referencial João na posição de argumento interno do exemplo 
um elemento com características pronominais, por ter em sua proposta substituído o traço [anáfora] 
pelo traço [referencial]‖. 



 

 

  Lexicalizados não 
lexicalizados 

[- pronominal, - referencial] = reflexivos Anáfora 

[+ pronominal, - referencial] = pronomes PRO/pro 

[- pronominal, + referencial] = nomes Variável 

[+pronominal, + referencial] = epítetos anafóricos ? 

              Quadro II - Distribuição de DPs de acordo com Lasnik (1991) 

 

  Retomando a análise de Lasnik (1991), Huang (1991), apud Silva (2009), 

repensou a sua proposta de objeto nulo como variável, defendida anteriormente por 

ele em 1984, e postulou que, em chinês, o objeto nulo apresenta características 

semelhantes às dos epítetos anafóricos, uma vez que pode ser licenciado em 

posição em que não é c-comandado pelo antecedente, como ilustram os exemplos 

abaixo:  

 

 (18)  a. epíteto 

                     Ruguo ni xiang jian Zhangsani, wo jiu pai ren qu zhoo zhe xiaozii. 

 /Se você quiser ver Zhangsani, eu mandarei alguém olhar o covardei./ 

 

b. CV 

Ruguo ni bu xihuan zhebn shui, jiu qing bie mai ___i. 

Se você não gosta deste livroi, então, por favor, não compra ___i. 

 

(SILVA, 2009, p. 37 [HUANG,1991]) 

 

Em 18a, o epíteto ―zhe xiaozi (covarde)‖ tem como antecedente ―Zhangsan‖, 

que não se encontra em posição de c-comando. Da mesma forma, o objeto nulo em 

18b tem como antecedente ―zhebn shu (deste livro)‖, o qual também não está em 

posição de c-comando.  

A partir da comparação entre o epíteto realizado e o objeto nulo, como vimos 

em 18a e 18b, respectivamente, Huang propõe que, em chinês, o objeto nulo é a 

contraparte nula do epíteto, representado no quadro II por uma interrogação ―?‖, e 

afirma que os epítetos não nulos em chinês apresentam as seguintes 

características: i) não podem ser ligados a antecedentes em posição argumental 



 

 

(19a); ii) podem ou não ser ligados a antecedentes em posição não argumental 

(19b); e iii) não necessita da realização do antecedente na posição não argumental 

(19c): 

 

(19) a. *Zangsani yiwei [zhege bendani hen youqian]. 

             /*Zangsani acha que esse idiotai é muito rico/ 

 

b. Zangsani, wo bu xihuan zhege wangbadani. 

    /Zangsani, eu não gosto desse bastardoi./ 

 

c. Wo bu xihuan zhege wangbandan. 

     /Eu não gosto desse bastardo./ 

 

(SILVA, 2009, p. 39 [HUANG,1991]) 

 

Assim como os epítetos não nulos, o objeto nulo do chinês também apresenta 

as mesmas características: i) não podem ser ligados-A (20a); ii) podem ou não ser 

ligados-A' (20b); e iii) não necessita da realização do antecedente na posição A-

barra (20c): 

 

(20) a. * Zhangsani xiwang [ Lisi keyi kanjian ___i ].  

     /Zhangsani espera que Lisi possa ver [elei]/  

 

b. Neige reni, Zhangsan shuo Lisi bu renshi ___i  

    /aquele homemi, Zhangsan disse que Lisi não conhece___i/  

 

c. Zhangsan renshi [ ___]  

    /Zhangsan conhece [ ___]/ 

 

 (CYRINO, 1997, p. 38 [HUANG,1991]) 

 

Com base nesse raciocínio, Huang (1991), apud Cyrino (1997, p. 37), em sua 

nova análise, estendeu para as categorias vazias a proposta de Lasnik (1991) e 

apresentou o seguinte quadro (III): 



 

 

  

 não lexicalizados 

[- pronominal, - referencial] = Vestígio de NP 

[+ pronominal, - referencial] = PRO/pro 

[- pronominal, + referencial] = Variável 

[+pronominal, + referencial] = ? 

      Quadro III - Distribuição de CVs de acordo com Huang (1991) 

 

 Huang postulou que, além de possuir os traços [+pronominal] e [+referencial], 

correspondendo à contraparte nula de um epíteto, o objeto nulo do chinês pode ser 

coindexado com um elemento que não o c-comande19, como mostram os exemplos 

em 21: 

 

 (21) a. Ruguo ni bu xihuan zheben shu, jiu quing bie mai [ ___]  

   /Se você não gosta desse livro, então não compra [ele]/ 

  

 

b. Ni yi kanwan sheben shu, jiu quing huan [ ___] gei wo   

/Assim que você terminar de ler esse livro, devolva [ele] para mim/ 

  

(CYRINO, 1997, p. 38 [HUANG,1991]) 

  

 Observe que ―zheben shu‖ (desse livro) é o referente do objeto nulo em 21a e 

não está em posição de c-comando. O mesmo ocorre com ―sheben shu‖ (esse livro) 

que, apesar de ser o referente do objeto nulo em 21b, também não está em posição 

de c-comando. 

Assim como Huang, Kato (1991 a-b), apud Cyrino (1997), também defende a 

proposta de que o objeto nulo do português europeu e também do chinês seja uma 

Expressão R. Seu argumento é baseado no fato de que tal objeto (também chamado 
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 Em nota de rodapé, Mioto et al. (2008, p. 52) esclarece que ―(...) a definição mais clássica de c-

comando é dada abaixo: 

α  c-comanda β se e somente se: 

(i) α não domina β nem β domina α; 

(ii) cada nódulo ramificante γ que domina α também domina β‖. 



 

 

de ―exopro‖) poder ser resgatado do contexto pragmático, como nos exemplos 

abaixo, chamados de contextos especiais de comandos (22): 

 

 (22) a. Segura ___ aqui!  

 

  b. Push! 

    /Empurre!/ 

 

           c. Send___ by mail. 

   /Envie pelo correio/ 

 

A partir das análises de Huang e Kato, Cyrino (1997) chama a atenção para o 

fato de que, apesar de o objeto nulo do PB se assemelhar ao objeto nulo do chinês, 

não podemos considerá-lo como um epíteto nulo já que as sentenças 23a e 23b em 

PB possuem significados diferentes: 

 

(23) a. João usa seu computador todos os dias, e Pedro usa a engenhoca 

uma vez por semana. 

 

 b. João usa seu computador todos os dias, e Pedro usa ___ uma vez 

por semana. 

 

Em 23a, ―engenhoca‖ se refere ao computador de ―João‖ e não ao de ―Pedro‖. 

Por outro lado, em 23b, o objeto nulo pode se referir tanto ao computador de ―João‖ 

quanto ao de ―Pedro‖. Portanto, se considerarmos o objeto nulo no PB como um 

epíteto nulo não conseguiremos explicar a diferença verificada nessa interpretação, 

uma vez que não podemos assegurar, de fato, qual é o antecedente desse objeto 

nulo. 

Na próxima seção, apresentaremos outra possibilidade de interpretação da 

categoria vazia correspondente ao objeto.  

 

 

 

 



 

 

2.2.4 Objeto nulo ou elipse de DP 

 

O desafio de compreender o que favoreceu a implementação do objeto direto 

nulo, no PB, instigou Cyrino (1994/1997) a realizar um trabalho diacrônico, a partir 

da análise de textos teatrais de vários séculos, onde constatou que o objeto nulo 

surgiu a partir de estruturas de elipse sentencial, como as exemplificadas em 24, 

onde as lacunas presentes poderiam ser substituídas pelo clítico neutro ―o‖:  

 

(24) a. 'Assim deve ser por força, ainda que não queira ____' (Antonio José, 

Guerras do Alecrim e da Manjerona, p. 247) [ ____ = que deva ser] 

 

b. 'Eu te contei, Nilson, que estão procurando uma moça pra trabalhar 

na bomboniere do Pathé?'...  

' Eu acho que a Margareth podia tentar ___' (Falabella, No Coração do 

Brasil, p.9)   [ ___ = trabalhar na bomboniere do Pathé] 

 

(CYRINO, 1997, p. 137) 

  

Cyrino defendeu que o objeto nulo do PB corresponde ao ―it‖ do inglês, que 

também pode corresponder a uma reconstrução em FL. Portanto, sendo 

reconstrução em FL, o objeto nulo do PB suscita uma leitura imprecisa (25), da 

mesma forma que o "it" em inglês (27):  

 

(25) João espera ganhar seu carro no Natal, mas Pedro vai comprar ___ 

antes. [ ___ = o carro de João/o carro de Pedro] 

 

(26) João espera ganhar seu carro no Natal, mas Pedro vai comprar ele 

antes.[ele = o carro de João] 

(CYRINO, 1997, p. 150) 

 

(27) John wants to become chairman, and Mary wants it too.  

          /John quer se tornar presidente, e Mary o quer também/ 

 

(CYRINO, 1997, p. 108) 



 

 

 

Como podemos observar, para o exemplo 25, há duas possibilidades de 

leituras, a saber: uma estrita, em que o objeto nulo tem como referente o carro de 

João; e outra imprecisa, cujo referente é o carro de Pedro. Cyrino salienta que, 

quando a lacuna aparece preenchida por um pronome tônico, como vimos em (26), 

a interpretação ocorre apenas de forma estrita, nesse caso – o carro de João. 

Para Cyrino, é justamente a possibilidade de leituras estrita/imprecisa, 

demonstradas em 25, que revela que o objeto nulo do PB é fruto de uma 

reconstrução. Em contrapartida, a presença do pronome tônico (26) não permite a 

leitura imprecisa e, portanto, nesse caso, não pode ser reconstrução em FL.  

No tocante ao inglês, Cyrino enfatizou que a diferença entre o ―it‖ dessa 

língua e o objeto nulo do PB reside no fato de que o primeiro, apesar de ser 

reconstrução em FL, não é elidido em FF, enquanto o segundo, além de ser 

reconstrução em FL, é elipse em FF. Assim, Cyrino (1997, p. 108) considera que, no 

exemplo (27),  

 

(...) ―it‖ é ambíguo: tem uma leitura estrita e também uma leitura 

imprecisa. Se o antecedente é "John wants John to become a 

chairman", a leitura é estrita, pois se refere a uma "proposição". Se o 

antecedente é "to become a chairman", a leitura é imprecisa, pois "it", 

aí, se refere a uma "propriedade. 

 

Outro argumento utilizado nos últimos anos pela pesquisadora para explicar a 

possibilidade de ocorrência do objeto nulo envolve a referencialidade. Em Cyrino 

(2006), ela reiterou a relevância da Hierarquia da Referencialidade (proposta em 

Cyrino, 1994/1997), afirmando que a referencialidade é fundamental para a 

pronominalização em várias línguas. De acordo com essa hierarquia, os argumentos 

[+N,+humano] estão na posição mais alta da hierarquia, enquanto os não-

argumentos estão numa posição mais baixa. Dessa forma, os pronomes ―eu‖ 

(=falante) e ―você‖ (=ouvinte) são inerentemente humanos e estão na posição mais 

alta da hierarquia. Por outro lado, o pronome de terceira pessoa, que se refere a 

uma proposição (= ―o‖ neutro), está numa posição mais baixa, com a entidade [-

humano] no meio. A representação a seguir, extraída de Cyrino (2006, p. 56), ilustra 

tais propriedades: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A autora afirmou que, com a interação dos traços [+/- específico] com os 

demais traços, não se pode negar que o estatuto referencial do antecedente é 

extremamente relevante para a compreensão da opção interna de uma língua, de 

utilizar categorias vazias ou preenchidas. No caso do PB, por exemplo, o 

antecedente que está numa posição muito baixa na Hierarquia da Referencialidade 

possui os traços [-animado; -específico] e, por isso, possibilita a realização do objeto 

nulo.  

Para Cyrino, tanto o ―it‖ do inglês quanto o clítico neutro ―o‖ do PB estão em 

uma posição baixa em tal hierarquia e, por isso, seu conteúdo depende do 

antecedente. Observe os exemplos 28 e 29, extraídos de Cyrino (2006, p. 58): 

 

(28) Pedro disse que ele quer ser professor, e Maria o publicou.  

 

(29)  Pedro disse que ele quer ser professor, e Maria publicou ___ . 

 

 

De acordo com a análise da autora, 28 apresenta uma leitura imprecisa 

(Maria publicou que ela quer ser professora) e outra estrita (Pedro quer ser 

professor). O mesmo ocorre em estruturas contendo a elipse, como a que ilustramos 

em 29. 

Cyrino (1994/1997) propôs que a perda do clítico neutro no PB e o aumento 

das ocorrências de objeto nulo ocorreram devido a uma opção de usar ou não usar o 

clítico neutro no século XVIII, sem comprometer a interpretação, como mostra 30: 

 

 

HIERARQUIA DE REFERENCIALIDADE  

Não-argumentos      proposições                    [-humano]        [+humano]  

 3
ª 

p.                                3
ª 

p.                               3
ª 

p.            3
ª 

p. 2
ª 

p. 1
a 

p.  

[-específico]                                                                           [+específico]  

        [-referencial] ← ----------------------------------------------------- → [+referencial] 

 



 

 

(30) a. Foi que D. Tibúrcio, com a pena de se ver cometido de três mulheres, 

como vossa mercê __ sabe... (Antonio José, Guerras do Alecrim e da 

Manjerona, 1737). 

 
b. - Que é isto sobrinho?  

- Eu o não sei, em minha consciência. (Antonio José, Guerras do Alecrim 

e da Manjerona, 1737). 

 

Em 30a, a omissão do clítico neutro ―o‖ (a chamada elipse sentencial) não 

prejudicou entendimento do enunciado produzido no século XVIII. Em 30b, vemos 

que nessa época o clítico neutro ―o‖ também aparecia marcado lexicalmente na 

sentença. Ou seja, no século XVIII, havia a possibilidade de se utilizar ou não o 

clítico neutro ―o‖, sem que o entendimento da sentença fosse prejudicado. Com base 

nessa constatação, Cyrino (1994/1997) defendeu que, com o passar do tempo, o 

falante do PB estendeu para os demais clíticos de terceira pessoa a possibilidade de 

omissão/realização do clítico neutro, o que, segundo ela, impulsionou o surgimento 

do objeto nulo no PB. 

De acordo com a pesquisadora, a ambiguidade de leituras verificada em 28 e 

29 indica que no PB o objeto nulo é elipse de NP (e não uma variável ou um pro). 

Vejamos mais um exemplo: 

 

(31) Ao dormir, João desliga a televisão, mas Maria liga ___. 

 

A primeira leitura é imprecisa: Maria liga a televisão dela mesma; já a 

segunda, é estrita: Maria liga a televisão de João. Apesar de esta última ser 

possível, não é a leitura preferida. No entanto, com a ausência do objeto nulo, a 

ambiguidade se desfaz, permanecendo apenas a interpretação estrita, como mostra 

o exemplo em 32: 

 

(32) Ao dormir, João desliga a televisão, mas Maria a liga. 

 

Como vimos, para Cyrino, com o passar do tempo, os clíticos de terceira 

pessoa também apresentaram comportamento semelhante ao do clítico neutro do 

século XVIII, possibilitando, assim, a implementação do objeto nulo no século XX. 



 

 

Com base nessa constatação, a pesquisadora afirmou: ―minha hipótese para o 

objeto nulo do PB é a reanálise diacrônica ocorrida, em que estendeu-se (sic.) a 

possibilidade da elipse para as estruturas com clíticos cujos antecedentes se 

assemelham ao clítico neutro, ou seja [-animado] e [-específico]‖  (CYRINO, 2006, p. 

58). Essa hipótese foi confirmada a partir de construções como 33: 

 

(33) - Está faltando um copo dos novos...  

          - Se está faltando, é porque você quebrou ___.  

(CYRINO, 2006, p.59 [Marques Rebelo, Rua Alegre 12, 1940]) 

 

Este exemplo evidencia que a reconstrução e a elipse do antecedente ―um 

copo dos novos‖ (cujos traços são [-específico, -animado]) originaram o  objeto nulo. 

Com base nessa argumentação, Cyrino defendeu que, em PB, o objeto nulo é 

resultado de uma elipse em Forma Fonética (FF) e sua interpretação ocorre por 

meio da reconstrução do antecedente em Forma Lógica (FL).  

 

 

2.2.5 O objeto nulo e o artigo nulo no PB 

 

 

 Kato e Raposo (2005) chamam a atenção para o fato de que o português, nas 

variantes PB ou PE, apresenta algumas peculiaridades que o distinguem das demais 

línguas românicas, a saber20:  

  

● Apresenta possibilidade de ter o objeto pronominal nulo (34a) ao lado do 

pronome expresso (34b), enquanto no espanhol só ocorre o pronome 

expresso (35a): 

 

(34)  a. Eu só encontrei____ na FNAC. 

b. Eu só o encontrei na FNAC. 

 

(35)  a. Sólo lo encontré en la FNAC. 
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 Todos os exemplos utilizados nesta seção foram extraídos de Kato e Raposo (2005). 



 

 

 b. *Sólo encontré____ en la FNAC.  

 

  

● Pode ter um tópico da sentença retomando por um objeto nulo (36a) ou por 

um pronome (36b), enquanto o espanhol só admite a retomada pronominal 

(37b): 

 

(36)  a. Esse livro, eu só encontrei____ na FNAC. 

b. Esse livro, eu só o encontrei na FNAC. 

 

(37)   a. *Esse libro, sólo encontré ____ en la FNAC. 

b. Ese libro, sólo lo encontré en la FNAC.   

 

● Pode apresentar um nome genérico plural sem artigo (38) como objeto 

direto de verbos a que Laca (1990), apud Kato e Raposo (2005), chama “de 

atitude afetiva”. Essa possibilidade também não é aceita no espanhol (39): 

 

(38) a. Maria detesta (as) cenouras. 

b. Odeio (o) café. 

 

(39) a. Maria detesta *(las) zanahorias. 

b. Odio *(el) café. 

 

 Os autores propuseram que ―(...) essas três características são, na verdade a 

mesma, de tal sorte que, se uma língua tem uma das propriedades, também exibirá 

as outras duas‖ (KATO; RAPOSO, 2005, p. 76). Para desenvolverem a análise, 

retomaram a teoria sobre os pronomes21 para as formas do artigo definido e 

pronome acusativo o/a/os/as, cuja ideia essencial é: 

 

● Todo pronome é um determinante subjacente. 

(KATO; RAPOSO, 2005, p. 76) 
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 Essa teoria foi proposta por Postal (1969) e, posteriormente, retomada por Raposo (1999). 



 

 

 Com base nessa proposta, o pronome ―o‖ é analisado como um determinante 

definido que possui como complemento nominal um pronome nulo (pro), conforme 

demonstra a sentença 34b, aqui repetida como 40a, cuja estrutura subjacente 

aparece representada em 40b: 

 

 (40)  a. Eu só o encontrei na FNAC. 

                    b. Eu só encontrei [DP o pro] na FNAC. 

 

 Em outras palavras, ―o‖ é um proclítico22, é ―(...) uma forma sem autonomia 

acentual que tem de ligar-se a um hospedeiro fonologicamente realizado à sua 

direita‖ (KATO; RAPOSO, 2005, p. 77). Portanto, a ausência de material fonológico 

dentro do DP, em 40b, fez com que ―o‖ saísse do DP e se movimentasse até uma 

posição onde existe esse apoio fonológico (40a). Seguindo essa lógica, os autores 

propuseram que 

 

(...) a regra de movimento dos clíticos no português e nas línguas 

românicas em geral é motivada por uma propriedade da interface PF 

(Phonetic Form) – em particular a falta de acento autônomo nos 

determinantes clíticos em combinação com a falta de apoio fonético 

dentro do seu DP (KATO; RAPOSO, 2005, p. 77).  

 

 Contemplando a realização do movimento do clítico ―o‖, a derivação completa 

de 40a foi representada da seguinte forma: 

  

 (41) a. Eu só encontrei [DP o pro] na FNAC. 

                   b. Eu só o encontrei [DP t pro] na FNAC. 

  

O mesmo raciocínio serviu para a derivação em 36b, que é um caso de CLLD 

(Clític Left Dislocation), aqui representada em 42: 

 

(42) a. Esse livro, eu só encontrei [DP o pro] na FNAC. 

         b. Esse livro, eu só o encontrei [DP t pro] na FNAC. 
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 Essa proposta foi defendida por Raposo (1999). 



 

 

 

 Tanto em 41 quanto em 42, t é o vestígio do artigo o, o qual se moveu para 

uma posição adequada a fim de apoiar-se, à sua direita, na forma verbal ―encontrei‖. 

O pro, por outro lado, não corresponde ao argumento inteiro do verbo (o DP), é 

apenas o complemento nominal desse DP. Ou seja, assim como o determinante ―o‖, 

o D (determinante) nulo (nos casos de objeto nulo) tem como complemento um pro. 

Sendo assim, a estrutura inicial de 36a, retomada em 43a, é uma estrutura paralela 

a 42a, aqui repetida em 43b: 

 (43) a. (esse livro) eu só encontrei [DP D pro] na FNAC. 

         b. (esse livro) eu só encontrei [DP o pro] na FNAC. 

 

 Portanto, de acordo com essa proposta, a diferença entre as frases com o 

objeto nulo e as frases com o pronome acusativo o é inteiramente lexical, pois 

ambas são estruturalmente paralelas. O que as difere uma da outra é a natureza do 

determinante: enquanto 43b possui um determinante definido fonológico – que é o 

clítico ―o‖ –,  43a possui determinante definido nulo – o que permite a ocorrência do 

objeto nulo. Como no espanhol não existe determinante nulo, não encontramos 

nessa língua frases com objetos nulos, nem com objetos genéricos, como vimos 

anteriormente em 39. 

 

 

2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

 Neste capítulo, apresentamos, de forma sucinta, algumas investigações 

formais sobre o objeto nulo. Percebemos o quanto as interpretações dos 

pesquisadores ao mesmo tempo em que se diferenciam se completam, pois o 

resultado de uma pesquisa sempre serve como ponto de partida para outra. Vimos 

que o estudo do objeto nulo em línguas como o chinês, o PE e o PB apontam 

diferentes caminhos para a análise desse fenômeno. Em outras palavras, não há 

consenso entre as propostas apresentadas, uma vez que, de acordo com o que 

vimos neste capítulo, o objeto nulo pode ser definido como: uma variável, um pro, 

uma expressão-R, um fenômeno de reconstrução em FL (Forma Lógica) e elipse em 



 

 

FF (Forma Fonética) ou, ainda, como um fenômeno licenciado por um determinante 

nulo.  

 A revisão bibliográfica, aqui apresentada, é importante para percebermos 

como os estudos formais sobre o objeto nulo têm sido realizados ao longo do tempo. 

Todavia, constatamos que os estudos retomados nesse capítulo focalizaram apenas 

o objeto direto nulo e não mencionaram que o fenômeno ―objeto nulo‖ também 

ocorre com o objeto indireto. Sendo assim, sentimos a necessidade de uma 

descrição que contemple especialmente o objeto indireto nulo no PB e, para suprir 

essa falta, nossa pesquisa apresenta, mais especificamente no capítulo 4, uma 

descrição do fenômeno objeto indireto nulo, a fim de que estudos posteriores 

tenham condições de analisar a natureza da categoria vazia que representa o objeto 

indireto no PB. 

Por enquanto, veremos no próximo capítulo, o que as pesquisas linguísticas 

têm constatado acerca do objeto nulo no PB e mostraremos o quanto as descrições 

priorizam o objeto direto em detrimento do objeto indireto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

 3. O OBJETO NULO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO: 

 DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

 No capítulo 2, apresentamos algumas abordagens que explicam a natureza 

formal da categoria vazia licenciada na posição de objetos de verbos transitivos 

diretos. Neste capítulo, particularmente, descreveremos propriedades responsáveis 

pela ocorrência do objeto nulo em PB, um fenômeno que não se restringe apenas ao 

objeto direto, mas também ao objeto indireto. 

Retomaremos aqui diversos estudos contemporâneos (DUARTE, 1989a; 

CORRÊA, 1991; CYRINO, 1994; BERLINCK, 1997; CYRINO, 1998; FREIRE, 2005; 

SANTOS, 2007; entre outros) os quais comprovam, a partir de amostras de fala e de 

textos escritos, que, no PB, o objeto direto (1) e o objeto indireto (2) podem ser 

nulos, isto é, não ser representados foneticamente: 

 

(1)  a. Comprei o livro e deixei [ON] na estante. 

           b. Maria comprou o vestido, mas não usou [ON].  

        

(2)       a. O João encontrou a Maria e deu uma flor [ON]. 

            b. Ao ver o Pedro, a Maria disse a verdade [ON]. 

 

A propósito, nas gramáticas normativas, geralmente não há previsão para 

esse tipo de ocorrência. Na descrição apresenta por Cunha e Cintra (2008), por 

exemplo, ambos os objetos podem ser representados por: substantivo (3a-b); 

pronome (substantivo/oblíquo) (4a-b); numeral (5a-b); palavra ou expressão 

substantivada (6a-b); oração substantiva (7a-b); e por pronomes pessoais oblíquos 

(clíticos) (8a-b):   



 

 

(3)  a. Não recebo dinheiro nenhum. (Carlos Drummond de Andrade). 

                 b. Duvidava da riqueza da terra. (Nélida Piñon). 

 

(4)  a. Os jornais nada publicaram. (Carlos Drummond de Andrade). 

       b. Que ela afaste de ti aquelas dores 

           Que fizeram de mim isto que sou! (F. Espanca). 

 

(5)  a. – Já tenho seis lá em casa, que mal faz inteirar sete? (Carlos 

Drummond de Andrade). 

       b. Os domingos, porém, pertenciam aos dois. (Fernando Namora). 

 

(6)  a. Tem um quê de inexplicável. (Gonçalves Dias). 

                  b. Mas – quem daria dinheiro aos pobres? (Clarice Lispector). 

 

(7)  a. Não quero que fiques triste. (J. Rogério). 

b. Não te esqueças de que a obediência é o primeiro voto das noviças. 

(Josué Montello). 

 

(8)  a. Palavras cria-as o tempo e o tempo as mata. (J. Cardoso Pires). 

b. As noites não lhe trouxeram repouso, mas deram-lhe em 

contrapartida, tempo para a meditação. (J. Paço d‘Arcos). 

 

Como se pode ver, os complementos desses verbos devem ser foneticamente 

realizados. Nessa descrição, não há lugar nem para o objeto nulo, (1) e (2), nem 

para pronomes tônicos-pessoais, (9) e (10):  

 

(9)      a. Comprei o livro e deixei ele na estante. 

           b. Maria comprou o vestido, mas não usou ele.  

        

(10)     a. O João encontrou a Maria e deu ela uma flor. 

            b. Ao ver o Pedro, a Maria disse para ele a verdade. 

 

 No entanto, pesquisas de cunho diacrônico e sincrônico têm revelado que 

essas duas outras possibilidades, que ostentam propriedades bastante 



 

 

interessantes, são também muito recorrentes no PB, superando, muitas vezes, as 

formas recomendadas tradicionalmente. 

 Com o intuito de compreender o comportamento sintático e semântico de uma 

dessas formas, no caso a do objeto nulo, descreveremos e analisaremos algumas 

de suas propriedades. Um estudo descritivo nos permitirá compreender as 

condições de licenciamento, identificação e as propriedades formais que 

caracterizam esse tipo de categoria vazia na sintaxe do PB. 

 

 

3.2 OBJETO NULO NO PB: FREQUÊNCIA E LICENCIAMENTO  

 

 

Nesta seção, apresentaremos o que têm revelado algumas pesquisas sobre o 

objeto nulo (direto e indireto) no PB, tanto em relação aos seus usos (frequência) 

quanto às propriedades responsáveis pelo seu licenciamento na sintaxe dessa 

língua. Veremos que há vários fatores que motivam a ―competição‖ entre o objeto 

nulo e as formas realizadas lexicalmente. 

 

 

3.2.1 Objeto nulo: forma em competição 

 

 

 Com base nas pesquisas realizadas sobre o PB, principalmente as de cunho 

sociolinguístico, podemos afirmar que o objeto nulo é, realmente, uma forma que 

está em competição. Com as formas lexicalmente realizadas, a forma nula ―disputa‖, 

cada vez mais, por um espaço na sintaxe dessa língua.  

 

 

3.2.1.1 Objeto direto nulo 

 

   Um dos trabalhos pioneiros sobre o objeto direto nulo no PB é o de Duarte 

(1989a), que apresentou um estudo sincrônico sobre o comportamento variável do 



 

 

objeto direto anafórico23, identificando os fatores linguísticos e extralinguísticos que 

favoreciam as formas de representação para esse tipo de objeto. Para tanto, 

analisou um corpus constituído de textos orais, provenientes de 40 horas de 

gravações da fala natural de 50 paulistanos nativos, bem como de 4 horas de 

gravações de linguagem televisiva (novelas, entrevistas). Os informantes 

entrevistados foram selecionados de acordo com os critérios: escolaridade (ensino 

fundamental completo ou incompleto, ensino médio e ensino superior) e faixa etária 

(de 22 a 33 anos, de 34 a 46 anos e acima de 46 anos). Além desses, foram 

entrevistados ainda jovens entre 15 e 17 anos, cursando a oitava série do ensino 

fundamental.  

Como ocorrências de objeto direto anafórico, foram computadas as seguintes 

variantes: clítico acusativo (11a), pronome lexical (11b), sintagmas (doravante SNs) 

anafóricos (11c) e objeto nulo (11d): 

 

(11)   a. Ele veio do Rio só pra me ver. Então eu fui ao aeroporto buscá-lo. 

b. Eu amo o seu pai e vou fazer ele feliz. 

c. Ele vai ver a Dondinha e o pai da Dondinha manda a Dondinha 

entrar... 

d. (O Sinhozinho Malta está tentando convencer o Zé das Medalhas a 

matar o Roque...)  Mas ele é muito medroso.  Quem já tentou matar [ON] 

foi o empregado da Porcina... 

  

No cômputo geral dos dados, a pesquisadora constatou a ocorrência 

significativa do objeto nulo (62,6%), seguido de SNs anafóricos (17,1%) e de 

pronome lexical (15,4%). Em contrapartida, observou a pouca utilização de clíticos 

acusativos (4,9%), formas estas ausentes na fala dos jovens, principalmente na dos 

informantes entre 15 e 17 anos. A pesquisa revelou que, ao tentar preencher a 

posição de objeto direto, o falante pouco utilizava o clítico acusativo, uma das 

estratégias recomendadas pelas gramáticas normativas. Por outro lado, as formas 

SN anafórico e pronome lexical foram utilizadas de forma significativa. Assim, ficou 
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 Objeto direto anafórico, diferentemente do objeto direto simples, é aquele que possui um referente 

citado anteriormente, como em: Comprei um carro e coloquei ele na garagem. O pronome ele, nessa 

sentença, é o objeto direto anafórico porque retoma um carro. 



 

 

evidenciado que há, na verdade, uma competição entre objeto direto preenchido 

(37,4%) e objeto nulo (62,6%). 

Corrêa (1991), também numa perspectiva sincrônica, investigou esse 

mesmo tipo de objeto. Diferentemente da autora anterior, Corrêa analisou tanto 

textos orais quanto escritos, produzidos com base numa apresentação teatral 

realizada por meio de gestos. Ela constatou que, nos textos orais, houve um 

decréscimo significativo na utilização dos objetos nulos pelos informantes 

escolarizados, visto que as ocorrências caíram de 38,9%, na primeira e segunda 

séries, para 12,45%, correspondentes aos informantes com formação universitária. 

Já entre os informantes não-escolarizados e os das séries iniciais do ensino 

fundamental, verificou a preferência pelo uso da forma nula. Outro ponto 

interessante revelado na pesquisa foi que, na fala, os clíticos acusativos ocorreram 

de maneira inexpressiva. 

Com relação aos textos escritos, o decréscimo do uso do objeto nulo também 

foi constatado, indo de 27,7%, nas séries iniciais do ensino fundamental, para 14%, 

nas séries finais, e aparecendo em apenas 2% no ensino superior. 

Concomitantemente a esse decréscimo, a autora observou uma ascensão do uso do 

clítico, que apareceu na escrita da terceira e quarta séries (2,7%), crescendo para 

8% no final do ensino fundamental, e atingindo 18% no ensino superior. Em outras 

palavras, constatou que, à medida que os alunos permanecem na escola, o uso do 

objeto nulo decresce, enquanto há considerável aumento do uso dos clíticos.  

Assim sendo, os resultados da pesquisa de Corrêa comprovaram que a 

escola, até certo ponto, exerce papel preponderante na recuperação e manutenção 

dos clíticos, uma vez que é a instituição responsável pela transmissão da norma 

culta (variante prestigiada). 

Outro trabalho realizado nessa perspectiva é o de Averbug (2000). A partir 

de um corpus constituído de textos produzidos por alunos dos níveis de ensino 

Médio, Fundamental e Superior, a pesquisadora investigou o objeto direto anafórico, 

buscando compreender até que ponto o objeto nulo se encontra implementado na 

escrita. 

No cômputo geral das variantes utilizadas em posição de objeto direto, os 

resultados foram os seguintes: objetos nulos (35%), SNs anafóricos (33%), clíticos 

(23%) e pronome lexical (9%). Observando as variantes de acordo com as séries, 

ficou evidenciado que a utilização do clítico cresce gradativamente com o nível de 



 

 

escolarização, pois essa forma foi inexpressiva nos dados da alfabetização (2%) e 

atingiu o ápice (40%) no Ensino Superior. Para Averbug, esses resultados mostram 

que a escola recupera parcialmente as formas ausentes na língua oral, mas permite 

também a implementação de variantes da língua oral na escrita. 

Freire (2005) também comprovou que, em textos escritos, dentre as 

estratégias alternativas de objeto direto, obtiveram maiores percentuais o clítico 

(47%) e o objeto nulo (31%). Como se pode perceber, a forma nula (que não 

aparece na descrição tradicional quando se fala das representações do objeto 

direto) aparece concorrendo, significativamente, com a forma que é prescrita, 

confirmando o que dissemos anteriormente acerca da competição entre 

preenchimento x esvaziamento da posição de objeto. 

Da mesma forma que Duarte, Corrêa, Averbug e Freire, vários outros 

trabalhos (FERREIRA, 2000; FREIRE, 2005; CASAGRANDE, 2007; SILVA, 2009; 

entre outros) confirmam a mudança que vem ocorrendo no PB no que diz respeito 

aos usos das formas (explícitas e não-explícitas) dos objetos diretos. 

 

 

3.2.1.2 Objeto indireto nulo 

 

 

Assim como acontece com o objeto direto, o indireto também aparece em 

diversas pesquisas (BERLINCK, 1997; CYRINO, 1998; FREIRE, 2005; SANTOS, 

2007; TORRES MORAIS, 2010; entre outros) como uma forma em competição, 

como ilustram os exemplos abaixo:  

 

(12)    a. João entregou o livro [para/a] Maria. 

b. João deu o livro [para/a] ele. 

c. João deu ele o livro. 

d. João lhe entregou o livro.  

e. João deu o livro [ON] .  

 

Como se pode ver, ele pode ser representado por um sintagma 

preposicionado + um sintagma nominal (12a); um sintagma preposicionado + um 



 

 

pronome lexical (12b), uso dialetal do pronome fraco (12c)24; um clítico dativo (12d); 

ou pelo objeto nulo (12e).  

A propósito, Berlinck (1997) analisou as ocorrências do objeto indireto no PB, 

a partir de dados de fala obtidos por meio de entrevistas informais. A pesquisa 

revelou que a categoria vazia foi preferencial (57%), seguida do pronome clítico 

(26%) e do sintagma preposicionado com pronome tônico (17%).   

Cyrino (1998) também analisou o objeto indireto nulo a partir de dados orais 

do PB. Ela constatou que 58,4% dos casos de objeto indireto nulo ocorreram com 

verbos bitransitivos, e que essa estratégia foi mais significativa em elocuções 

realizadas em contextos formais. 

Utilizando um corpus diferenciado, Freire (2005), a partir de textos escritos 

(jornais, revistas – diversos gêneros), também comprovou o comportamento variável 

do objeto indireto no PB. Segundo ele, as estratégias alternativas à variante 

considerada padrão já estão plenamente infiltradas na escrita, evidenciando ―uma 

influência limitada da tradição escolar na recuperação do clítico na modalidade 

escrita brasileira‖ (FREIRE, 2005, p. 149). No tocante aos dados analisados, as 

estratégias alternativas à prescrição gramatical totalizaram 70% das amostras, 

estando entre elas o objeto nulo. O SP foi a estratégia de maior destaque (42%), 

seguida do objeto nulo (32%) e do clítico (26%). 

Nessa mesma perspectiva, Santos (2007), partindo da análise de textos 

escritos produzidos por alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, investigou 

a realização do objeto indireto, verificando se os alunos utilizavam o clítico dativo lhe 

(tão ausente na fala adulta) e qual a preposição encabeçadora do OI seria mais 

utilizada por eles: a ou para, no caso de preenchimento com sintagma 

preposicionado. Além disso, observou o uso do SP e do OI nulo como estratégias 

utilizadas pelos alunos em substituição ao clítico lhe, com o intuito de compreender 

se o tipo de preenchimento do objeto indireto é uma questão de aprendizagem ou 

não, e se a escola consegue recuperar, na escrita, o que está desaparecendo na 

fala.  

O estudo comprovou que o grau de formalidade exigido ao aluno interfere no 

tipo de preenchimento do OI. Se a situação for mais formal, utiliza-se o clítico lhe; se 

for menos formal, o SP. O tipo de preposição encabeçadora também é definido pelo 
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 Esta terminologia foi utilizada por Torres Morais (2010, p. 176). 



 

 

grau de formalidade: a [+formal] e para [-formal]. Também evidenciou que o clítico 

dativo e o emprego da preposição a introduzindo o OI são adquiridos ao longo das 

primeiras séries, e que a escola interfere na escolha da preposição que encabeça o 

SP, incentivando a substituição de para por a, como se pode observar nos 

resultados da tabela a seguir:  

 

 

Tabela 1: Tipo de preposição que encabeça o SP (SANTOS, 2007, p. 73). 

 

Utilizando um corpus oral do português brasileiro (culto) e europeu, Dantas 

(2007) investigou, em sentenças bitransitivas, as estratégias de substituição dos 

clíticos dativos de terceira pessoa, bem como o uso de preposições introdutórias do 

dativo representado por sintagmas nominais.  

Em PB, o clítico ―lhe‖ apresentou realização insignificante, uma vez que foram 

verificadas apenas três ocorrências no corpus. Em contrapartida, em se tratando de 

estratégias de substituição desse clítico, a forma mais utilizada foi o complemento 

nulo (75%). No PE, embora os clíticos tenham tido realização expressiva, foram 

superados pelo uso do objeto nulo. Por outro lado, o PB apresentou os pronomes 

tônicos anafóricos ―ele(s)‖ e ―ela(s)‖, antecedidos da preposição ―a‖ ou ―para‖, 

enquanto no PE essa realização foi zero, segundo a pesquisadora. No tocante à 

preposição encabeçadora do SP, o PB apresentou ―para‖ em 45,66%  e a 

preposição ―a‖ em 41,61% dos dados. Em PE, verificou-se o uso exclusivo da 

preposição ―a‖. 

Seus resultados revelaram que a realização dos clíticos dativos de terceira 

pessoa foi expressiva em PE e quase nula em PB. Nesta, quando usados, a próclise 

foi categórica. Já em PE, constatou-se um equilíbrio entre a próclise (utilizada em 

contexto que justificasse essa posição) e a ênclise. Isso indicia que as competências 



 

 

gramaticais25 dos falantes do PE e do PB são, ainda, bastante distintas no que se 

refere à colocação pronominal.  

Retomando a discussão acerca dos objetos indiretos no PE e no PB, Torres 

Morais (2010) chama a atenção para o fato de que, no PB, as formas a/para ele(s) 

/ela(s), ilustradas em 12a-b, estão sendo utilizadas de modo expressivo como 

variantes ao pronome clítico (ISEKE, 2004). Já em PE, a oscilação entre as 

preposições a/para não é constatada, o que indica um contraste entre PB e PE. 

Além disso, em PE, a utilização do pronome tônico ocorre apenas em construções 

de redobro26, sendo precedido pela preposição ―a‖: 

 

(13)  a. *A Maria deu-lhei um livro ao Pedroi. 

b. A Maria deu-lhei um livro a elei (não a ela). 

c. A Maria deu-lhei um livro a elei / *para elei. 

d. *A Maria deu  um livro a ele / para ele. 

 

 A autora mostra que em PE o redobro dos DPs plenos por um clítico não é 

possível (13a), sendo permitido apenas por um pronome forte (13b), desde que seja 

precedido pela preposição ―a‖ (13c), como determina o dialeto padrão (já que a 

utilização da preposição ―para‖ torna a sentença agramatical). Outro ponto 

interessante é que, independentemente do tipo de preposição encabeçadora, a 

utilização do pronome tônico em construções sem redobro torna a frase agramatical 

(13d).  

Em outras palavras, o decréscimo no uso da preposição ―a‖ (substituída pela 

preposição ―para‖) e o decréscimo no uso do clítico ―lhe(s)‖ (substituído por 

estratégias de pronominalização, como mostram os exemplos 12b-c-e) revelam um 

distanciamento entre a variedade brasileira e o PE. Diante dessa constatação, 

Torres Morais (2010, p. 176) assumiu a hipótese de que 

 

(...) a perda dos dativos constitui evidência de que a gramática 
brasileira não mais seleciona, dentro do elenco de categorias 
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 De acordo com Dantas (2007), o termo ―competência gramatical‖ está sendo utilizado com o 

sentido expresso em Galves (2001), o qual tem a ver com a fixação de parâmetros da gramática 

universal. 

 



 

 

funcionais disponibilizadas na Gramática Universal (GU), um núcleo 
funcional especializado em introduzir e licenciar argumentos, a saber, 
o núcleo aplicativo. No PB, o OI é uma função oblíqua no contexto 
dos verbos transitivos. 

 

Para a pesquisadora, em PE, a preposição ―a‖ é um marcador de caso e 

condiciona a reduplicação obrigatória do clítico dativo, conforme ilustra 13b, já em 

PB os pronomes tônicos com a função de objeto indireto são pronomes oblíquos e 

as preposições a/para, que os introduzem, são lexicais. 

 (REVER A NUMERAÇÃO DOS EXEMPLOS A PARTIR DAQUI) 

Como vemos, as pesquisas revelam que o objeto nulo é realmente uma das 

formas de ocorrência tanto para o objeto direto quanto para o indireto no PB. Trata-

se de uma forma que compete, inclusive ―com mais força‖, em alguns contextos, 

com as formas explícitas. A seguir, apresentaremos alguns dos fatores responsáveis 

pelo seu licenciamento nessa língua, isto é, fatores que contribuem para que o 

objeto nulo ―ganhe‖ mais espaço na sintaxe dessa língua. 

 

3.2.2 Objeto nulo: licenciamento 

 

 

Que o objeto nulo é recorrente no PB, é fato! Resta-nos, então, saber quais 

propriedades sintático-semânticas determinam seu licenciamento. Comecemos pelo 

objeto direto nulo. 

 

 

3.2.2.1 Objeto direto nulo 

 

 

A fim de revelar o que licencia o objeto direto nulo, Duarte (1989a) analisou 

dois tipos de propriedades: uma de natureza sintática e outra, semântica. Quanto à 

primeira, ela considerou o contexto sintático, envolvendo a regência verbal (se o 

verbo é transitivo direto/indireto ou bitransitivo) e a estrutura projetada pelo verbo (ou 



 

 

seja, o tipo de estrutura que complementa a sentença). Vejamos os contextos 

analisados pela autora27: 

 

● Verbo transitivo direto + objeto direto (que pode ser representado por um SN 

anafórico, pronome lexical, clítico acusativo e objeto nulo). Abaixo, temos dois casos 

ilustrados: (13a) verbo + objeto-pronome lexical; (13b) verbo + objeto-nulo: 

 

(13) a. Ele foi levar um carro em Guarujá pra filha dele que estava noiva e, 

na volta, um carro mata ele, sabe?  

 

b. Em vez de vir curar brasileiro, vem matar brasileiro. Ele não pode 

fazer o que não sabe e ele quer fazer [ON]. 

 

● Verbo transitivo direto + objeto direto (que pode ser representado por um SN 

anafórico, pronome lexical (14a), clítico acusativo, objeto nulo (14b)) + predicativo. A 

diferença aqui é que um predicativo forma unidade com o objeto:  

 

(14)  a. Eu não tenho nada pra reclamar dela não. Eu acho ela sensacional. 

       

       b. Eu queria ter uma irmã. Eu acho [ON] tão bom! 

 

● Verbo transitivo direto + objeto direto (representado pelo SN anafórico, pronome 

lexical, clítico acusativo, objeto nulo) + sentença (infinitiva ou gerundiva). Ilustramos 

essa estrutura com o objeto direto representado pela forma pronominal: 

 

(15) a. Ontem ele foi ao cardiologista. Eu já deixei ele ir ao cardiologista 

sozinho há muito tempo. 

 

● Verbo bitransitivo + objeto direto e indireto (sendo que o OD pode ser 

representado por um SN anafórico pronome lexical, clítico acusativo ou objeto nulo, 

e o OI, por sintagma preposicionado clítico dativo, objeto nulo). Ilustramos em 16 

uma estrutura com o OD nulo e o OI preposicionado: 
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 Os exemplos de 13 a 16 foram extraídos de Duarte (1989).  



 

 

 

(16) Conta essa história do seu avô de novo. Você já contou [ON] pra ele? 

 

Com relação a esses contextos sintáticos, Duarte constatou que o objeto nulo 

é licenciado em todos os tipos, superando, em alguns casos, a realização 

fonológica.  

Outra propriedade responsável pelo licenciamento do objeto nulo envolve 

traços semânticos do tipo: animacidade e especificidade do antecedente. No que se 

refere à animacidade, tanto Duarte (1989a) quanto Cyrino (1994) constataram que o 

traço [-animado] do antecedente favorece fortemente a não-realização fonológica do 

objeto direto anafórico, enquanto a sua realização fonológica (seja por um SN 

anafórico, pronome lexical ou por um clítico acusativo) é favorecida pelo traço 

[+animado] de seu antecedente. Os exemplos a seguir ilustram esse tipo de 

propriedade28: 

 

(17)  a. A fada [+a] estava muito machucada a boneca Lili levou ela para casa 

e lá passou remédio...  

 

b. Ela foi ao cinema assistir um filme  e depois do filme ela foi fazer  

compras [-a]  para Mãe e depois levou [ON] para casa. 

 

Quanto ao traço especificidade do antecedente, Cyrino (1994) verificou que 

31,4% dos objetos nulos, identificados nos dados do século XIX, possuíam 

antecedentes do tipo [+específico]. Observou também que, somente a partir do 

século XX, houve um aumento da ocorrência do objeto nulo com antecedentes do 

tipo [-específico]. Os dados abaixo ilustram essa particularidade semântica: 

 

(18)   a. Uma agência me indicou um sobrado [+e] na Praia Fermosa, por cima 

de um açougue, mas o dono não quis alugá [ON].... (Arthur Azevedo) 

      

       b. Euzébio: ... Diz um verso [-e], Juca! 
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 Os exemplos 17a e 17b foram extraídos de Amorim (2007), que também comprovou a influência do 

traço animacidade na alternância entre preenchimento e esvaziamento da posição de objeto direto.  



 

 

          Comendador: Deixe-o. Dirá [ON] quando chegar à casa. 

 

Outra constatação interessante diz respeito ao cruzamento dos traços 

animacidade e especificidade. De acordo com a autora, nos dados do séc. XIX, 

houve um aumento no número de objetos nulos (49%) com antecedentes do tipo [-a, 

+e], evidenciando uma interação entre esses dois traços semânticos. 

Levando em consideração as constatações de Cyrino (1994), Creus e 

Menuzzi (2004) revelam: i) antecedentes animados e específicos ocorrem com 

pronomes plenos (19); ii) alguns antecedentes animados e não-específicos também 

ocorrem com pronomes plenos (20a), e outros, com objetos nulos (20b);                   

iii) antecedentes inanimados – sejam específicos, como em (21a), sejam não-

específicos, como em (21b) – ocorrem com objetos nulos29: 

 

 

(19)  Sabe a Maria[+a; +e]? Eu encontrei {ela/ *ON} ontem no cinema e achei

 {ela/??ON} um pouco cansada.  

 

(20)   a. Quando eu vou atender uma cliente[+a; -e]?  no balcão, eu 

cumprimento {ela/ ??ON } primeiro.  

          

b. Sempre que eu preciso atender alguém[+a; -e]  no balcão, eu  

cumprimento {ON /*ele} primeiro. 

 

(21)   a. Você já ouviu falar do último filme do Almodóvar[-a; +e]? Eu fui ver         

{ ON / ??ele} ontem e achei {ON / ??ele} meio chato. 

 

b. Você conhece algum filme brasileiro[-a; -e]  que seja bom? Se você  

conhece algum, me indique { ON /??ele}, porque eu nunca vi um que  

prestasse. 
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 Nos exemplos 19 - 22, de acordo com Creus e Menuzzi (2004), as sentenças precedidas de 

asterisco (*) são agramaticais, enquanto as precedidas por dois pontos de interrogação (??) são 

pouco aceitáveis no PB. 



 

 

 

Com essas evidências, os autores questionam o fato de os objetos diretos 

anafóricos, apenas com antecedentes animados não-específicos, aparecerem 

representados tanto pelo pronome pleno quanto pelo objeto nulo, e propõem que, 

em se tratando de objeto direto anafórico, o gênero semântico atua como fator 

determinante na escolha entre a forma nula e a forma plena, pois, segundo eles, 

apenas os antecedentes animados têm a possibilidade de possuir ou não gênero 

semântico. 

 

 

Com relação a essa propriedade, os autores esclarecem: 

 

 
O conceito de ‗gênero semântico‘ diz respeito à classificação 
semântica dos substantivos: possuem ‗gênero semântico‘ somente 
aqueles substantivos que denotam indivíduos ou classes de 
indivíduos animados cujo sexo natural pode ser identificado (ex.: 
mulher, homem; menino, menina; gato, gata; boi, vaca etc); 
substantivos que denotam coisas, entidades abstratas, etc – isto é, 
referentes inanimados – não possuem ‗gênero semântico‘. Além 
disso, é importante observar que há substantivos animados cuja 
denotação inclui referentes de ambos os sexos; nestes casos, não 
se pode dizer que o substantivo possui necessariamente um ‗gênero 
semântico específico‘: por exemplo, os substantivos pessoa, gente, 
habitante possuem gênero gramatical, mas não ‗gênero semântico 
inerente‘ (CREUS; MENUZZI, 2004, p. 3). 

 

 

 Também chamam a atenção para o fato de que substantivos [+animados] 

podem denotar classes de um só sexo (homem, mulher, menino etc) ou, ainda, 

classes que incluem indivíduos dos dois sexos (paciente, pessoa, profissional etc.), 

sendo que no primeiro grupo a identificação do gênero semântico é clara, enquanto 

no segundo grupo a identificação do gênero semântico dependerá do traço de 

especificidade presente no NP (Noun Phrase = Sintagma Nominal) analisado. Ou 

seja, se o NP for específico, o sexo natural do referente será identificável e, portanto, 

o NP possuirá gênero semântico, como em 22a e 22b; entretanto, NP com 

denotação genérica não é específico, não apresenta sexo natural identificável e, 

portanto, não possui gênero semântico, como em 22c: 

 



 

 

(22) a. Aquele paciente [+e]  ali ‗tá respirando com muita dificuldade... É            

melhor examinar {ele/ ??ON } logo. 

 

b. Aquela paciente [+e]  ali ‗tá respirando com muita dificuldade... É 

melhor examinar {ela/ ??ON } logo. 

 

c. Quando um paciente [-e]  ‗tá respirando com muita dificuldade, é 

melhor examinar {ON/?ele} logo.  

 

A partir dessas observações, Creus e Menuzzi postulam que antecedentes 

com gênero semântico favorecem o uso de pronomes plenos, enquanto os 

antecedentes sem gênero semântico favorecem o uso de objetos nulos. Com o 

objetivo de comprovar isso, os pesquisadores aplicam, a 13 alunos do mestrado em 

Linguística da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), um 

teste de julgamento de gramaticalidade com sentenças que continham estratégias 

de retomada anafórica. Os alunos investigados eram provenientes de diversas 

cidades do Rio Grande do Sul e estavam distribuídos em diferentes faixas etárias, 

entre os 25 e os 45 anos de idade. 

Os resultados mostraram que 74,2% dos antecedentes [+a, +e, +gs] e 71% 

dos antecedentes [+a, -e, +gs] favoreceram a ocorrência de pronomes plenos, 

enquanto 64,9% dos objetos nulos foram favorecidos por antecedentes do tipo [+a, -

e, -gs]. Segundo eles, essa análise comprovou que a ausência ou presença do 

gênero semântico atua como fator significativo para o condicionamento da 

alternância entre pronomes plenos e objetos nulos. Já os traços de animacidade e 

especificidade apresentam papel secundário na realização do objeto nulo em PB, 

visto que os pronomes plenos ocorreram tanto com antecedentes [+a, +e, +gs] 

quanto com antecedentes [+a, -e, +gs]. 

Em resumo, de acordo com esses estudos, a ocorrência do objeto direto nulo 

parece estar fortemente relacionada aos traços semânticos animacidade, 

especificidade e gênero semântico do antecedente. Além disso, ficou evidenciado 

que sua ocorrência não se restringe a apenas um tipo de estrutura podendo, 

portanto, ocorrer em diferentes tipos de estruturas sintáticas, sejam elas simples ou 

complexas. 



 

 

A propósito do traço animacidade do antecedente, todavia, recente pesquisa 

realizada por Silva (2009) desmistifica a relevância dele para a realização do objeto 

nulo no PB. A autora analisou amostras de fala do português rural do Brasil, 

focalizando as ocorrências do objeto nulo (ON) e do pronome ―ele‖. A investigação 

revelou que o traço animacidade não foi decisivo na opção entre ON/ELE, uma vez 

que, nas sentenças analisadas, a autora constatou que ambas as formas podem 

retomar tanto referentes [+animados] quanto referentes [-animados]. Vejamos os 

exemplos em 23, adaptados de Silva (2009, p. 91): 

 

(23)  a.  A venda [-a]   é de quem? 

(...) É dele, [comprô ___i] na mão de claudienô.(SP-05) 

 

b. E Fábio [+a]   é registrado? 

 (...) É resistrado. Quem [resistrô ____i]fui eu. (SP-01) 

 

c. todo mundo fala que esse cacau híbrido [-a]   é o melhor que tem, é o 

vermelho, né? O povo é... [cultiva mais ele], planta mais ele, o cacau 

híbrido. (SAR-03) 

 

d. (sobre Marinaldo[+a]) 

Ele é muntcho amigo, eu [conheço muntcho ele], mai eu num 

cheguei trabaiá não. (SP-08) 

 

 

Como se pode notar, em 23a e em 23c, os respectivos antecedentes ―venda‖ 

e ―esse cacau híbrido‖ apresentam traço [-animado]. Portanto, pela previsão de 

pesquisas anteriores (como, por exemplo, DUARTE, 1989; CYRINO, 1994; CREUS; 

MENUZZI, 2004; dentre outras) o falante realizaria construções com o objeto na 

forma nula; porém, Silva verificou que tanto o ON quanto ELE foram usados para 

retomar um antecedente [-animado]. Já nas estruturas de 23b e 23d, os 

antecedentes ―Fabio‖ e ―Ele‖ são do tipo [+animado], mas se diferenciam quanto à 



 

 

estratégia de retomada, pois ―Fabio‖ é retomado por um ON e ―Ele‖ é retomado pelo 

pronome ELE.  

Além dessa importante constatação, Silva (2009) analisou as sentenças 24a-

b, 25a-b, 26a-b e 27a-b, ilustradas a seguir, e apresentou um conjunto de diferenças 

e semelhanças sintático-semânticas verificadas entre as estratégias de retomada do 

objeto direto (ON/ELE). Tais características aparecem transcritas no Quadro IV, logo 

após os exemplos: 

 

(24) a. Esse pratoi exige que o cozinheiro [prepare ___i] na mesa. 

                    b. *O José impediu a esposa de [matar ___i]. 

(SILVA, 2009, p. 162 [BIANCHI; FIGUEIREDO SILVA, 1994, p.187]) 

 

(25) a. Esse livroi decepcionou as pessoas que tentaram [ler___i]. 

b.*Esse atori decepcionou as pessoas que tentaram      cumprimentar 

___i].  

(SILVA, 2009, p. 162  [FERREIRA, 2004, p.63]) 

 

(26)   a. Que é por isso que cada dia que passa eu gosto daquele home e 

respeito ___i, e [vô respeitá elei] até o fim. (SAS-06) 

 

b. É... poquê ele robô uma moto, aí acho que o... policial veio buscá 

elei e [prendeu ___i]. (SP-01) 

(SILVA, 2009, p. 163) 

 

(27)  a. quande o fumo cresce, [corta ___i] e [bota ___i] pá prensá.   (SAR-

07) 

 

b. (Vertimec) É um remédio caro, elei custa trezen‘tantos reais aqui, 

mas a gente [tem de usá elei], é o que 'limina, tem de usá.(SAR-05) 

 

(SILVA, 2009, p. 163) 



 

 

SENTEN- 

ÇAS 

(24a-b) (25a-b) (26a-b) (27a-b) 
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Sentença 

encaixada. 

 

 

Sentença 

encaixada. 

 

 

Contexto de 

coordenação. 

 

(27a) ocorre numa 

sentença matriz em 

relação a seu 

antecedente numa 

sentença adjunto;  

 

(27b) - sentença 

coordenada. 
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sujeito da 

sentença 

matriz. 

 

sujeito da 

sentença 

matriz. 

 

Objeto direto da 

sentença 

coordenada. 

 

(27a) - Objeto direto 

da sentença adjunto 

que antecede a 

sentença matriz; 

 

(27b) – sujeito da 

sentença 

coordenada. 
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(24a) - ON 

compartilha 

com o 

antecedente o 

papel temático 

de tema; 

 

(24b) - ON é 

tema e o 

antecedente 

agente. 

 

(25a) - ON 

compartilha 

com o 

antecedente o 

papel 

temático de 

tema; 

 

(25b) - ON é 

tema e o 

antecedente 

agente. 

 

ON compartilha 

com o 

antecedente o 

papel temático 

de tema. 

 

ON compartilha com 

o antecedente o 

papel temático de 

tema. 
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 (24a) – 

permite 

variação; 

 

(24b) – não 

permite 

variação (só é 

possível ELE). 

 

(25a) – 

permite 

variação; 

 

(25b) – não 

permite 

variação (só é 

possível ELE). 

 

Não permitem 

variação (só é 

possível ELE). 

 

Não permitem 

variação (só é 

possível ELE). 

Quadro IV – Semelhanças e diferenças sintático-semânticas entre as estratégias ON/ELE 

 



 

 

A partir desse levantamento, Silva constatou que a diferença entre as 

sentenças 24 e 25 reside no fato de que, nas construções gramaticais (24a) e (25a), 

o ON e seu antecedente compartilham o mesmo papel temático ―tema‖, enquanto, 

nas sentenças agramaticais (24b) e (25b), apresentam papéis temáticos diferentes. 

Com base nessa constatação, formulou o seguinte questionamento: ―Seria então a 

identidade do papel semântico entre antecedente e o ON a condição essencial para 

o licenciamento do ON?‖ (SILVA, 2009, p. 165). Os exemplos 26 e 27, por sua vez, 

não permitem variação entre ON/ELE, pois só admitem a forma ―ELE‖ na posição de 

objeto direto. 

Em busca de uma resposta para a questão formulada, a pesquisadora 

elaborou o quadro a seguir, a partir das quatro situações de retomada do objeto 

direto, representadas nos exemplos 24, 25, 26 e 27, ilustrados anteriormente, cujos 

antecedentes do ON se encontram na posição de sujeito ou na posição de objeto: 

 

 

Quadro V- Relações de correferência do ON ( SILVA, 2009 p. 165). 

 

Em sentenças dos tipos I (antecedente na posição de OD, +animado, papel 

temático ―tema‖) e II (antecedente na posição de OD, –animado, papel temático 

―tema‖), o traço animacidade parece não influenciar a escolha da estratégia de 

realização do objeto direto, sendo possível a variação ON/ELE. Nos tipos III 

(antecedente na posição de sujeito, +animado, papel temático ―tema‖) e IV 

(antecedente na posição de sujeito, ±animado, papel temático ―tema‖), os referentes 

compartilham a mesma posição: sujeito. Todavia, diferem-se no tocante ao traço de 

animacidade, ao papel temático e ao licenciamento das estratégias. Observando 

mais atentamente, percebemos que o tipo IV compartilha mais características com o 



 

 

tipo II do que com o tipo III, pois, apesar de possuírem antecedentes em posições 

diferentes, ambos compartilham o mesmo papel temático ―tema‖.  

Já no tipo III, não é possível a correferência entre ON e sujeito, pois uma 

sentença desse tipo é considerada agramatical, como ilustra 24b, aqui repetida 

como 28:  

 

(28)  *O José impediu a esposa de [matar ___i]. 

 

(SILVA, 2009, p. 162 [BIANCHI; FIGUEIREDO SILVA , 1994, p.187]) 

 

No entanto, em 27a, aqui retomada como 29, a correferência entre ON e 

sujeito é absolutamente possível: 

 

(29)  quande o fumo cresce, [corta ___i] e [bota ___i] pá prensá.   (SAR-07) 

 

O que diferencia, então, essas duas sentenças? Para Silva (2009), a 

agramaticalidade de 28 deve-se à falta de identidade entre os papéis temáticos do 

antecedente (agente) e do ON (tema). Já em 29, a construção é possível porque o 

antecedente e o ON compartilham o mesmo papel temático ―tema‖.  

Com essa análise, Silva revelou que o traço animacidade não é decisivo na 

alternância entre ON/ELE. Para ela, o licenciamento do ON ocorre a partir de uma 

restrição sintático-semântica, em que ON é licenciado quando compartilha com o 

antecedente o mesmo papel temático.  

 

 

3.2.2.2 Objeto indireto nulo 

 

A propósito do licenciamento do objeto indireto nulo, propriedades como tipo 

de estrutura projetada pelo verbo, tipo de verbo, papel temático e traço semântico do 

antecedente são apontadas como relevantes. 

Com relação ao tipo de estrutura, transitivo indireto (com um só objeto) e 

bitransitivo (com dois objetos), a possibilidade de o objeto nulo ser licenciado é 

maior com aquele que seleciona dois objetos, como revelou Cyrino (1998).  



 

 

No que se refere às estruturas bitransitivas, elas são caracterizadas pela 

presença de verbos do tipo: dandi, dicendi e rogandi, como ilustram, 

respectivamente, os exemplos abaixo: 

 

(30) a. Os meninos entregaram o livro ao professor. [verbo dandi]. 

b. O réu disse a verdade ao juiz. [verbo dicendi]. 

           c. A comunidade solicitou ajuda ao prefeito.[verbo rogandi] .    

                                                                                           

Freire (2005), ao investigar a realização do dativo anafórico de terceira 

pessoa no português europeu e no PB, constatou a influência dos tipos de verbo na 

realização dos objetos. O autor comprovou que, em PB, o objeto nulo foi realizado 

na seguinte proporção: verbo dicendi (62%), verbo rogandi (50%) e verbo dandi 

(17%). No português europeu, observou-se o seguinte: verbo dicendi (30%), rogandi 

(20%) e dandi (5%). Embora nesta última língua os números sejam inferiores aos do 

PB, os dados revelaram que há uma similaridade entre os dois sistemas dessas 

línguas no tocante à implementação do objeto indireto nulo em construções com 

verbos dicendi e rogandi. Vale destacar que o português europeu se diferencia do 

PB porque aquela recorre mais a outras formas, que não apenas ao objeto nulo, 

para representar o objeto indireto. Naquela língua, o clítico, por exemplo, ainda é 

muito mais recorrente do que no PB. 

Assim como Freire, Santos (2007) constatou que a realização nula do OI foi 

favorecida pelos verbos dicendi, enquanto a realização plena foi favorecida pelos 

verbos dandi. Observou também que, na categoria dos verbos dandi, o verbo dar foi 

o típico bitransitivo que mais se associou à situação menos formal, enquanto o verbo 

oferecer foi o bitransitivo típico da situação mais formal.  

Quanto ao traço semântico, Cyrino (1998) verificou que, em PB, o objeto 

indireto nulo foi mais abundante em contextos cujo antecedente é [+animado], 

constatação esta também corroborada por Freire (2005), como ilustram os exemplos 

abaixo30:  
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 Os exemplos 31a e 31b foram extraídos de Freire (2005). 



 

 

(31)  a. Cheguei meio por acaso para me apresentar no programa do Ary 

Barroso [+a] . Disse ON meu nome, ele achou horrível… (PB: Revista 

Domingo do Jornal do Brasil, 25-04-2004 – Entrevista). 

 

b. Às tantas, pergunta Teresa Maia e Carmo [+a] ao Almirante Rosa 

Murtinho: ―O que sentiu quando morreu o general Spínola?‖ E, sem 

meias medidas, ele respondeu ON: ―O que senti? Que já cá não devia 

estar […]‖ (PE: Suplemento DNA do Diário de Notícias, 05-02-2000 – 

Editorial). 

 

Apesar dos resultados de Silva (2009), que comprovou que o objeto direto 

nulo ocorre também com antecedentes [+animado], é importante destacar, com base 

na maioria das pesquisas aqui apresentadas, que o tipo de antecedente marca uma 

diferença entre o objeto direto nulo e o indireto nulo, uma vez que o primeiro é 

favorecido por antecedentes [-animado], e o segundo, como vimos, é favorecido por 

antecedentes [+animado].  

Em síntese, as pesquisas evidenciam que o licenciamento do objeto indireto 

nulo está associado às sentenças bitransitivas, preferencialmente com o verbo 

dicendi, com antecedente do tipo [+animado]. 

 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conforme vimos neste capítulo, construções contendo o objeto nulo, seja 

direto ou indireto, estão sendo cada vez mais utilizadas no PB. De fato, mostramos 

que várias propriedades influenciam em sua realização. Uma das que mais se 

destaca nas pesquisas é o aspecto semântico, uma vez que as discussões giram, 

basicamente, em torno da relevância do traço de animacidade ou do papel 

semântico na realização do objeto nulo. Quanto ao indireto nulo, particularmente, 

notamos que são poucas as pesquisas realizadas, e, por isso, no sentido de 

contribuir para a compreensão da forma nula indireta, apresentaremos, então, no 

próximo capítulo, os resultados de nossa pesquisa.  



 

 

CAPÍTULO 4 

 

 

4. INVESTIGANDO O OBJETO INDIRETO ANAFÓRICO NULO NO 

PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

 

 No primeiro capítulo deste trabalho, abordamos o fato de as línguas estarem 

sempre sujeitas a mudanças no decorrer do tempo, e enfatizamos que uma dessas 

mudanças envolve o chamado fenômeno do objeto nulo. Por conta disso, no 

presente capítulo, passamos a investigar, em especial, o objeto indireto anafórico 

nulo, tendo em vista que, na literatura linguística, encontramos poucos estudos 

sobre esse tipo de objeto no PB. A maioria dos trabalhos que aborda esse fenômeno 

considera, normalmente, os objetos diretos. Nesse sentido, visando contribuir com 

os trabalhos de descrição dessa língua, pretendemos responder aos seguintes 

questionamentos:   

 

 Que estratégias de realização do objeto indireto anafórico estão 

presentes nos textos escritos (cartas e ofícios) dos séculos XIX, XX e 

XXI? 

 Assim como aconteceu com o objeto direto, o objeto indireto, em sua 

forma nula, é favorecido pelo decréscimo no uso de clíticos dativos? 

 Em sendo a forma nula recorrente, quais fatores (sintático e/ou 

semântico) a favorecem? 

 

Buscando responder às questões formuladas, empreendemos um estudo 

diacrônico a partir de cartas cultas produzidas durante o século XIX e de Ofícios 

produzidos durante os séculos XX e XXI, conforme veremos na seção a seguir. 



 

 

4.2 METODOLOGIA 

 

 As subseções seguintes apresentam a metodologia utilizada nesta pesquisa. 

 

 

4.2.1 Constituição do corpus 

 

 

 Para investigarmos diacronicamente as ocorrências do objeto indireto 

anafórico (doravante OI) no PB, utilizamos, como corpus, cartas cultas do século 

XIX31 e Ofícios32 dos séculos XX e XXI. De cada século, coletamos 125 dados 

(estruturas bitransitivas), totalizando 375 ocorrências de objeto indireto anafórico. 

Após esse levantamento, os dados foram codificados conforme as representações 

de cada objeto (sendo elas: clítico dativo, sintagma preposicionado (SP) e objeto 

indireto não representado lexicalmente (OIN)), bem como em função dos fatores 

sintático-semânticos estabelecidos. Feito isso, os mesmos foram quantificados, com 

o objetivo de evidenciar com que frequência, nos séculos analisados, o OI aparece 

na sua forma nula e em sua forma lexicalmente marcada. Também quantificamos as 

ocorrências do OIN quanto aos fatores analisados. 

A escolha desse corpus foi motivada pelo fato de boa parte das pesquisas 

realizadas sobre o objeto indireto nulo (BERLINK, 1997; CYRINO, 1998; DANTAS, 

2007) focalizarem a fala e não a escrita. A propósito, estas investigações 

despertaram em nós a curiosidade de verificar se o objeto indireto nulo também é 

um fenômeno presente em textos escritos atuais e antigos, exatamente como 

acontece com o objeto direto nulo. Para tanto, iniciamos o trabalho de seleção dos 

textos, sendo que o único gênero textual do século XIX a que tivemos acesso, 

através do banco de dados online, foi a ―carta brasileira culta‖. Portanto, objetivando 

constituir um corpus semelhante para os séculos XX e XXI, elegemos o gênero 

―ofício‖, por ser este o documento de correspondência oficial entre os Poderes 

Públicos, na atualidade. 
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 As cartas foram extraídas do banco de Dados do Português Histórico Tycho Brahe, disponível no 
seguinte endereço: http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/texts/xml/va_004 
32

 Os Ofícios foram obtidos no Arquivo da Câmara Municipal de Barra do Choça – Bahia. 
 

http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/texts/xml/va_004


 

 

4.2.2 Seleção dos dados 

 

 

Os dados pertinentes ao presente estudo são aqueles que apresentam a 

ocorrência do objeto indireto anafórico33 em estruturas bitransitivas34, podendo ele 

estar lexicalmente representado (I) ou não (II): 

 

 

(I) Objeto indireto pode ser representado lexicalmente por: 

 

a. Clítico Dativo  

 

(1) Meu caro amigo e compadre do coração, 

(...) Remetto-lhe as Gasetas, verá o Decreto da Convocaçam 

extraordinaria da Assemblea pa o dia 1° de Abril... (Sec. XIX).  

 

(2) Ilmo Sr. Chefe, 

Através do presente, estou comunicando-lhe que o Vereador Emidio não 

compareceu e nem participou da votação (...) (Sec. XX). 

 

(3)  Senhor Presidente, 

Informamos-lhe que esta Secretaria não possui nenhum imóvel locado 

em seu nome. (Sec. XXI). 

 

 

b. Sintagma Preposicionado (SP) 

 

Consideramos como SP os sintagmas constituídos de preposição + pronome 

(de tratamento) 35, dada a natureza do gênero textual pesquisado.  

                                                           
33

 Objeto indireto anafórico, diferentemente do objeto indireto simples, é aquele que possui um 
referente citado anteriormente, como em: “Senhor Presidente, comunicamos-lhe que a reunião foi 
adiada.”  O clítico lhe, nessa sentença, é o objeto indireto anafórico porque retoma a expressão 
―Senhor Presidente‖. 
34

 As estruturas bitransitivas projetam dois argumentos, os quais, na gramática tradicional, são 
considerados como complementos verbais e denominados de objeto direto e objeto indireto. 

http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/cgi-bin/getversion_edictor.pl#s_226#0
http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/cgi-bin/getversion_edictor.pl#s_226#2
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http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/cgi-bin/getversion_edictor.pl#s_226#11
http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/cgi-bin/getversion_edictor.pl#s_226#17


 

 

(4) Illmo e Exmo Senhor,  

Aproveito  esta occazião para rogar a V Exa o obezequio de instruir-me a 

respeito de huma emenda do Vergueiro ao Parecer da Comissão de 

Requerimentos sobre o de Antonio Thomas de Oliveira Botelho. (Sec. 

XIX). 

 

(5) Requeiro a V. Exa. as cópias das licitações e do contrato celebrado entre 

Prefeitura e EMURC. (Sec. XX). 

 

(6)  Prezado Senhor, 

Informamos a Vossa Senhoria, que foi assinado em 12/09/10, o Termo 

de Compromisso entre esta Prefeitura e o CERB. (Sec. XXI). 

 

 (II) Objeto indireto não representado lexicalmente (OIN): 

 

(7)  Jose de Goes 

(...) Estimo que tenha feito a distribuição dos exemplares que offereci OIN, 

e promovido a venda dos restantes. (Sec. XIX). 

 

(8)  Senhor Vereador: 

Informo OIN que além do Contrato Principal houve um Termo Aditivo ao 

Contrato. (Sec. XX).  

 

(9) Prezado Senhor: 

(...) Encaminhamos OIN uma cópia do ofício CE 066/10CERB. (Sec. XXI). 
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 Nos dados analisados, encontramos apenas uma ocorrência de SP constituído de preposição + 
pronome tônico. Embora ele não tenha sido recorrente nos dados analisados neste trabalho, outras 
pesquisas evidenciam que essa forma é bastante utilizada na fala. A análise desenvolvida por Silveira 
(2000), por exemplo, focalizou as ocorrências do objeto indireto (dativo) realizado na forma de clítico 
e na forma de pronome tônico. Ao analisar os resultados, a pesquisadora comprovou que as 
realizações do objeto indireto na forma de pronome clítico e de pronome tônico são coexistentes. Dos 
resultados analisados, 73% referem-se à utilização do pronome tônico para representar o objeto 
indireto, enquanto 27% representam a opção pelos clíticos. Os dados revelam, portanto, que, no PB, 
o uso da primeira construção é privilegiado se comparado ao uso da segunda. 
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No intuito de verificar se o objeto indireto nulo é favorecido por fatores de 

natureza sintática e semântica, elencamos: 

 

● Tipos de verbo  

 

A classificação aqui proposta se baseia em Rocha Lima (1998)36, segundo a 

qual a distribuição dos casos de dativo argumental ocorre com os seguintes verbos 

bitransitivos: a) dandi; b) dicendi; c) rogandi:  

 

a) Dandi – verbos como dar, conceder, enviar, encaminhar, remeter, 

entregar, mandar (com o sentido de enviar), oferecer etc. 

 

(10)  Jose de Goes 

(...) Estimo que tenha feito a distribuição dos exemplares que offereci OIN, 

e promovido a venda dos restantes. (Sec. XIX). 

 
 

(11)  Senhor Prefeito, 

Anexo ao presente, estamos enviando OIN a Resolução nº 05. (Sec. XX). 

 

(12)  Senhor Presidente, 

Em resposta ao Of. 175/10/SG, encaminhamos OIN – em anexo – o 

modelo do Termo de Posse dos Agentes Comunitários de Saúde que 

tiveram a efetivação conforme orientação jurídica. (Sec. XXI). 

 

b) Dicendi – verbos como dizer, avisar, informar, comunicar, notificar, 

participar (com o sentido de informar), apregoar etc. 

 

(13)  Jose de Goes 

(...) Se houver compradores ( o que duvido ) e não bastarem os 

exemplares que forão (sic.), avise OIN que mandarei mais. (Sec. XIX). 
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 Rocha Lima (1998) considera também a ocorrência do objeto indireto em estruturas com verbos 
transitivos indiretos. Todavia, o recorte desta pesquisa focaliza apenas as estruturas bitransitivas, 
uma vez que estas constituem o contexto favorável à realização do objeto indireto anafórico. 

http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/cgi-bin/getversion_edictor.pl#s_344#9
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(14)  Senhor Vereador: 

(...) Informo OIN que além do Contrato Principal houve um Termo Aditivo 

ao Contrato. (Sec. XX). 

 

(15)  Senhor Presidente, 

Estamos comunicando OIN que por determinação do poder Judiciário as 

contas do Município estão bloqueadas. (Sec. XXI). 

 

c) Rogandi – verbos como solicitar, pedir, requerer, pleitear, rogar etc. 

 

(16)  Exmo Amigo, 

Remettendo-lhe o mencionado officio, rogo-lhe que conducenda (sic.) 

com o Dor (sic.) Brito, pois que é justo o que elle pede OIN. (Sec. XIX). 

 

(17)  Senhor Presidente, 

Solicitamos OIN a imediata indicação de um novo representante. (Sec. 

XX). 

 

(18)  Senhor Vereador, 

Em resposta ao oficio nº 004/2010, informamos a Vossa Senhoria que 

pedimos OIN para averiguar a real necessidade desse redutor de 

velocidade no cruzamento da Rua: Custódio Pereira com a Simpliciano. 

(Sec. XXI). 

 

d) Outros – verbos como desejar, agradecer, confiar, escrever, apetecer 

(com o sentido de desejar), dever, fazer, mostrar, reiterar, apresentar, 

confirmar, entre outros. 
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(19) Recebi e agradeço OIN muito o zelo, promptidão e obsequio, que mos- 

trou em obter e mandar-me a certidão– incumbida por mim a sua 

bondade. (Sec. XIX). 

 
(20) Senhor Presidente, 

(...) 

Na certeza de podermos contar com atenção e urgência por parte de 

Vossa Excelência na aprovação da matéria, agradecemos OIN. (Sec. XX). 

 

(21) Senhor Presidente, 

(...) Antecipamos OIN nossos agradecimentos. (Sec. XXI). 

 

● Forma do verbo 

 

Baseando-nos em Pagotto (1992), que observou o tipo de ―grupo verbal‖ a 

que estavam associados os clíticos no português, estabelecemos como fatores para 

o nosso trabalho: forma simples (presença de um verbo apenas) e composta 

(presença de mais de um verbo, caracterizando a chamada locução verbal, 

constituída de verbo auxiliar + verbo principal): 

 

a) Simples  

 

(22)  Sr. Fructuoso Maia. 

(...) Dou lhe poderes amplos; mas recommendo OIN que tenha toda a 

attenção com o meu velho Pitta, mais amigo– do que meu empregado. 

(Sec. XIX). 

 

(23)  Senhor Presidente, 

Informamos OIN que a aquisição da referia área é de grande necessidade 

para a realização de obras Municipais. (Sec. XX). 
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(24)  Senhor Presidente, 

Comunicamos OIN que o Ginasio de Esportes Oberdan Rocha está 

funcionando provisoriamente. (Sec. XXI). 

 

b) Composta  

 

(25)  Martin Francisco Ribeiro de Andrada 

(...) O Vicente (...) mandou dizer OIN que não tem posto duvida nas 

nomeações essenciaes, que só tem adiado as de luxo. (Sec. XIX). 

 

(26)  Senhor Prefeito, 

Anexo ao presente, estamos enviando OIN as resoluções de 07 de 

outubro e 1983. (Sec. XX). 

 

(27)  Senhor Presidente, 

Estamos comunicando OIN que por determinação do poder Judiciário as 

contas do Município estão bloqueadas. (Sec. XXI). 

 

 

● Traço semântico do antecedente do OI  

 

Cyrino (1998) apontou o traço [+animado] como sendo relevante à realização 

do OIN. Por isso, verificaremos se, em nosso corpus, esse traço o favorece ou não: 

 

a) +animado [+a] 

 

(28) Antecedente: Senhor Vereador [+a]: 

              

Informo OIN que além do Contrato Principal houve um Termo Aditivo ao 

Contrato. (Sec. XX). 
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(29) Antecedente: Senhor Presidente[+a]: 

Solicitamos OIN a imediata indicação de um novo representante. (Sec. XX). 

 

b) – animado [-a] 
  

 

 (30) Antecedente: Câmara Municipal[-a] 

Nesta data estamos enviando a essa Casa, o Projeto de Lei nº 

11/81, para apreciação dos Senhores Vereadores. (Sec. XX). 

 

 

● Posição de sujeito 

 

As pesquisas de Duarte (1989b) e Tarallo (1989) indicaram que o PB está 

deixando de ser língua de sujeito nulo, uma vez que a posição de sujeito, na fala, 

tem sido preenchida lexicalmente. Como consequência desse fenômeno, segundo 

os pesquisadores, ocorre o esvaziamento da posição de objeto. Nosso objetivo, 

portanto, é verificar se o OIN também é influenciado pelo preenchimento/não-

preenchimento do sujeito: 

 

a) Preenchida [+preenchida]37 

 

(31)  O portador desta Jozé Joaquim da Costa he o Procurador a quem confiei 

pa maior se-gurança a demanda de V Sa com o Sanches: elle[+preenchida]  

informará OIN sobre o estado em que se acha. (Sec. XIX). 

 

(32)  Senhor Vereador, 

Reportamo-nos ao documento referenciado, em que Vossa 

Excelência[+preenchida] solicitou OIN ampliação de cobertura do serviço 

Móvel Pessoal (SMP) para a Região do Povoado Cafezal, localizado no 

Município de Barra do Choça (...) (Sec. XXI). 

 

                                                           
37

 Não foram identificados sujeitos preenchidos com o objeto nulo nos dados do século XX. 
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b) Não-preenchida [-preenchida] 

 

(33)  (...) [-preenchida] mandarei OIN a ma conta. (sec. XIX).  

 

(34) [-preenchida] Estamos enviando OIN, em anexo, as cópias autênticas da 

Resolução e da ata. (Sec. XX). 

 

(35)  [-preenchida] Pedimos OIN aguardar tempo razoável para a resposta. (Sec. 

XXI). 

 

● Posição de objeto direto  

 

A pesquisa empreendida por Cyrino (1998) revelou que o OIN foi mais 

expressivo em construções bitransitivas. Esse resultado nos levou a questionar se a 

ocorrência do OIN está ou não condicionada à presença do objeto direto em 

estruturas bitransitivas. Por conta disso, consideramos esse fator para análise dos 

dados. 

 

a) Preenchida [+preenchida] 

 

(36)  (...) mandarei OIN a ma conta[+preenchida]. (sec. XIX). 

 

(37)  Senhor Presidente, 

Encaminhamos OIN, em anexo, para análise e aprovação dessa Casa 

Legislativa, o Projeto de Lei nº 17[+preenchida], de 29 de agosto de 1997. 

(Sec. XX). 

 

(38) Em tempo encaminhamos OIN uma cópia do ofício CE 

066/10CERB[+preenchida], para o seu conhecimento. (Sec. XXI). 

 

 



 

 

 

b) Não preenchida [-preenchida] 

 

(39)   Já escrevi[-preenchida]  a Ve, e lhe dei parte de ter vendido a sua parelha 

de Cavos. (Sec. XIX).   

 

(40) Certos de contarmos com a sua atenção, agradecemos [-preenchida] OIN. 

(Sec. XX)38. 

 

(41)  Na certeza de contar com vosso apoio e compreensão,  

Agradecemos [-preenchida] OIN. (Sec. XXI). 

 

Após a análise de todas as formas que representavam o objeto indireto 

anafórico, bem como de todos os fatores mencionados, fizemos a quantificação dos 

dados, cujos resultados serão apresentados a seguir. 

 

 

4.2.3 Resultados e discussões 

  

 

 Comecemos com a tabela 2, que demonstra os resultados referentes às 

ocorrências das formas de representação do objeto indireto em cada século: 

           

 

Tabela 2: Objeto indireto anafórico e suas representações 

                                                           
38

 Nos dados dos séculos XX e XXI, não houve posição de objeto direto [-preenchida] quando o 
objeto indireto esteve representado por clítico ou por SP. Vale acrescentar que todas as ocorrências 
de posição de objeto direto [-preenchida] nesses séculos foram verificadas em estruturas com o verbo 
―agradecer‖. 



 

 

Como se pode perceber, os dados revelam que, durante o século XIX, o 

clítico dativo era bastante utilizado nos textos escritos (60%) e que, com o passar do 

tempo, houve um decréscimo na utilização dessa forma, chegando a 12% no século 

XX e a 5,6% no século XXI. Verificamos também que o SP, como forma alternativa 

ao preenchimento do objeto indireto anafórico, apareceu em 20% dos dados do 

século XIX e obteve 52,8% no século XX, decrescendo para 33,6% no século XXI.  

Concomitantemente a isso, constatamos que houve um crescimento  

considerável do OIN que, no século XIX, foi verificado em 20% dos dados, passando 

a 35,2% no século XX e chegando, no século XXI, a 60,8% das ocorrências. 

Percebemos, então, que durante os séculos XIX, XX e XXI, à medida que o uso do 

clítico dativo decrescia (60%, 12%, 5,6%, respectivamente sec. XIX, XX e XXI), a 

preferência pelo OIN aumentava. Também observamos que, assim como o OIN, a 

frequência do SP também foi alterada. No século XIX, ele era menos recorrente 

(20%); no século XX, sua frequência aumentou para 52,8%; mas no século XXI, 

diminuiu (33,6%), tendo em vista o aumento considerável do OIN. 

 O gráfico 1, a seguir, mostra o cômputo geral do OIN frente às possibilidades 

de preenchimento:  

 

REPRESENTAÇÕES 

DO OBJETO 

INDIRETO 

Sec. XIX Sec. XX 

(2ª metade) 

Sec. XXI 

(início) 

Oc. % Oc. % Oc. % 

CLÍTICO 75/125 60% 15/125 12% 07/125 5,6 % 

SP 25/125 20% 66/125 52,8% 42/125 33,6% 

OIN 25/125 20% 44/125 35,2% 76/125 60,8% 



 

 

 

 

Portanto, é notória a preferência pelo OIN no século XXI, mesmo que as 

gramáticas tradicionais e os manuais, como, por exemplo, o Manual de Redação 

Oficial da Presidência da Republica,39 prescrevam somente a forma lexicalmente 

preenchida para o objeto indireto (clítico dativo ou SP).  

A expressiva ocorrência do objeto indireto nulo em competição com as 

demais variantes, dentre elas o clítico, corrobora com os resultados apresentados 

por pesquisadores a partir da análise de amostras de fala (BERLINK, 1997; 

CYRINO, 1998). Isso nos remete à constatação de Kato (2005) a respeito da 

aprendizagem da escrita. A autora considera que o processo de aprendizagem da 

escrita é semelhante à aquisição de segunda língua (L2), tendo em vista que o 

acesso à Gramática Universal ocorre de forma indireta, via L1. Se a aprendizagem 

da escrita segue o processo de aquisição de L2, é possível assumir que o letrado 

brasileiro parece obter o conhecimento escrito mediante a primeira gramática, a 

língua falada (L1) (FREIRE, 2005), daí a razão de a escrita atual apresentar alto 

índice de objeto indireto nulo semelhante aos resultados verificados em dados de 

fala. 

 Ocorre que os clíticos que aparecem na escrita monitorada são fruto de uma 

aprendizagem escolar e possuem caráter estilístico, uma vez que os clíticos não 

fazem mais parte da gramática nuclear do falante brasileiro (CORREIA, 1992; KATO; 

                                                           
39

 O Manual de Redação Oficial da Presidência da República prescreve as regras que devem ser 
seguidas pelos Poderes durante a produção de documentos oficiais, estando, dentre eles, o Ofício. O 
referido manual é disponibilizado no seguinte endereço:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 



 

 

CYRINO; CORREIA, 1994; KATO, 2005) e, além disso, a escola tenta recuperar as 

perdas linguísticas (KATO, 2005). Com base nesse raciocínio é possível 

compreender por que utilização dos clíticos na escrita não suprime as demais 

variantes, dentre as quais se encontra o objeto indireto nulo.  

Após esse primeiro levantamento, fizemos a análise dos fatores que poderiam 

influenciar na realização do OIN. Quanto ao ―tipo de verbo‖, vejamos os resultados: 

 

 

Tabela 3: Objeto indireto nulo segundo o tipo de verbo 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Notamos que, na atualidade, o OIN ocorre, preferencialmente, com verbos do 

tipo dicendi (39,5%) e rogandi (30,3%); verbos estes que também foram relevantes 

no sec. XIX: dicendi (40%) e rogandi (24%). Todavia, no sec. XX, percebemos que o 

OIN foi mais expressivo com verbos do tipo dandi (43,2%). Vale ressaltar que os 

resultados referentes à influência dos verbos dicendi e rogandi nas ocorrências de 

OIN estão em consonância com os resultados apresentados por Freire (2005) e 

Santos (2007), conforme vimos no capítulo 3. 

Em se tratando do traço semântico do antecedente, nos três séculos, o uso 

do OIN foi categórico em sentenças com antecedentes do tipo [+animado]: 

 

 

 

  

 

             Tabela 4: Objeto indireto nulo segundo o traço semântico do antecedente 

OBJETO INDIRETO NULO 

TIPO DE 

VERBO 

Sec. XIX Sec. XX Sec. XXI 

Oc. % Oc. % Oc. % 

Dandi 05/25 20% 19/44 43,2% 08/76 10,5% 

Dicendi 10/25 40% 04/44 9,1% 30/76 39,5% 

Rogandi 06/25 24% 09/44 20,4% 23/76 30,3% 

Outros 04/25 16% 12/44 27,3% 15/76 19,7% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse contexto semântico também foi apontado por Cyrino (1998) e Freire 

(2005) como típico do OIN. Nesse ponto, notamos uma diferença entre o objeto 

direto nulo e o objeto indireto nulo, uma vez que o primeiro é favorecido por 

antecedentes com traço [-animado] e o segundo, como vimos na Tabela 4, é 

favorecido por antecedentes com traço [+animado]. 

Em relação ao fator ―posição de sujeito‖, os resultados estão na tabela 5: 

 

Tabela 5: Objeto indireto nulo segundo o 

preenchimento da posição de sujeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificamos que, nos três séculos, o OIN ocorreu, predominantemente, em 

sentenças com sujeito [-preenchido]. Nesse ponto, o OIN se diferencia do objeto 

direto nulo, uma vez que pesquisas realizadas por Duarte (1989b) e Tarallo (1989) 

confirmam a tendência ao preenchimento do sujeito seguida do esvaziamento da 

posição do objeto direto. O preenchimento da posição de objeto em detrimento da 

ocorrência de sujeito nulo se aplica ao objeto direto, na fala (DUARTE, 1989b; 

TARALLO, 1989), mas não ao objeto indireto - pelo menos em dados de escrita -, 

como confirmam os nossos resultados.  

Por outro lado, os percentuais consideráveis de sujeito nulo nos séculos XX 

(100%) e XXI (94,7%) podem ser justificados pelo caráter conservador da escrita 

(DUARTE, 1989), principalmente por se tratar de textos oficiais. 

OBJETO INDIRETO NULO 

TRAÇO SEMÂNTICO  

DO ANTECEDENTE 

Sec. XIX Sec. XX Sec. XXI 

Oc. % Oc. % Oc. % 

+animado  25/25 100% 44/44 100% 76/76 100% 

-animado 00/25 0% 00/44 0% 00/76 0% 

OBJETO INDIRETO NULO 

POSIÇÃO 

DE SUJEITO 

Sec. XIX Sec. XX Sec. XXI 

Oc. % Oc. % Oc. % 

+preenchida  07/25 28% 00/44 0% 04/76 5,3% 

-preenchida 18/25 72% 44/44 100% 72/76 94,7% 



 

 

 Para o fator ―preenchimento da posição de objeto direto‖, observemos a 

tabela 6: 

 

Tabela 6: Objeto indireto nulo segundo o 

preenchimento da posição de objeto direto 

 

 

 

Como se pode notar, nos três séculos, o OIN ocorreu preferencialmente em 

sentenças em que o objeto direto apareceu marcado lexicalmente, indicando que em 

estruturas bitransitivas há uma tendência de o OIN ser utilizado quando o objeto 

direto estiver explícito. Observamos, também, que essa preferência foi sendo 

alterada progressivamente: sec. XIX (68%); sec. XX (75%); sec. XXI (86%). 

Portanto, vemos que, enquanto o preenchimento da posição de sujeito não 

interfere significativamente na ocorrência do OIN, o preenchimento da posição de 

objeto direto influencia, e muito, na realização do mesmo. Essa constatação parece 

indicar que a presença do objeto direto nas estruturas bitransitivas ―induz‖ o falante a 

interpretar o objeto indireto como um adjunto e não como um argumento interno do 

verbo, daí a possibilidade de seu apagamento. 

Finalmente, quanto à forma verbal, vejamos os resultados: 

 

Tabela 7: Objeto indireto nulo segundo a forma do verbo 

 

 

 

 

 

 

OBJETO INDIRETO NULO 

POSIÇÃO DE 

OBJETO 

DIRETO 

Sec. XIX Sec. XX Sec. XXI 

Oc. % Oc. % Oc. % 

+preenchida  17/25 68% 33/44 75% 66/76 86,8% 

-preenchida 08/25 32% 11/44 25% 10/76 13,2% 

OBJETO INDIRETO NULO 

FORMA DO 

VERBO 

Sec. XIX Sec. XX Sec. XXI 

Oc. % Oc. % Oc. % 

Simples  23/25 92% 29/44 65,9% 67/76 88,1% 

Composta 02/25 8% 15/44 34,1% 09/76 11,9% 



 

 

 

Constatamos que a forma simples favoreceu a ocorrência do OIN: 92%, 

65,9% e 88,1%, respectivamente sec. XIX, XX e XXI. Quanto à forma composta, 

verificamos que ela teve uma maior influência sobre os dados do séc. XX: 34,1%. 

Em resumo, quanto aos fatores analisados, constatamos que o OIN foi 

favorecido por: i) antecedentes [+animado]; ii) verbos bitransitivos dicendi e rogandi; 

iii) sentenças com sujeito [-preenchido]; iv) estruturas em que o objeto direto foi 

realizado lexicalmente; e iv) pela forma verbal simples. 

 

 

4.2.4 Objeto indireto em contexto de mudança 

 

 

 Pelos resultados de nossa pesquisa, podemos afirmar que a visível 

diminuição do uso de clíticos dativos nos dados dos séculos XIX, XX e XXI tem 

contribuído para a inserção de uma nova estratégia para representar o objeto 

indireto na sintaxe do PB, exatamente como aconteceu com o objeto direto ( 

PAGOTTO, 1992; CYRINO, 1994, entre outros). Temos evidente, nos séculos 

analisados, que a mudança que atinge o objeto indireto não ocorreu de uma hora 

para outra; na verdade, como afirma Faraco (1991, p 37), 

 

(...) as mudanças vão ocorrendo gradativamente, isto é, vão 
atingindo partes da língua e não seu conjunto; e mais: a gradualidade 
do processo histórico se evidencia ainda pelo fato de que a 
substituição de uma forma x por outra (y) passa sempre por fases 
intermediárias. Há o momento (quase sempre longo) em que x e y 
coexistem como variantes; depois há o momento (também 
normalmente longo) da luta entre x e y seguida do desaparecimento 
de x e da implementação hegemônica de y.  

 

 Considerando o pressuposto desse autor, segundo o qual a substituição de 

uma forma x por outra y passa por fases intermediárias, podemos afirmar que a 

―batalha‖ travada entre o clítico dativo e o OIN permanece ativa desde o século XIX 

e, pelos nossos resultados, há uma forte tendência de o OIN sair como vencedor 

desta disputa, ou seja, de ele ser implementado hegemonicamente. 

 Entendemos que essa luta, na verdade, é resultante da mudança que atinge o 

valor do parâmetro dos objetos no PB. Ou seja, o alto índice de ocorrências de 



 

 

objeto nulo (direto e indireto) sinaliza que o valor negativo do parâmetro do objeto 

nulo está sendo alterado para o valor positivo. Como vimos, as ocorrências do objeto 

indireto nulo no século XXI superam as formas de preenchimento lexical; logo, 

pressupomos que a tendência é que as crianças adquiram, no século XXI, uma 

gramática com o valor [+] para o parâmetro do objeto nulo.  

Para entendermos melhor essa afirmação, devemos recordar que, durante o 

processo de aquisição da linguagem, a Gramática Universal é ativada pelo input e, 

como consequência, o valor de cada parâmetro é marcado como positivo ou 

negativo, como ilustra o esquema abaixo, para o objeto nulo: 

 

objeto nulo                valor [ + ] para o parâmetro 

objeto explícito           valor [  - ] para o parâmetro 

 

 Assumindo que o processo de aquisição da linguagem é, de fato, ―o lugar da 

mudança lingüística‖ (MIOTO et. al, 2007), é possível sugerir que as crianças 

expostas a construções do tipo em que o objeto aparece nulo, marcarão 

positivamente esse parâmetro, enquanto crianças expostas a construções do tipo 

em que o objeto aparece explícito marcarão negativamente o parâmetro.  

Essa ―escolha‖, obviamente, dependerá do tipo de estrutura que ela ouve com 

maior frequência. Como a forma nula é mais recorrente, conforme constatamos em 

nossa pesquisa, e como já foi constatado por outros autores no que se refere ao 

objeto direto, acreditamos que o input será determinante para a marcação de um 

novo valor. A mudança para esse novo valor será definitiva, portanto, quando o 

objeto nulo for a opção categórica, isto é, quando ele não mais competir com 

nenhuma outra forma. 

 

 

 4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, apresentamos a nossa pesquisa, na qual constatamos que as 

estratégias de representação do objeto indireto, nos séculos XIX, XX e XXI, são: 

clítico, sintagma preposicionado e forma nula.  Através dos dados, pudemos 

associar o crescimento do objeto indireto nulo à diminuição do uso de clíticos 

dativos, uma mudança idêntica a que atingiu os objetos diretos e os clíticos 



 

 

acusativos. Em nossa pesquisa, também comprovamos que o OIN foi favorecido 

pelo traço [+animado] do antecedente, pelos verbos bitransitivos dicendi e rogandi, 

pelas sentenças com sujeito [-preenchido], pelas estruturas em que o objeto direto 

foi realizado lexicalmente e pela forma verbal simples. Os nossos resultados quanto 

à frequência do objeto nulo indiciam que o PB poderá ser, de fato, uma ―língua de 

objeto nulo‖.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÕES 

 

 

Conforme vimos no primeiro capítulo deste trabalho, Chomsky defende que 

o ser humano é dotado de uma Faculdade da Linguagem alocada no cérebro 

humano, sendo a natureza dessa faculdade a preocupação central de uma teoria 

geral acerca do funcionamento da linguagem, cujo objetivo é identificar o conjunto 

de elementos comuns às línguas humanas possíveis.  

De acordo com essa teoria, a Gramática Universal (GU) é constituída por 

princípios (leis gerais comuns a todas as línguas) e parâmetros (propriedades que 

podem variar de uma língua para outra). Os princípios e os parâmetros são inatos, 

porque são dados pela GU. No entanto, como os parâmetros são propriedades 

subespecificadas, cabe à criança – durante o processo de aquisição de uma língua - 

atribuir um determinado valor a um parâmetro, tendo por base os dados positivos da 

língua a que está sendo exposta. Quando todos os valores de todos os parâmetros 

estiverem fixados, a criança terá atingido o estágio da gramática adulta (MIOTO et 

al., 2008).  

A mudança linguística, nessa perspectiva, ocorre a partir do momento em 

que um determinado parâmetro é marcado de forma diferente numa língua. Como os 

parâmetros são marcados na infância, o pressuposto é que a mudança linguística 

acontece no processo de aquisição da linguagem, quando a criança constrói sua 

gramática a partir do que ouve (LIGHTFOOT, 1999). 

Com o intuito de destacar algumas mudanças que ocorreram na sintaxe do 

PB, a partir do século XIX, ainda no primeiro capítulo, apresentamos resultados de 

pesquisas de autores como: Tarallo, 1983; Cyrino, 1990; Pagotto, 1992; Galves, 

1993; e Nunes, 1993. Vimos que o surgimento do objeto nulo no PB está associado 

ao enfraquecimento da concordância, ao desaparecimento dos clíticos acusativos 

(especialmente os de terceira pessoa), às mudanças no tocante às posições dos 

clíticos e à direção de cliticização.  

No segundo capítulo, destacamos alguns estudos empreendidos, a partir de 

uma perspectiva formal, sobre a natureza da categoria vazia em posição acusativa 

(o chamado objeto nulo): Huang, 1984; 1991; Farrel, 1987; Galves, 1989; Cyrino, 

1994; 1997; entre outros. Constatamos que diferentes análises foram realizadas 

acerca do objeto nulo em línguas como o chinês, o PE e o PB e que não há 



 

 

consenso entre as propostas apresentadas, uma vez que, de acordo com essas 

propostas, o objeto nulo pode ser definido como: uma variável, um pro, uma 

expressão-R, um fenômeno de reconstrução em FL (Forma Lógica) e elipse em FF 

(Forma Fonética) ou, ainda, como um fenômeno licenciado por um determinante 

nulo. 

No terceiro capítulo, apresentamos resultados de pesquisas sobre o objeto 

nulo no PB. Entre elas, estão: Duarte 1989; Corrêa 1991; Freire 2005; Averbug 

2000; Berlinck, 1997; Freire, 2005; Santos, 2007; Dantas, 2007; entre outros, que 

analisaram diferentes tipos de propriedades responsáveis pela ocorrência do objeto 

nulo em PB, um fenômeno que não se restringe apenas ao objeto direto, mas 

também ao indireto.  

Ao verificar, todavia, que poucas são as pesquisas que voltam a atenção para 

o objeto indireto no PB, decidimos, então, investigar como esse tipo de objeto é 

representado em textos cultos (cartas e ofícios) dos séculos XIX, XX e XXI, bem 

como os fatores que influenciam a ocorrência do objeto indireto nulo, 

particularmente. 

A partir da análise quantitativa, constatamos que, à medida que a frequência 

do clítico dativo decresceu, a do objeto indireto nulo aumentou progressivamente, 

confirmando a hipótese levantada. Esse resultado é interessante uma vez que revela 

que, mesmo em textos essencialmente formais, como as cartas e os ofícios, o objeto 

indireto nulo é a opção preferida.  

Quanto aos fatores analisados, verificamos que o objeto indireto nulo foi 

favorecido pelos verbos dicendi e rogandi, confirmando os resultados de Freire 

(2005) e Santos (2007). Quanto ao traço semântico, o OIN ocorreu, 

categoricamente, com o traço [+animado], pois ele teve como antecedente o 

destinatário da correspondência (seja carta ou Ofício), explícito pelo vocativo, o qual 

é eminentemente [+animado]. 

No tocante à posição de sujeito, diferentemente do que Duarte (1989b) e 

Tarallo (1989) apontaram, o OIN foi mais expressivo em construções cujo sujeito não 

apareceu realizado lexicalmente. Em contrapartida, a realização lexical do objeto 

direto favoreceu a ocorrência do OIN, confirmando os resultados de Cyrino (1998). 

Em todos os séculos, o OIN foi influenciado pela a forma verbal simples.  

Os resultados analisados comprovam que o falante do PB, até mesmo na 

escrita, ―opta‖ pelo esvaziamento da posição de objeto indireto. Se considerarmos as 



 

 

investigações que comprovam a preferência pelo OIN em dados orais (BERLINK, 

1997; CYRINO, 1998), podemos afirmar que essa escolha foi influenciada pela 

oralidade. 

O problema é que, quando trabalhamos com pesquisa diacrônica, não temos 

como investigar o que serviu de input para determinada geração, uma vez que só 

temos os textos escritos para nos indicar o que foi produzido em determinada época. 

No entanto, quando pensamos no caráter conservador da escrita, deduzimos que se 

as estratégias alternativas à prescrição gramatical estão presentes no texto de 

determinado século é porque na fala essas estratégias eram ainda mais expressivas 

naquele momento.  

Vale ressaltar que nossa pesquisa constatou a utilização de OIN até mesmo 

em textos produzidos por instituições públicas (no caso dos Ofícios), de prestígio 

social, que, em tese, representam a cultura de letramento. Isso indica que a norma 

culta brasileira não é mais aquela descrita nas gramáticas normativas.  

 Com a ―infiltração‖ de novas estratégias nos textos escritos, podemos sugerir 

que a correspondência entre a norma culta prescrita pelas gramáticas e o uso 

efetivo da língua escrita não é tão perfeita assim (FREIRE, 2005). É óbvio que, se a 

língua passa por constantes alterações, dificilmente a modalidade escrita conseguirá 

perpetuar, com perfeição, formas em desuso. No tocante à recuperação de 

determinadas formas, algumas pesquisas (CORREIA, 1991; AVERBUG, 2000; 

AMORIM, 2007, por exemplo) mostram que a escola, até certo ponto, consegue 

recuperar, na escrita, os clíticos acusativos tão ausentes na fala; todavia, atestam 

que os clíticos sobreviventes na escrita adquiriram ao longo do tempo um caráter 

meramente estilístico, daí sua restrição à modalidade escrita.   

É possível que diante dessas informações alguém apresente o seguinte 

questionamento: ―E como fica o ensino de Língua Portuguesa nesse contexto, já que 

a escola está comprometida com o ensino de clíticos, nos termos da prescrição 

gramatical?‖ Nosso entendimento é de que o professor de Língua Portuguesa 

precisa se conscientizar do processo de mudança por que passa o sistema 

linguístico do PB e, sobretudo, oportunizar aos alunos o contato com diversos 

gêneros textuais, inclusive de diferentes épocas, a fim de mostrar-lhes como, de 

fato, se configura a norma culta brasileira atual, tão requerida em situações de 

comunicação monitoradas. 



 

 

Em suma, com o desenvolvimento desta pesquisa, comprovamos que o 

objeto nulo é um fenômeno característico tanto em relação ao objeto direto quanto 

ao indireto. Para os dois objetos, a forma nula aparece como estratégia alternativa à 

―queda‖ dos clíticos acusativos e dativos, comprovada por meio dos dados 

diacrônicos. Pensando no panorama atual do PB, vemos que há indícios de uma 

mudança linguística significativa concernente ao parâmetro relacionado ao objeto 

nulo, uma vez que essa língua está deixando de ser língua de objeto preenchido 

para ser língua de objeto nulo. 
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