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APRESENTAÇÃO1 
 

O presente trabalho analisa a supressão de clíticos, imprecisamente 

identificados como de forma reflexiva, sobretudo na forma dita de terceira pessoa 

(se), bem como busca caracterizar fatores condicionantes do apagamento. O corpus 

de pesquisa compõe-se de um conjunto de anúncios de jornais cariocas, escritos no 

século XIX.  

Partimos inicialmente de duas hipóteses: 1) supomos que a diminuição e/ou 

perda de traços, em particular de pessoa e número, e/ou propriedades sintáticas e 

semânticas e a mudança progressiva da referência estejam latentes na base da 

hierarquia do apagamento; 2) o enfraquecimento do sentido passivo e aumento do 

sentido impessoal nas construções em que o se acompanha verbos transitivos 

diretos (VTD) e a conseqüente reinterpretação das passivas como voz ativa 

impessoal podem representar uma das etapas do processo que leva ao 

apagamento do clítico se; 3) a hierarquia do apagamento é a seguinte:  

 
a) função indeterminadora; b) função passiva; c) função reflexiva; d) função recíproca.  

 
Um dos fatores para a escolha do corpus é que ele constitui-se de textos 

redigidos em um período importante da história do Brasil, em que houve uma 

revolução cultural, com implantação de universidades, constituição de uma norma 

culta, e vinda maciça de imigrantes europeus, em particular portugueses, que 

confluíram com as mais diferentes classes socioculturais, incluindo escravos, 

forros e afro-descendentes, num fluxo crescente e convergente para a capital do 

Rio de Janeiro. Esse perfil demográfico e a interação entre esses diferentes 
                                                 
1 Esse estudo é parte constitutiva da Dissertação de Mestrado intitulada No rastro do apagamento: 
pronomes clíticos nas funções recíproca, reflexiva, apassivadora e indeterminadora, defendida em 2008 no 
Programa de Pós-graduação em Letras e Lingüística da Universidade Federal da Bahia e orientada 
pela Profª. Drª. Sônia Bastos Borba Costa. 
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segmentos sociais e regionais favoreceram a infiltração de alguns fenômenos 

lingüísticos comuns às normas populares nas comunidades lingüísticas mais 

próximas do padrão normativo da época, o que buscamos averiguar nos anúncios, 

que, muitas vezes, eram “escritos por pessoas de diferente grau cultural e social” 

(MORAIS, 2002). 

Além disso, o século XIX se caracteriza pela emergência de uma gramática 

própria do português brasileiro (PB); e também é o momento em que, como 

observado por Nunes (1991, p. 37), construções com concordância (se-apassivador) 

entram em franca decadência e, segundo Cavalcante (1999, p. 21), a supressão do 

clítico se também se torna evidente. 

Buscamos inspiração na abordagem funcionalista, por considerar a língua 

como atividade social, contextualizando-a socioculturalmente e por ser uma teoria 

integrativa no sentido de contemplar diferentes níveis gramaticais, bem como 

analisar itens a partir da predicação (um dos pontos básicos do modelo de 

gramática funcional de dik, 1985 (apud NEVES, 1997 p. 82). Ademais, o 

apagamento do clítico pode ser reconhecido como um processo de 

gramaticalização, com base na proposta funcionalista, para a qual o apagamento é 

um dos estágios (estágio zero) do processo de gramaticalização de elementos de 

caráter menos gramatical a mais gramatical, como se verifica no percurso proposto 

por Givón (1979): 

 
discurso > sintaxe > morfologia > morfofonêmica > zero. 

 
A classificação que utilizamos dos clíticos2 considera a macro-função 

CAUSA, que abriga papéis como agente, causa, entre outros, e a macro-função 

OBJETO AFETADO, constituída de paciente, tema, entre outros. As noções de 

macro-função CAUSA e OBJETO AFETADO baseiam-se em Cançado (2003). 

Essa proposta, que considera as propriedades que compõem os papéis 

temáticos (agentividade e afetação, por exemplo) e os agrupa em macro-funções, é 

interessante para a classificação dos clíticos, uma vez que não se pode prever o 

                                                 
2 A proposta de classificação dos clíticos encontra-se em Bittencourt (2008). 
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papel temático assumido pelos argumentos nas diversas predicações; pode-se, 

considerando as propriedades e traços, agrupá-los em uma das macro-funções. 

Nas análises dos dados, apresentamos um estudo pormenorizado a fim de 

identificar quantitativamente a variação presença/ausência de clíticos de forma 

reflexiva e, a partir desse resultado, verificar quais os fatores favorecem o 

apagamento dos clíticos, bem como as funções exercidas por estes mais propensas 

ao apagamento. 

 
1 ANÁLISE DOS DADOS 
 

Para as análises em questão, selecionamos como relevantes os seguintes 

fatores lingüísticos (variáveis explanatórias independentes): 1) predicação verbal 

(abordagem sintática e semântica); 2) concordância entre verbo e argumento 

interno; 3) tipo de clítico; 4) grau de referência dos argumentos representados pelo 

clítico.  

Concentramos nossa análise na variação presença/ausência (apagamento) 

desses clíticos, o que constitui a variável dependente, a fim de identificar que 

fatores - variáveis explanatórias independentes - se revelam favorecedores do 

apagamento.  

Para a consecução das análises, utilizamos uma metodologia de tratamento 

dos dados de natureza descritivo-quantitativa. A quantificação de dados e a 

classificação dos fatores foram inspiradas na sociolingüística variacionista. 

Analisamos 167 anúncios de jornais do Rio de Janeiro3 e mantivemos os 

períodos de tempo estabelecidos pelos editores e organizadores desses 

documentos4, em “fases que se espelham na divisão geracional de 30 anos” Fase I 

(1808-1840); Fase II (1841 – 1870) e Fase III (1871 -1900). 

 
 
 
 
 

                                                 
3 A descrição completa de nomes e abreviaturas dos jornais, bem como as fases em que se 
enquadram, encontram-se após Referências. 
4 BARBOSA, Afrânio; LOPES, Célia. (2006, p.07) 
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1.1 VARIAÇÃO PRESENÇA/AUSÊNCIA (APAGAMENTO) DO CLÍTICO 
 

Foram encontradas 201 ocorrências de predicações que incluem verbos 

plenos e locuções verbais, em que se pode prever o uso do clítico, sendo a 

distribuição da variação encontrada a seguinte: 

 
Variação presença/ausência do clítico 

Presença % Ausência % Total 
195 97,0 6 3,0 201 

                                  Tabela 01 
 

Confiram-se exemplos da variação presença/ausência do clítico: 
 

(1) cura-se em pouco tempo qualquer das molestias mencionadas (AN.8,III) 

(2) Cura ø  inflamação de garganta (AN.8,III) 
 

Para a Fase I, foram identificadas 66 ocorrências com presença de clítico e 

apenas uma ocorrência de apagamento: 

 
(3) Joaquim José Pereira noticia saber cura Herneas no escroto com toda a perfeição sem 

que fique defeituoso, nem ø passe pelo menor risco de vida o que dellas se curar, 

como tem se verificado por este continente: toda pessoa, que se quizer se servir do 

seu prestimo, o pode procurar na Rua dos Ferrasores na casa número 175. (GA, 31 de 

abril de 1809) 

 

Para a Fase II, foram identificadas apenas 14 ocorrências com presença de 

clítico e nenhuma ocorrência de apagamento.  

Para a Fase III, foram identificadas 115 ocorrências com presença de clítico e 

cinco (05) ocorrências de apagamento. 

Observe-se a tabela abaixo que revela um discreto crescimento do número de 

apagamentos ao longo do período. 

Presença/ausência vs. período de tempo 
Período Presença Apagamento Porcentagem 
Fase I 66 01 1,51% 
Fase II 14 0 - 
Fase III 115 05 4,35% 

                     Tabela 02 
 
Observamos que, nos anúncios, a Fase II não revelou apagamento, 

confirmando os estudos de Pagotto (1998) sobre o período de constituição da 
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norma lingüística no Brasil e, principalmente, de maior pressão normativa, além 

da possível correlação com a estabilização do império (de 1840 até 18705).  Duarte 

e Lopes (2002, p.161), embora não tenham analisado o apagamento dos clíticos, 

observaram que a Fase II (1840-1870) foi a que menos favoreceu a não-

concordância nas construções com se, em relação às fases extremas. 

Pode-se conjecturar que as ocorrências de apagamento são motivadas por 

fatores de ordem semântico-discursiva, uma vez que estruturas com presença e 

ausência do clítico funcionavam para indeterminar o sujeito, logo o falante faz 

escolha entre uma outra forma a fim de, por exemplo, ampliar a referência 

indeterminada. 

 
1.2 FATORES LINGÜÍSTICOS 
 
1.2.1 PREDICAÇÃO VERBAL (ABORDAGEM SEMÂNTICA) 

 
Dos 6 casos de apagamentos, 05 foram com verbos de ação: 
 

(4) Cura  ø  inflamação de garganta (AN.8,III) 

(5) Modas, Chapeos|A irmã de Madame Valle tem sempre chapéos modernos(...)|Lava 

ø, enforma ø e enfeita ø á moda (JC. 26,III) 

(6) Leques|Concertão-se com perfeição e vende ø  a preços baratíssimos (JC. 26,III) 

 
Antes de fazermos a análise semântica, fazem-se necessários alguns 

comentários e esclarecimentos a respeito das ocorrências. O exemplo (4) trata do 

uso do medicamento Prompto Allivio de Radway e foi considerado o apagamento 

devido ao emprego, no mesmo anúncio, do uso do clítico com o mesmo verbo: 

 
(7) Com a applicação do Prompto Allivio cura-se em pouco tempo qualquer das 

molestias mencionadas. (AN.8,III) 

 
O exemplo (5) poderia ser considerado como um caso ambíguo, devido à 

presença do sintagma nominal “A irmã de Madame Valle”, mas note-se que, além 

de estar no mesmo anúncio que o exemplo (6), também tem, assim como este, um 

sintagma topicalizado (Chapeos). 

                                                 
5 Segundo Fausto (2006, p.217), a partir de 1870, “começam a surgir uma série de sintomas de crise 
do Segundo Reinado”. Vale esclarecer que se trata de crises políticas e sociais. 
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O exemplo (6) está em estrutura coordenada e note-se que o primeiro verbo 
(com o clítico) está em concordância com o argumento (Leques), o que não 
acontece com o verbo vender sem o uso do clítico. 

No cômputo geral, foram encontrados os seguintes valores: 
 

Variação presença/ausência do clítico em relação ao tipo semântico de predicado 
Tipo semântico 

de predicado 
Presença % Ausência % Total 

 
Ação/Atividade 116 57,7 05 2,5 121 
Estado 13 6,5 - 0 13 
Posição 02 1,0 - 0 02 
Processo 64 31,8 01 0,5 65 

Total 195 97 6 3 201 
Tabela 03 
 

A partir desses valores, nota-se que os verbos de ação são favorecedores do 

apagamento do clítico, principalmente em contextos em que o traço das 

propriedades [+agentividade] e [+controle] é positivo. Nesses contextos, a macro-

função CAUSA também está presente, seja para o agente indeterminado da voz 

passiva ou para o sujeito indeterminado da voz ativa. 

Ainda houve uma ocorrência com verbo considerado como de processo em 

que uma entidade muda de estado ou condição e recebe a macro-função  

 

OBJETO AFETADO: 

 
(8) Joaquim José Pereira noticia saber cura Herneas no escroto com toda a perfeição sem 

que fique defeituoso, nem ø passe pelo menor risco de vida. (GA.26,I) 

 
Nesse exemplo, o papel temático do sujeito é Experienciador e a propriedade 

de controle tem traço negativo [-controle]. Para esse tipo semântico de verbo, de 

experiência psicológica, o sujeito não é considerado agente por não ter nenhum 

papel no desencadeamento do processo e experiência um novo estado, havendo, 

pois, mudança de estado, característica dos processos. Os traços categoriais são [-

pessoa], [-número], uma vez que não há concordância entre verbo e argumento 

(oblíquo – complemento relativo). 
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1.2.2 ABORDAGEM SINTÁTICA 
 

No que se refere à classificação sintática do verbo, das 06 ocorrências de 

apagamento, 05 foram com verbo transitivo direto:  

 
(9) Cura  ø  inflamação de garganta (AN.8,III) 

(10) Modas, Chapeos|A irmã de Madame Valle tem sempre chapéos modernos (...)|Lava 

ø, enforma ø e enfeita ø á moda (JC. 26,III) 

(11) Leques|Concertão-se com perfeição e vende ø  a preços baratíssimos (JC. 26,III) 

 
Os verbos lavar, enformar, e vender, bem como o verbo enfeitar, não 

empregados no sentido pronominal, apresentam normalmente transitividade alta 

e selecionam, na voz ativa, dois argumentos, um externo com macro-função 

CAUSA e outro interno [-animado]. 

Confiram-se os números de ocorrências encontradas para os tipos sintáticos: 

 
Variação presença/ausência do clítico em relação ao tipo sintático de predicado 

Tipo sintático de 
predicado 

Presença % Ausência % Total 

Cópula 14 7,0 - - 14 
Pronominal 55 27,4 - - 55 
Simétrico 01 0,5 - - 01 
Alternância Causativa 01 0,5 - - 01 
Transitivo direto 105 52,1 05 2,5 110 
Causativo 0 0 - - 0 
Transitivo direto e 
indireto 

07 3,5 - - 07 

Transitivo indireto 04 2,0 01 0,5 05 
Intransitivo 08 4,0 - - 08 

Total 195 97,0 06 3,0 201 
Tabela 04 

 
Foi observado um aumento da freqüência de uso de verbos transitivos ao 

longo das fases, sendo que os transitivos indiretos aparecem com maior freqüência 

na Fase III. 

O aumento da freqüência de uso do se com verbos transitivos e conseqüente 

processo de reanálise, via enfraquecimento do sentido passivo e aumento do 

sentido impessoal, está de acordo com o que se prevê no processo de 

gramaticalização, para o qual o uso freqüente leva ao enfraquecimento semântico 

e ao emprego do item em outros contextos com o novo valor semântico.   
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1.3 FENÔMENOS INCIDENTES 
 
1.3.1 APAGAMENTO COM VERBO TRANSITIVO INDIRETO 

 
Para os verbos transitivos indiretos6, houve um caso de apagamento (cf. 8), 

num total de 05 ocorrências em que se prevê o uso do clítico. 

Confiram-se as 04 ocorrências com presença de clítico e verbo transitivo 

indireto: 
 

(12) Precisa-se de huma mulher para huma Senhora Ingleza (GA.12,I)  

(13) Precisa-se de meninos (DN.1,II) 

(14) Precisa-se de uma casa (JB.7,III) 

(15) onde se informa acerca das condições (JC.2,III) 

 
A não ocorrência de apagamento de clítico com os intransitivos não invalida 

nossa hipótese de que esses verbos, juntamente com os transitivos, são os que mais 

favorecem o apagamento. Devemos considerar que os verbos intransitivos só 

começam a ser empregados com clítico indeterminador, no corpus, a partir das duas 

últimas décadas do século XIX. Ou seja, a freqüência de uso do clítico 

indeterminador para esse tipo sintático de verbo ainda era muito baixa. Essa 

ocorrência tardia do uso do clítico com os transitivos indiretos e intransitivos 

parece estar de acordo com os resultados de Nunes (1991, p.45) que observou 

“uma expansão do emprego de se indeterminador”, dos transitivos diretos para os 

transitivos indiretos e daí para os intransitivos. 

Um outro destaque a ser dado aos verbos intransitivos é que apresentaram 

um total de 08 ocorrências de presença de clítico, todos na Fase III (1871 – 1900). 

Destas ocorrências, 04 foram de verbos transitivos indiretos empregados 

intransitivamente, confronte-se o exemplo (16) com os demais: 

 
(16) onde se informa acerca das condições (JC.2,III) 

(17) informa-se por favor, á rua Luiz de Camões (JC.15,III) 

(18) informa-se por favor na rua Bragança (JC.17,III) 

(19) trata-se na mesma rua do Araújo (JC.19,III) 

                                                 
6 Vale relembrar que estamos considerando que os verbos transitivos indiretos têm como 
argumento interno um complemento preposicionado que pode ser: um complemento 
circunstancial (como o do exemplo 8), um objeto indireto ou ainda um complemento relativo. 
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(20) Trata-se na redacção (OJ.1,III) 

 
Pode-se supor, então, que o maior número de ocorrências para os 

transitivos indiretos e intransitivos deve-se, na verdade, a expansão gradativa do 

uso do se com diferentes tipos de verbo, sendo que, para estes, a larga ocorrência 

foi posterior ao uso do clítico com verbo transitivo direto, de acordo com Nunes 

(1991).  

Desta forma, percebemos que a ocorrência de clíticos com verbos dessa 

transitividade é mais recente que com os demais tipos de verbo e, muito 

provavelmente, essa etapa do processo de gramaticalização, no período analisado, 

ainda estava em curso, como se verificou nos dados analisados. 

 
1.3.2 TOPICALIZAÇÃO DO ARGUMENTO 
 

Apesar de não ter havido ocorrência de apagamento na Fase II, um outro 

fenômeno mostrou-se crescente a partir desse período, a topicalização do 

argumento de construções com se e verbo transitivo direto7. Um outro critério 

importante que se faz para distinguir tópicos é que geralmente estes são definidos. 

Confiram-se alguns dos exemplos encontrados: 

 
(21) a LEGITIMA tinta extra-fina Monteiro.|Vende-se em todas as livrarias da corte. 

(DN.7,II) 

(22) OS LEGITIMOS REMEDIOS DO DoutoR AYER ||Vendem-se  á Rua Sete de 

Setembro 15. (DN.9,II) 

(23) Uma brochura contendo 100 róes, vende-se por 1$000 (DN.12,II) 

(24) Leques|Concertão-se com perfeição (JC.26,III) 

 
Ao analisar o pseudo-apassivador, Raposo e Uriagereka (1996 apud MARTINS, 

2003, p. 5) consideram que, no português moderno, o argumento de tais 

estruturas, consideradas por estes autores como estruturas ativas com 

concordância entre o verbo e o seu argumento interno, não é o sujeito. Um dos 

testes aplicados por eles para confirmar que o argumento interno não é o sujeito, 

                                                 
7 Em construções consideradas como de voz passiva, este argumento é analisado pela gramática 
normativa como sujeito da passiva. 



 
 

206 

como nas verdadeiras passivas, é a topicalização deste sintagma. Confiram-se os 

exemplos dados pelos autores: 

 
(25) Salsichas, o Nestor compra no talho Sanzot. 

(26)  Salsichas, vendem-se no talho Sanzot. 

 
Para um melhor esclarecimento, observe-se que, enquanto nas construções 

de tópico com deslocamento à esquerda de sujeito ou de objeto direto, há 

retomada do tópico: 

 
(27) Recuperação, isso não existe8 

(28) Planos, eu não faço planos 

 
nas construções de topicalização do objeto,  não há retomada: 

 
(29) Os problemas da cidade, ninguém resolve ___ minha filha 

 
Em ambas construções de tópico há algum tipo de vínculo de ordem sintática 

entre tópico e algum elemento no comentário, mas na topicalização há movimento 

de um elemento interno à oração para uma posição inicial, externa, restando uma 

posição vazia no lugar de origem (VASCO, 2006, p. 76). 

Poder-se-ia questionar que se trata de posição vazia do sujeito, mas devemos 

lembrar alguns trabalhos sobre retenção pronominal em posição sujeito e objeto, 

(DUARTE, 1993; TARALLO, 1993) que revelaram para este período, segunda 

metade do século XIX, uma crescente tendência ao preenchimento da posição de 

sujeito e menor preenchimento da posição objeto. Ou seja, nesse período, 

caracterizador de uma emergência do PB, também começa a haver um privilégio 

da retomada dos sujeitos por SNs idênticos, por expressões anafóricas ou 

pronomes demonstrativos (cf. 27) e para os objetos diretos,  o apagamento (cf. 29).  

 

 

 

 

                                                 
8 Exemplos (27 – 29) extraídos de Vasco (2006). 
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1.3.3 POSIÇÃO DO ARGUMENTO [-ANIMADO] DE VERBOS 
TRANSITIVOS DIRETOS AO LONGO DO SÉCULO XIX NOS ANÚNCIOS 
 

Embora não tenha sido um dos fatores selecionados como condicionantes do 

apagamento do clítico, a posição do argumento [-animado] de verbos transitivos 

diretos mostrou-se variável ao longo desse século e reforça a suposição de que o 

clítico, nos contextos de verbos transitivos diretos e concordância com argumento 

interno, poderia ser considerado como pseudo-apassivador9.  

Vejam-se os valores encontrados em cada fase: 

 
Posição do argumento [-animado] de verbos de ação ao longo do século XIX 

Posição do 
argumento 

Fase I % Fase II % Fase III % 

Anteposto 05 26,3 01 10,0 04 6,7 
Posposto 11 57,9 02 20,0 38 63,3 
Topicalizado 03 15,8 07 70,0 18 30,0 

Total 19 100 10 100 60 100 89 
Tabela 05 

 

Vale lembrar que nem todos os verbos transitivos diretos eram de ação, pois 

alguns foram classificados como de processo (cf. 30) e que não foram computadas 

as ocorrências dos argumentos modificados por cláusulas relativas introduzidas 

pelo pronome que: 

 
(30) em todos os casos que se sente dor (AN.8,III) 

(31) a immensa multidão de tintas que por ahi se vendem (DN.7,II) 

 
O percentual de ocorrências de anteposição do argumento, 

aproximadamente 26% do total computado para Fase I, foi menor que o das 

ocorrências de topicalização do objeto, na Fase II, e suplantado pelo percentual de 

posposição do argumento interno na Fase III, respectivamente: 

 
(32) A obra já annunciada(...)vende-se a 640 reis (GA.6,I) 

(33) a LEGITIMA tinta extra-fina Monteiro.|Vende-se em todas as livrarias da corte 

(DN.7,II) 

(34) vende-se todo o grande sortimento de roupas (DN.11,III) 
                                                 
9 O clítico foi classificado como pseudo-apassivador para as ocorrências sem concordância explícita 
com argumento interno singular, como em (32). 
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Posição do argumento [-animado] de verbos transitivos diretos em cada fase

Anteposto Topicalizado Posposto

O  aumento progessivo da  topicalização e das ocorrências de posposição  do 

argumento nos leva a considerá-los como consequências da reanálise do que seria 

o sujeito da passiva como objeto de voz ativa impessoal: 

 

(35) Pannos para lustre, compra-se na rua Sete de Setembro,  (JC.9,III) 

(36)    Aluga-se um commodo mobiliado (JC.18,III) 

 

               Gráfico 1 
 
Observe-se, no gráfico acima, que, no período de constituição de uma nova 

norma culta para o português do Brasil, certamente de maior pressão normativa, 

houve maior número de ocorrências de topicalização do argumento (objeto), 

período também que precede o maior número de posposição do argumento. A 

topicalização do argumento nesses anúncios pode também ser vista como recurso 

(pragmático/discursivo) para atrair a atenção do leitor para o objeto anunciado, 

predominante em textos com função conativa. Isto nos leva a pensar na 

importância de considerar não somente o nível de escolaridade e de aquisição da 

língua por parte dos falantes, mas também o gênero e o nível do registro do 

documento, quando da análise de determinados fatos lingüísticos. 

 
1.4 VARIAÇÃO NA CONCORDÂNCIA 
 

Analisamos a variação na concordância entre verbo e argumento interno 

plural em presença (60) e ausência de clítico (04). Das 60 ocorrências de presença 
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de clítico, 14 (23,3%) não exibiram concordância entre verbo e argumento. Nas 

ocorrências sem clítico, nenhuma exibiu concordância. No cômputo geral, foram 

18 casos de não-concordância, perfazendo um total de 28,1%. Como se pode 

verificar na tabela a seguir: 

 
Variação na concordância verbo-argumento interno plural 

Concordância 
com clítico 

% Não-concordância 
com clítico 

% Total 

46 76,7 14 23,3 60 
     

Concordância 
sem clítico 

% Não-concordância 
sem clítico 

% Total 

0 - 04 100 04 
     

Concordância  Não-concordância   
    Total 

46 71,9 18 28,1 64 
  Tabela 06 

 
A partir desses percentuais, percebe-se que todos os clíticos apagados foram 

das estruturas sem concordância entre verbo e argumento interno plural. Quando 

da análise dos tipos de clítico, veremos qual foi o mais propenso ao apagamento. 

O percentual de 28,1% foi um dos mais baixos dentre os anúncios, de outros 

estados, analisados, para o mesmo período, por Duarte (2002, p. 163), porém 

praticamente igual ao percentual para as cartas de leitores de vários estados (29%) 

(DUARTE e LOPES, 2002, p. 161), e está acima dos encontrados para editoriais e 

artigos de opinião (12%) (CAVALCANTE, 2002, p. 208) e abaixo dos 55% para as 

cartas pessoais analisada por Nunes (1991, p.41). Esta comparação revela que os 

anúncios apresentam uma norma muito próxima das cartas de leitores de jornais 

da época, menos conservadora que a dos textos mais formais (editoriais). 

Assim sendo, apesar do aumento da posposição e das construções de tópico 

do argumento interno, o clítico será classificado como apassivador, para os casos de 

argumento plural com concordância (cf.37), para os casos sem concordância (cf. 

38), o clítico será classificado como indeterminador (tipo 2)10: 

                                                 
10 Essa classificação foi por nós proposta em Bittencourt (2008), de forma resumida seria: Se-
indeterminador (tipo 2) - para esse tipo de clítico a referência é indeterminada [+genérica]; grau de 
indeterminação que aciona uma interpretação semântico-discursiva, mas não inclui a 1ª. pessoa do 
discurso na referência : [-Eu]; traços categoriais [-pessoa], [-número]. Se-indeterminador (tipo 1) - 
a referência é indeterminada [+arbitrária]; grau máximo de indeterminação podendo acionar uma 
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(37) se vendem folhinhas para este anno de 1809 (GA.19,I) 

(38) deve-se exigir os dous carimbos juntos. (JC.21,III) 

 
1.5 TIPO DE CLÍTICO 
 

No que se refere ao tipo de clítico, das 06 ocorrências de apagamento, houve 

01 para o clítico pseudo-apassivador e 05 para o se-indeterminador (tipo 2). A 

ocorrência para o pseudo-apassivador deu-se com verbo classificado como de ação, 

transitivo direto com argumento [-animado] posposto: 

 
(39) Cura  ø  inflamação de garganta (AN.8,III) 
 

Das 05 ocorrências de indeterminador (tipo 2), 04 foram com verbo transitivo 

direto e argumento plural topicalizado e 01 com verbo classificado como transitivo 

indireto com complemento oblíquo, respectivamente: 

 
(40) Modas, Chapeos|A irmã de Madame Valle tem sempre chapéos modernos (...)|Lava 

ø, enforma ø e enfeita ø á moda (JC. 26,III) 

(41) Leques|Concertão-se com perfeição e vende ø  a preços baratíssimos (JC. 26,III) 

(42) Joaquim José Pereira noticia saber cura Herneas no escroto com toda a perfeição sem 

que fique defeituoso, nem ø passe pelo menor risco de vida (GA.26,I) 

 
Dentre as ocorrências de presença de clítico apassivador uma merece 

destaque: 

 
(43) acha-se á venda|por| José da Silva Costa (...).|1 volume nitidamente impresso 

(JB.5,III) 

 
Esse foi o único caso de verbo transitivo com argumento interno singular em 

que o clítico foi considerado como apassivador devido à presença do sintagma 

agentivo. Mas esse caso isolado não chega a invalidar a hipótese de que o processo 

de reanálise de clítico apassivador como indeterminador estivesse em curso. Vejam-se 

                                                                                                                                                    
interpretação semântico-discursiva que inclua a 1ª. pessoa do discurso na referência : [+Eu];  a 
perda dos traços categoriais chegaria ao ponto de esse tipo de clítico ter traços de valor não 
variável [Ф pessoa] [Ф número]; estaria relacionado, pois, apenas a verbos intransitivos ou 
transitivos usados intransitivamente. 
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abaixo os exemplos extraídos de um mesmo jornal da Fase III. Os exemplos 

revelam a variação do tipo de clítico com verbos de mesma transitividade, bem como a 

variação da posição do argumento [-animado]: 

 
(44) Paga-se no New London and Brasilian Bank Limited os juros vencidos. (JC.3,III)  

(se-indeterminador (tipo 2)- argumento posposto)   

(45) Ama de leite|Aluga-se uma, de côr branca, na ladeira do Seminário (JC.4,III) 

 (pseudo-apassivador com argumento topicalizado)   

(46) Aluga-se ou vende-se, por modico preço, o chalet (JC.5,III) 

                                   (pseudo-apassivador com argumento posposto)  

(47) Vendem-se machinas de costura Singer (JC.7,III) 

                                   (apassivador com argumento posposto) 

 
Veja-se a tabela abaixo: 
 

Variação presença/ausência do clítico em relação ao tipo de clítico 
Tipo de clítico Presença % Ausência % 

Recíproco 01 0,5 - - 
Reflexivo 0 0 - - 
Inerente 66 32,8 - - 
Pseudo-reflexivo 03 1,5 - - 
Médio 01 0,5 - - 
Apassivador 47 23,4 - - 
Pseudo-apassivador 52 25,9 01 0,5 
Indeterminador (tipo2) 17 8,4 05 2,5 
Indeterminador (tipo1) 08 4,0 - - 

Total 195 97 06 3,0 
              Tabela 07 

 
Observe-se que o número de ocorrências de apassivador foi um pouco menor 

do que de pseudo-apassivador, o que pode significar um processo de reanálise em 

curso.  

O apagamento com verbos transitivos ocorreu em maioria com argumento 

interno plural, sem concordância explícita, nítida reinterpretação do clítico como 

indeterminador. Não houve ocorrência de apagamento com concordância entre 

verbo e argumento interno plural. Isto significa que realmente o indeterminador era 

o mais passível de apagamento e que o clítico, que classificamos como pseudo-

apassivador (01 ocorrência), poderia estar em vias de reanálise para indeterminador. 
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De qualquer sorte, os dados parecem confirmar nossa hipótese de que os 

clíticos indeterminadores seriam os mais propensos ao apagamento, seguido do 

pseudo-apassivador. 

 

1.6 GRAUS DE REFERÊNCIA  
 

O total da classificação dos graus de referência foi a seguinte: 
 
Grau de referência dos argumentos representados pelos clíticos que foram apagados 

Grau de 
Referência 

Oc. % 

11determinada 1  - - 
determinada 2 - - 
indeterminada   
[+genérica] 06 - 
[+arbitrária] - - 

Total 06 100 
        Tabela 08 

 

As 06 ocorrências de referência indeterminada [+genérica] correspondem aos 

apagamentos dos clíticos (01) pseudo-apassivador e (05) indeterminador (tipo 2). 

Todas as 06 ocorrências para a referência indeterminada [+genérica] foram 

assim classificadas devido ao fato de o verbo estar na 3ª pessoa do singular sem 

referente expresso sintaticamente, note-se um dos exemplos: 

 
(48) Joaquim José Pereira noticia saber cura Herneas no escroto com toda a perfeição sem 

que fique defeituoso, nem ø passe pelo menor risco de vida.  (GA.26,I) 

 
A ocorrência da referência indeterminada [+genérica] para os casos de 

apagamento está de acordo com a hipótese 3, para a qual a maior supressão se dá 

nos contextos em que o clítico desempenha função indeterminadora e/ou cuja 

referência seja indeterminada genérica ou arbitrária.  

 
1.7 FATORES QUE MAIS FAVORECERAM O APAGAMENTO 
 

Diante dos valores encontrados, podemos afirmar que, para os anúncios 

analisados, os fatores que se revelaram favorecedores do apagamento foram: 

                                                 
11 Para maiores esclarecimentos sobre a distinção entre determinada1 e determinada2, consultar 
Bittencourt (2008). 
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• Quanto ao tipo semântico de predicado: verbos de ação. 

• Quanto ao tipo sintático de predicado: verbos transitivos diretos. 

• Quanto ao tipo de clítico: o indeterminador (tipo 2), que ocorre com 

verbos transitivos diretos e transitivos indiretos. 

• Quanto ao grau de referência: a indeterminada [+genérica]. 

 
CONCLUSÃO 
 

 Além das ocorrências de apagamento, revelaram-se outros fenômenos 

lingüísticos que confirmam algumas de nossas hipóteses, tais como: mudança da 

posição do argumento interno, ao longo do período; aumento progressivo das 

estruturas de tópico, ambos caracterizando um processo de reanálise da estrutura 

e, consequentemente, do tipo de clítico e apagamento com verbo transitivo 

indireto, confirmando a hipótese 2. 

O maior número de ocorrências de apagamento deu-se em maioria para 

verbos transitivos diretos de ação com clítico reinterpretado como indeterminador 

(tipo 2), confirmando as hipóteses de que: i) o enfraquecimento do sentido passivo 

também concorre para o apagamento do clítico; ii) a hierarquia do apagamento, 

para a qual é mais freqüente para o se- indeterminador, cuja referência é genérica ou 

arbitrária. Ou seja, o apagamento se dá com maior frequência para os clíticos 

caracterizados por perda de traços categoriais e alteração na referência, podendo 

caracterizá-lo como um processo de gramaticalização. 

Os resultados mostraram que propriedades semântico-discursivas, como a 

referência, são importantes para a classificação do tipo de clítico e também para a 

análise do apagamento, uma vez que, quanto mais abrangente a referência, mais 

há o favorecimento do apagamento do clítico. 
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Nomes e abreviaturas dos jornais de onde foram coletados os anúncios 
 

Fase I 
Sigla Jornal Data 
GA Gazeta Do Rio De Janeiro 1808 a 1821 
JC Jornal Do Commercio 1827 

 
 

Fase II 
Sigla Jornal Data 
DN Diario De Notícias julho de 1869 

 
 

Fase III 
Sigla Jornal Data 
NA A Nação março de 1873 
AF Atirador Franco  1881 
JB Jornal Do Brazil  junho de 1881; julho e 

setembro de 1891 
JC Jornal Do Commercio  1881 

OCc O Cacete 1881 
DN Diario De Noticias  1885 e 1889 
VE Vespa 1885 
AB A Bomba  setembro e outubro de 

1894 
OJ O Jacobino outubro de 1894; agosto 

de 1896; abril de 1897 
Oca O Caixeiro abril de 1899 
OL O Liberalista dezembro de 1899 

 




