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Resumo

Esse artigo trata de aspectos relativos à sintaxe das construções causativas produzidas no 

Português diacrônico e no Português do Brasil (PB) atual. Propõe-se a análise de alguns 

fatores que podem ter limitado a ocorrência de causativas SV. Consideramos as seguintes 

hipóteses: (1) a posição de sujeito de construções causativas com causado nulo e 

interpretação arbitrária do causado passou a ser preenchida ao longo da diacronia do 

Português gerando estruturas com ordem SV no domínio subordinado; (2) verbos 

causativos se comportavam de forma semelhante a verbos auxiliares e as orações 

completivas que formavam apresentavam status de orações reduzidas, sendo possível 

sugerir como explicação para a inexistência (ou o caráter marginal da ocorrência) de 

causativas SV nesse período a natureza reduzida ou defectiva das construções que eram 

produzidas. 

Palavras-chave: construção causativa; ordem; causado; interpretação arbitrária; oração 

reduzida.

Introdução

 O presente artigo insere-se em uma pesquisa que busca investigar os motivos pelos 

quais construções causativas produzidas até o século XIX não apresentavam complemento 

oracional infinitivo na ordem SV com flexão do verbo encaixado. Com base em estudos 

anteriores, identifica-se, o uso de construções causativas com complemento oracional finito 

ou infinitivo sem flexão. Neste último caso o causado é realizado à direita do verbo, com ou 

sem preposição (BORGES, 2008). O uso da preposição como introdutora do elemento 

causado reduziu-se ao longo dos anos e desapareceu no PB atual. A preferência do falante é 



pela construção causativa com complemento oracional infinitivo (com ou sem flexão) e o 

causado realizado à esquerda do verbo da oração subordinada (causativa SV). 

 Procuramos investigar algumas hipóteses levantadas por outros autores, em especial a 

hipótese de Martins (2004), segundo a qual construções causativas teriam passado por um 

processo de desgramaticalização ao longo da diacronia do Português. 

Construções Causativas

 As construções causativas possuem diferentes configurações, no PE e no PB atual.  

Segundo Mateus et alii (2003, apud Borges), no que diz respeito às construções causativas 

com complemento oracional infinitivo, podem ser identificados dois padrões diferentes: com 

ou sem flexão do verbo encaixado. Quando não há flexão, sendo o verbo intransitivo, o 

argumento externo, ou causado, é realizado à sua direita e pode sofrer cliticização, como se 

percebe nos exemplos abaixo:

(1) Mandei escrever os meninos

(2) Mandei-os escrever.

 Esta é a causativa românica (faire-infinitif). Neste tipo de causativa, o causado se 

segue ao verbo infinitivo, podendo ser introduzido por uma preposição quando há objeto 

direto expresso. Aqui, também, o causado pode ser realizado como um clítico. 

(3) Mandei escrever a carta aos alunos

(4) Mandei-lhes escrever a carta.

 Quando há flexão, o causado é realizado à esquerda do verbo o que gera uma 

configuração diversa da anterior, em uma ordem sujeito-verbo. O causado pode ser expresso 

por meio de um pronome nominativo, mas não há possibilidade de cliticização, como se vê 

nos exemplos abaixo:

(5) a. Mandei os alunos estudarem.

b. Mandei eles estudarem.

c. * Mandei-lhes estudarem.
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d. * Mandei-os estudarem. 

 Segundo Carrilho e Pereira (2010), é possível identificar no PE causativas na ordem 

SV com infinitivo não flexionado. Neste tipo de causativa, o causado não pode ser realizado 

como um pronome nominativo, no PE, mas pode ser substituído por um clítico acusativo:

(6) a. A professora mandou os alunos estudar. 

b.A professora mandou-os estudar.

c.*A professora mandou eles estudar. 

 

 Quando se tratar de um verbo transitivo e o argumento interno estiver expresso, o 

causado pode ser realizado como um clítico dativo. Da mesma forma que nas causativas com 

verbos intransitivos, aqui o causado não pode ser expresso por meio de um pronome 

nominativo. 

(7) a. A professora mandou os alunos estudar a matéria.

b. A professora mandou-lhes estudar a matéria.

c. *A professora mandou eles estudar a matéria. 

d. A professora mandou estudar a matéria. 

 Quanto ao PB, podemos identificar dois tipos de construções causativas com 

complemento oracional infinitivo. Borges (2008:21), com base nos trabalhos de Bittencourt 

(1995), Andrade (2002), Borges & Salles (2005) e Salles (2007), afirma que, “no PB atual, a 

oração infinitiva também é preferencialmente usada, com ou sem flexão no infinitivo, sendo o 

complemento finito pouco usual.”

 Dessa forma, as causativas com complemento infinitivo (transitivo ou intransitivo) 

podem ou não apresentar flexão, da mesma forma que ocorre no PE. Em ambos os casos, o 

causado pode ser representado como um DP pleno (8a) ou como um pronome nominativo 

(8b), na ordem SV.

(8) a. Eu mandei os alunos escreverem.

b. Eu mandei eles escreverem.
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(9) a. Eu mandei os alunos escrever. 

b. Eu mandei eles escrever.

 Essas diferenças entre PB e PE quanto ao uso do pronome nominativo são 

significativas para o estudo das construções causativas. 

 O PB ainda se diferencia do PE por não realizar o causado em uma configuração 

preposicional: no PB sincrônico não são realizadas causativas românicas. O PB passou por 

vários processos de recodificação que influenciaram a sintaxe das construções causativas,. 

Apenas para exemplificar citamos o processo de recodificação do dativo, o crescimento da 

anáfora zero de objeto direto, a perda do clítico acusativo, a substituição da preposição “a” 

pela preposição “para”, entre outros. Neste artigo não abordaremos estes fenômenos, pois o 

foco aqui será a presença ou ausência de flexão no domínio subordinado. 

 Constatamos, assim, que a causativa do tipo SV ocorre tanto no PB quanto no PE, 

sendo que neste a manutenção da causativa românica não representou um obstáculo para a 

emergência de causativas SV.

 Se voltarmos os olhos para a diacronia do PB, verificaremos que construções 

causativas podiam ser realizadas tanto com complemento oracional finito quanto com 

complemento oracional infinitivo. Como o foco da presente pesquisa é a análise de causativas 

com complemento infinitivo, não abordaremos aquelas com complemento finito. 

 Borges (2008) realizou um levantamento de dados em textos escritos durante os 

séculos XVIII e XIX na Capitania de Goiás e identificou diferentes padrões quanto à 

realização do causado na oração subordinada infinitiva. Segundo o autor, o causado pode ser 

nulo, com interpretação arbitrária ou realizado lexicalmente. Neste último caso, ele pode ou 

não aparecer em uma configuração preposicional, sendo que sempre se segue ao verbo, nunca 

o precede, como é característico das causativas românicas.

(10) a. Graças a Liberdade de Imprensa, que fez  immudecer os Escriptores mercenários que 

douravaõ os grilhões, que nos preparavaõ! (MMP-189)

b. Hum certo Professor de Grammatica que faz ler aos seus Discipulos [a Matutina]OD 

para lhes inspirar o gosto da leitura (MMP-31)
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 O causado ainda pode ser realizado como um clítico recebendo Caso Acusativo 

quando o verbo encaixado for intransitivo (11a) ou Caso Dativo quando se tratar de um verbo 

transitivo direto com OD expresso (11b). 

(11) a. (Commandante Militar) vio na Scena coroado seo Busto no meio dos aplausos, e vivas 

de alegria, e de enthusiasmo, que (...) suppos, como disse, o queriaõ fazer morrer de prazer. 

(MMP-123)

b. Sn. Redactor, será o cazo ignorancia invencivel (...) o que lhe fez  levantar [hum falso 

testimunho]OD ao Conselho Geral. (MMP-17)

 Borges ainda descreveu construções do tipo Faire-Par, em que o causado é 

introduzido pela preposição “por” e construções do tipo Faire-Infinitif (12), em que há uma 

relação entre causador, evento causado e causado, sendo que os três elementos são de 

realização obrigatória na sentença (p.105). Martins (2004:201), afirma que a construção 

Faire-Inf é uma “estrutura de união de orações” constituída pelo verbo causativo e pelo verbo 

infinitivo simples. Segundo a autora, o complexo verbal formado pelos dois verbos atribui 

caso Acusativo (verbo infinitivo intransitivo) ou Dativo (transitivo) ao sujeito encaixado que 

passa a manifestar características de um objeto. 

 Nos exemplos de Borges (p.106), verificamos que em (12) o verbo é transitivo e o 

causado é introduzido pela preposição “a”, recebendo caso Dativo, como se espera de 

construções do tipo Faire-Inf. Em (13), o verbo é intransitivo e o causado recebe caso 

Acusativo.

(12) A junta do Hospital da Caridade faz saber ao público, que tendo seo Presidente tomado a 

si a responsabilidade (...) a Roda da Loteria andará impreterivelmente no dia sete do mez de 

Janeiro. (MMP-118)

(13) Porem qual vigilante Sentinella, deve fazer chegar aos pés do Throno a omissaõ do 

Funcionamento publico. (MMP-97)

 Quanto às causativas do tipo Faire-Par, Borges afirma que estas expressam uma 

relação entre causador e evento causado. A realização do causado é opcional e quando 

presente se faz por meio de uma configuração preposicional paralela à de construções 
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passivas: introduzido pela preposição por/per em Português. A não realização do causado é 

relevante pois produz sentenças em que a interpretação do causado é arbitrária e, como 

veremos posteriormente, a sintaxe deste tipo de construção pode ter relação direta com 

mudanças no padrão da ordem dos constituintes. A seguir, um exemplo de construção Faire-

Par, retirado de Borges:

(14) S. Exa. O mandou reprehender publicamte. pello Ajudte. das ordens. (BM, 131;1326)

 

 Como vimos anteriormente, a causativa românica era produzida no PB até o século 

XVIII-XIX, mas deixou de ocorrer no PB sincrônico. Por outro lado, sua ocorrência é 

categórica no PE, como afirma Mateus et alii (2003). Nos dados examinados por Borges, 

verifica-se a ampliação no uso da construção causativa na ordem SV - uma inovação. No 

entanto, ainda assim, é significativa a sua baixa ocorrência nos dados do português do século 

XVI e no português arcaico em favor da causativa românica. Essa baixa ocorrência poderia 

indicar a presença de algum fator inibidor da ordem SV nesse período. 

 Poderíamos supor que a causativa do tipo SV teria surgido devido ao processo de 

recodificação do dativo no PB ou como consequência da substituição da preposição “a” pela 

preposição “para”, nos contextos aos quais nos referimos anteriormente. No entanto, 

reconhecemos, com base em Mateus et alii (2003), que no PE são produzidas tanto causativas 

românicas (com o causado realizado à direita do verbo, como um dativo) quanto a causativa 

do tipo SV, com o causado à esquerda do verbo infinitivo flexionado ou não, como vemos nos 

exemplos (15) e (16) a seguir:

(15) Mandei escrever a carta aos alunos

(16) Mandei os alunos escreverem (a carta).

 Dessa forma, percebe-se que o uso da preposição “a” não opera a restrição à produção 

da causativa SV, pois no PE os dois padrões de causativas a que nos referimos coexistem. 

Sendo assim, não se pode afirmar, com toda a certeza, que a restrição à produção da causativa 

SV no PB até o século XIX tenha sido motivada pelo uso da causativa românica ou, 

particularmente, o uso do dativo nos contextos relevantes. 
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6. Exceptional Case Marking

 Um aspecto que parece central para a análise a que nos propomos é o fenômeno 

denominado Exceptional Case Marking (ECM). A marcação excepcional de caso é 

responsável pela produção, no inglês, de sentenças como: 

(17) a. John made the boy wash the car. 

b. John made him wash the car

 Percebe-se que o inglês também passou por um processo de neutralização entre objeto 

direto e objeto indireto. Ao observarmos exemplos de construções do tipo ECM  no PB, 

percebemos que nestas não se verifica concordância do causado com o verbo infinitivo no 

domínio encaixado. Em (18a), os meninos recebe Caso Acusativo através de marcação 

excepcional de caso pelo verbo mandar e deixa de receber Caso Nominativo do verbo sair, 

apesar de ser o sujeito da oração infinitiva. Em (18b), os meninos recebe caso nominativo do 

verbo infinitivo.

(18) a. Robert mandou [os meninos] sair. 

b. Robert mandou [os meninos] saírem.

 Tanto a causativa do tipo ECM quanto a causativa SV em que o verbo encaixado está 

flexionado podem ser analisadas como estruturas bi-oracionais, pois “o verbo causativo 

seleciona como complemento a oração infinitiva e atribui Caso acusativo ao causado quando 

o infinitivo encaixado não está flexionado” (Borges, 2008:88,91) e, quando há flexão, o verbo 

encaixado atribui caso Nominativo ao causado. 

 Borges, com base em Andrade (2002) e Salles (2007), chega à conclusão de que “as 

propriedades inovadoras de construção causativa no PB estão associadas à reanálise do 

complexo verbal, que deixa de existir como uma unidade mono-oracional e dá lugar a uma 

estrutura bi-oracional, com dois verbos independentes sintaticamente. Essas propriedades 

inovadoras do português também estão relacionadas à sintaxe do dativo” (p.90). Com efeito, a 

causativa românica é considerada uma estrutura mono-oracional, pois o complexo verbal, 

composto pelo verbo causador seguido do verbo infinitivo, atribui caso acusativo ao primeiro 
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argumento que lhe segue (19a,b) e, quando necessário, atribui caso dativo a um segundo 

argumento, o causado de verbos transitivos (20)

(19) a. Mandei estudar [os alunos] (atribuição de caso acusativo)

b. Mandei estudar [a matéria] aos alunos (atribuição de caso acusativo)

(20) Mandei estudar a matéria [aos alunos] (atribuição de caso dativo) 

 Martins (2004:198), que também investigou a estrutura das construções causativas 

produzidas na diacronia do português, defende a hipótese de que orações completivas 

causativas tinham uma natureza reduzida no português antigo (até o século XVI), ou seja, 

verbos causativos funcionavam como verbos auxiliares dentro da estrutura da sentença. A 

autora faz uma análise dos verbos que admitem a construção de ECM (causativos e 

perceptivos) em conjunto com predicados de alçamento (verbos modais como poder) e de 

controle (predicados volitivos como querer). Em sua análise, Martins demonstra que, até o 

século XVI, o português não admitia a negação no domínio encaixado e apenas raramente se 

atestava a presença de um clítico objeto vinculado ao verbo infinitivo. Martins afirma que as 

quatro sentenças a seguir são gramaticais no PB, mas (21b) e (22b) são agramaticais ou 

marginais (raras) no português antigo (p. 199). 

(21) a. Mandaram-me ir às compras. 

b. Mandaram-me não me demorar. 

(22) a. As bebidas, mandei-lhas levar a casa. (sic)

b. As bebidas, mandei levar-lhas a casa. (sic)

 Martins acredita que os verbos ECM passaram por um processo de 

desgramaticalização que se manifesta de três formas: no aumento considerável do uso do 

infinitivo flexionado (que passa a ser documentado a partir do século XVI) em variação com 

o infinitivo simples em causativas ECM; “na legitimação da negação predicativa nas orações 

infinitivas seleccionadas por verbos ECM (...); na perda do caráter marginal da opção pela 

cliticização no interior da oração infinitiva em estruturas com verbos matriz potenciadores de 

subida do clítico” (p. 205).
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 Martins adota a hipótese de que tal mudança envolva “a transformação de estruturas 

oracionais funcionalmente defectivas (i.e. IPs incompletos ou VPs) em estruturas oracionais 

mais complexas” (p.200) e busca encontrar a rationale dessa mudança. Tomando por base o 

fato de que a mudança linguística tem como um de seus motores a ambiguidade estrutural, a 

autora sugere que em algum momento da diacronia do português o infinitivo flexionado 

independente foi considerado como infinitivo dependente, complemento de um verbo finito 

elíptico, cuja elipse tenha sido licenciada por um processo de coordenação. Essa mesma 

hipótese é defendida pela autora ao explicar a presença de clíticos no domínio subordinado no 

português medieval. A autora apresenta os seguintes exemplos (p. 211):

(23) mandando o dicto moesteiro sseu certo procurador estar aa mjdida delles na eira E 

Reçebe[llo] aa dicta portagem.

(Documento notarial, ano de 1472. Martins 2001b:515)

(24) E nos deuemos de põer A meyatade da sem˜ete e dar[uos] mays h˜uu sesteyro de pam 

meyado 

(Documento notarial, ano de 1381. Martins 2001b:458)

 Martins explica que nestes contextos a subida do clítico deixou de ser uma opção e 

isso leva a crer que a elipse passou a abranger, além do próprio verbo, a “estrutura funcional 

abstrata” que lhe corresponde. A cliticização sintática, (“adjunção a um núcleo funcional de 

natureza flexional, nos termos de Kayne (1991)”) não pode ser operada por causa do caráter 

defectivo da oração infinitiva. Martins afirma que nestes contextos ocorria, como “estratégia 

reparadora”, a cliticização ‘morfológica’ em que verbo infinitivo e o clítico se fundem sem 

que uma categoria funcional faça a mediação do processo (p.211).

 No entanto, nos exemplos a seguir, perceberemos que há cliticização ao infinitivo em 

contextos que não apresentam coordenação ou elipse do verbo principal. 

(25) E quando quiser espedirse del beigelhy a mão [...] ao senhor de que se espede e digalhy: 

foan tal caualeyro uos mãda beygar a maao. 

(Foro Real. Citado por Silva 2003: 324)

(26) Onde os que morã a cabo destas eygreias nõ pod˜e hyr confessarsse de sseus pecados ao 

clerigo doutra jgreja
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(Primeira Partida. Citado por Silva 2003: 147)

 Martins afirma que este fato pode ser interpretado “como resultado de uma aplicação 

‘abusiva’ da estratégia de cliticização ‘morfológica’ em configurações que não a tornam 

necessária” (p. 211). A autora explica que este processo tem caráter marginal no português 

medieval, mas pode ter favorecido “a reanálise das orações infinitivas reduzidas como 

orações infinitivas de estrutura mais complexa” (p.212).

 Davies (1994), ao estudar as causativas formadas por ECM, percebe que nos textos 

dos séculos XIII-XIV é alta a ocorrência de sujeitos nulos de interpretação arbitrária nos 

contextos infinitivos. Ele sugere que a motivação para a mudança em questão, a 

transformação de estruturas funcionalmente defectivas em estruturas mais complexas, possa 

estar relacionada ao fato de que, a partir do século XV, houve um “aumento das ocorrências 

de sujeitos referenciais expressos” (Martins, 2004:210). Para Davies, o processo de reanálise 

da oração infinitiva como uma estrutura não reduzida tem origem na gradual frequência com 

que se passa a atestar a expressão de sujeitos referenciais expressos nestas orações. Esta é a 

explicação de Davies para o surgimento do infinitivo flexionado. Martins não aceita, por 

completo, a explicação de Davies, em parte porque o referido autor não inclui em sua análise 

os complementos infinitivos dos verbos de alçamento e de controle. 

 Borges (2008) constatou, em relação ao seu corpus, que 70% das frases com 

complemento infinitivo apresentavam interpretação arbitrária do causado (p.101) (o autor 

considera ter interpretação arbitrária o causado nulo em orações subordinadas com verbo 

infinitivo sem flexão (p.93)). Analisando os dados colhidos em textos dos séculos XVIII-XIX, 

Borges constata que estas estruturas só admitem verbos transitivos diretos na oração 

encaixada (p.103) e o causado (nulo, mas referencial) possui traço [+humano], 

obrigatoriamente (p.105). 

 O autor então propõe uma associação entre a estrutura com interpretação arbitrária do 

causado e a estrutura Faire-Par. Como vimos anteriormente, a expressão do causado não é 

obrigatória nesse tipo de causativa. Como tais construções têm uma estrutura paralela à 

passiva e somente verbos transitivos podem ser apassivados, Borges sugere que as 

“construções causativas com causado nulo são instâncias da Faire-Par” (p. 107). Se 

observarmos os exemplos apresentados pelo autor, perceberemos que a similaridade estrutural 

é inquestionável:
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(27) S. Exa. fés remeter pello expediente das suas ordens, muntas copias aos mais Arrayaes. 

(BM, 139; 146) (Faire-Par)

(28) Este metal encantador (...) tinha a magica virtude de fazer interromper as amisades, 

fazer esquecer a honra, e probidade. (MMP-22) (Interpretação arbitrária do causado)

 O autor chega à conclusão de que construções do tipo Faire-Par ainda ocorrem no PB 

sincrônico, só que o causado não é expresso. Quando há a intenção de explicitar o agente da 

ação descrita pelo verbo infinitivo o PB o faz por meio da estrutura ECM, situando o causado 

entre o verbo causativo e o verbo infinitivo, ou por meio da causativa SV com verbo 

flexionado. No português arcaico, quando havia a intenção de se explicitar o causado, isto era 

feito por meio da causativa românica (Faire-Inf), em que o causado era sempre expresso 

lexicalmente: como um DP ou um PP dativo posposto ao verbo infinitivo, ou como um clítico. 

 Borges não identificou em sua pesquisa nenhuma realização de causativas ECM  nem 

de causativas SV com infinitivo flexionado nos textos dos séculos XVIII-XIX. O autor (p.67), 

ao analisar o trabalho de Bittencourt (1995), afirma que ela constatou o aumento da 

ocorrência de causativas infinitivas com causado acusativo (29) em detrimento das formas 

com causado oblíquo dativo (30) e não dativo (31).

(29) e a Academia? Se não a fizermos falar, quem falará dela? (séc. XVI)

(30) Estes feiticeiros fazem crer aos doentes que nós outros lhes metemos em corpo facas, 

tesouras e coisas semelhantes. (séc. XVI)

(31) Bem vês que não podia escrever, e nem mandar por outro escrever para minha família 

isto. (séc. XIX)

 Diferentemente de Borges, Martins (2004), apresenta dados de textos medievais que, 

segundo ela, representam a construção ECM. Segundo a autora “os dados que podem colher-

se nos textos medievais mostram (...) que as construções fazer-inf e ECM  coexistiam já no 

período do português antigo. A segunda virá, pois, a modificar as suas propriedades no que 

diz respeito à sintaxe dos clíticos e à legitimação da negação predicativa” (p.202). Nos dados 

que apresenta, a autora afirma que são elementos que comprovam a formação por Marcação 

Excepcional de Caso, “a colocação interverbal do sintagma nominal Galvam, bem como a 
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inexistência da preposição a (...) [em (32)] e a forma acusativa do pronome clítico com função 

de sujeito da oração infinitiva [em (33)]”(p.203).

(32) viu Galvam tal doo fazer

(Demanda do Santo Graal. Citado por Davies 1994:51)

(33) que o fez leixar a fe de Jhesu Christo

(Crónica Geral de Espanha de 1344. Citado por Davies 1994:52)

 Percebe-se que os verbos infinitivos fazer e leixar são transitivos e os seus argumentos 

internos estão expressos. Apesar disso, os causados não recebem Caso Dativo. Tais 

características impedem que as sentenças sejam consideradas do tipo Faire-Inf. 

 Martins ainda constata que algumas sentenças do português medieval podem ser 

consideradas ambíguas, como (34) a seguir:

(34) elle faz aos seguos ver e aos surdos ouvyr

(José de Arimateia. Citado por Davies 1994:51)

 A sentença em questão poderia representar tanto uma causativa do tipo Faire-Inf como 

uma causativa ECM. Se considerarmos o fato de que no português antigo a ordem OV é 

permitida (cf. Martins 2002a, 2002b) - gerada por IP-scrambling - podemos interpretar o 

sintagma preposicional dativo aos seguos como objeto do complexo verbal apresentando-se 

anteposto ao verbo infinitivo. A autora apresenta outro exemplo que comprova a possibilidade 

de um objeto intercalar-se entre os verbos do complexo verbal que caracteriza a construção 

Faire-Inf.

(35) ca eu mandarei a dom Mudarra Gonçalves que vos faça queymar ou mandarey [as 

vossas carnes]OD espedaçar a cães

(Crónica Geral de Espanha de 1344. Cintra 1961:171)

 Percebe-se que (35) representa uma causativa românica em que os verbos mandarey  e 

espedaçar formam um complexo verbal que atribui caso dativo ao causado (a cães). O DP as 
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vossas carnes, objeto direto do verbo infinitivo aparece anteposto a este, fazendo com que o 

complexo verbal causativo seja expresso de forma descontínua. 

 Voltando à análise da estrutura ambígua em (34), pode-se considerar o fato de que 

objetos diretos com traço [humano] podem ser introduzidos pela preposição a, no português 

antigo. Dessa forma, o causado apresenta-se como sujeito do domínio encaixado, mas recebe 

Caso Acusativo do verbo fazer. Martins apresenta outro exemplo que demonstra a 

possibilidade do uso da preposição a anteposta a complementos verbais acusativos com o 

traço [humano]. 

(36) Tu matas cruelmente e sem misericordia aos seruos de deus

(Barlaão e Josafá. Citado por Abraham 1938:49)

 São significativas para a análise a que nos propomos as conclusões a que chegou 

Martins em sua pesquisa. Em primeiro lugar, devemos levar em conta o fato de que a autora 

admite a ocorrência de causativas ECM no português dos séculos XIV e XV. Como vimos 

anteriormente, este tipo de causativa apresenta a ordem SV, o causado anteposto ao verbo 

infinitivo. O exemplo apresentado por Martins, reproduzido a seguir, apresenta esta 

característica:

(37) viu Galvam tal doo fazer

(Demanda do Santo Graal. Citado por Davies 1994:51)

 Entretanto, não se pode desprezar o fato de que o objeto direto do verbo infinitivo 

também antecede tal verbo, sendo esta uma configuração que não é usual no PB sincrônico. A 

ordem usual no PB contemporâneo seria:

(38) viu Galvão fazer tal lamentação.

 Como nos propomos a uma investigação dos fatores que bloqueariam a ocorrência de 

causativas SV no português arcaico produzido no Brasil, o fato de Martins ter atestado 

(mesmo que de forma marginal) tal construção no português europeu denominado por ela 

“medieval”, é significativo, mas parece não afetar a nossa análise uma vez que nos baseamos 
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nos dados colhidos por Borges em textos produzidos nos séculos XVIII e XIX na Capitania 

do Goiás. 

Conclusão  

 O objetivo inicial deste trabalho era investigar o motivo pelo qual a língua arcaica 

bloquearia a causativa do tipo SV, ou seja, porque não são atestadas construções causativas 

com o causado anteposto ao verbo infinitivo representadas pelo exemplo (39), característico 

do PB sincrônico:

(39) Mandei os alunos/eles escrever(em) (a carta).

 Acreditamos que várias hipóteses podem ser levantadas. Bittencourt (1995 apud 

Borges (2008)), sugere que a posição de sujeito de construções causativas com causado nulo e 

interpretação arbitrária do causado passou a ser preenchida ao longo da diacronia do 

Português gerando estruturas com ordem SV no domínio subordinado. A autora explica as 

mudanças na estrutura das causativas apontando para uma relação entre o preenchimento da 

posição do causado sujeito do verbo infinitivo e o aumento da marcação nominativa do 

causado no PB oral sincrônico. 

 O aumento na frequência com que se atesta a expressão de sujeitos referenciais nas 

construções causativas a partir do século XV também foi estudado por Davies (1994 apud 

Martins (2004)) e considerado como origem do processo de reanálise da oração infinitiva 

como uma estrutura mais complexa (Martins, 2004:210). Martins, como explicitamos 

anteriormente, não considera a proposta de Davies plenamente satisfatória devido ao fato de 

que o autor “dissocia a evolução dos complementos infinitivos dos verbos ECM  da evolução 

dos complementos infinitivos de certos verbos de elevação (nomeadamente os modais) e de 

controle” (p.210). A análise de Martins inclui verbos de elevação e de controle, o que é 

significativo quando analisamos a presença ou ausência de flexão do verbo infinitivo. Em 

construções com esses tipos de verbos, não há a possibilidade de que o sujeito subordinado 

tenha referência independente do sujeito da oração matriz. Dessa forma, a flexão no domínio 

subordinado nunca se mostra como uma opção. As sentenças a seguir ilustram a diferença que 

há entre uma construção com verbo causativo e outra com verbo de controle:

14



(40) [Elas]i mandaram [os alunos]j estudarem.

(41) [Elas]i querem[ ∅ ]iver a dedicação dos alunos. 

 Dessa forma, acreditamos que verbos de controle e de elevação e verbos causativos 

apresentam características diversas que podem representar obstáculos para uma pesquisa que 

se proponha a uma análise conjunta dos dois tipos de predicados. 

 Voltando à hipótese adotada por Martins, verificamos que a autora considera as 

orações infinitivas complementos de verbos causativos como orações reduzidas TPs (“Tense 

Phrases, lacking Agr(eement); cf. Martins (1995, 2000)”). Dessa forma a posição de sujeito 

não estaria disponível: verbos ECM, verbos de controle e verbos de elevação no português 

antigo não admitiam estrutura completiva contendo concordância.

 Um aspecto interessante para essa análise é o fato de que a língua apresentava 

infinitivo flexionado independente, mas, como vimos, não apresentava flexão no verbo 

infinitivo encaixado em estruturas causativas. Cabe aqui uma investigação quanto ao 

funcionamento sintático de orações independentes de infinitivo flexionado e aos aspectos que 

podem ter oferecido restrições para que os mesmos processos de flexão se operassem nas 

causativas. 

 A noção de desgramaticalização é outro aspecto que merece atenção. Como analisar as 

diferenças entre construções como as que se seguem?

(42) Maria fez um bolo. 

(43) Maria fez lavar a louça ao João. 

(44) Maria fez João lavar a louça. 

(45) Maria fez as crianças comerem o bolo. 

 Em (42) temos um verbo mais lexicalizado e em (43) o mesmo verbo apresentaria uma 

natureza mais gramatical. Podemos considerar o verbo fazer em (44) e (45) tão “lexical” 

quanto em (42)?
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