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RESUMO 

O presente trabalho buscará compreender melhor o fenômeno do dativo ético no 

português brasileiro. Para tal, serão investigados casos em que a partícula ocorre 

em outras línguas e diferentes períodos da História, serão revisitados alguns 

estudos feitos anteriormente sobre o dativo ético no contexto do português brasileiro 

e, por último, tentaremos traçar um perfil de comportamento da partícula a partir de 

dados hipotéticos e tendo como base os estudos realizados nos primeiros capítulos. 

Veremos com esse trabalho que o dativo ético é não-argumental e que é uma 

partícula de expressão semântica da língua, aparecendo em contextos muito 

específicos da fala. Além disso, perceberemos que o dativo ético é variável, 

podendo ser modificado com relação à escolha pronominal, ao modo verbal e ao 

número de argumentos e transitividade do verbo principal. De maneira geral, este 

trabalho pretende ampliar, ainda que apenas superficialmente, os conhecimentos 

acerca do comportamento do dativo ético, tendo em vista que são poucos os 

estudos feitos sobre o tema até hoje.  

Palavras-chave: Dativo ético.  Pronome não-argumental. Fenômeno linguístico.



 
 

ABSTRACT 

This paper will seek the better understanding of the phenomenon of ethical 

dative in Brazilian Portuguese. For this, we will investigate the occurrence of the 

particle in other languages and on different periods of History; we will revisit some of 

the earlier studies on the ethical dative in the context of Brazilian Portuguese; and, 

finally, we will try to draw a behavior profile for the particle from hypothetical data and 

based on the studies conducted in the early chapters. We will see with this work that 

the ethical dative is non-argumentative and that it’s a particle of semantic expression 

in the language, appearing in very specific contexts of speech. In addition, we will 

realize that the ethical dative is variable and can be modified with respect to the 

pronoun choice, the verbal mode and the number of arguments and transitivity of the 

main verb. Overall, this work intends to expand, if only superficially, the knowledge 

about the ethical dative behavior, given that there are few studies done on the 

subject to date. 

 

Key words: Ethical Dative. Non-argumentative pronoun. Linguistic phenomenon.  



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 6 

1 AMBIENTAÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL ............................................................. 8 

2 REVISÃO TEÓRICA .............................................................................................. 17 

2.1 Ana Bastos (2004) ............................................................................................. 17 

2.2 Odete Menon (2006) .......................................................................................... 21 

3 PERFIL DO DATIVO ÉTICO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO ............................. 27 

3.1 Contestando a teoria ......................................................................................... 27 

3.2 Montando o perfil .............................................................................................. 30 

3.2.1. Escolha pronominal ...................................................................................... 31 

3.2.2 Modo verbal .................................................................................................... 32 

3.2.3 Número de argumentos e transitividade ...................................................... 34 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 36 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 37 

 



 

INTRODUÇÃO 

 O dativo ético é um fenômeno recorrente na linguagem humana, e é 

encontrado até mesmo em registros muito antigos. Ele aparece em sentenças como 

uma partícula não-argumental e possui apenas a função semântica de ênfase. Essa 

ênfase é específica e surge sempre em contextos muito particulares. A presença do 

dativo ético geralmente implica a existência de alguém que desaprova ou está 

insatisfeito com a ação de outra pessoa, sendo esta última ação a que é descrita 

pelo verbo principal. 

 O presente estudo pretende buscar compreender um pouco mais sobre esse 

fenômeno do dativo ético, especificamente como ele ocorre no português falado no 

Brasil. 

 Os objetivos deste trabalho são: compreender o dativo ético como uma 

estrutura universal e antiga na língua humana, analisar alguns estudos feitos 

anteriormente acerca do tema e estudar o comportamento e o perfil do dativo ético 

no português brasileiro. 

 Para alcançar esses objetivos, foram buscados dados em diversas línguas e 

diferentes períodos da História, foram analisados textos que tratavam 

especificamente do dativo ético no português brasileiro mas que continham 

abordagens diferentes, e, por último,  tentou-se criar um perfil superficial do 

comportamento da partícula a partir de dados pensados e hipotéticos. 

  Com este trabalho, espera-se compreender melhor que algumas partículas 

presentes na língua falada se comportam de maneira diferenciada e, portanto, não 

se encaixam em análises sintáticas convencionais. No entanto, partículas como o 

dativo ético possuem comportamento mais ou menos previsível. É importante ter 

noção disso para que se possa entender a linguagem como processo espontâneo 

mas regular. 

 O presente trabalho foi estruturado em três capítulos, cada qual procurando 

alcançar um dos objetivos propostos. 

 No primeiro capítulo, intitulado “Ambientação histórico-cultural”, veremos o 

dativo ético em contexto geral, entendendo como ele ocorre em diversas línguas e 

como ele foi surgir no português a partir do latim. Ao vermos que essa construção é 



 
 

comum a várias línguas e culturas, percebemos que se trata mais de um fenômeno 

de necessidade de expressão humana do que um fenômeno de variação linguística. 

No segundo capítulo, “Revisão Teórica”, revisitaremos os estudos de Ana 

Bastos (2004) e Odete Menon (2006) acerca do dativo ético no português brasileiro. 

Cada uma das autoras traz uma diferente abordagem sobre o tema. Os trabalhos 

delas se mostram importantes para a compreensão o terceiro capítulo. 

No terceiro capítulo, “Perfil Do Dativo Ético No Português Brasileiro”,  faremos 

algumas contestações dos trabalhos de Bastos e Menon e, em seguida, partiremos 

para a análise do dativo ético, tendo como base dados pensados e situações de fala 

hipotéticas. Nesse capítulo, serão analisados casos com diferentes escolhas 

pronominais e verbais, estas últimas levando em conta o modo e o número de 

argumentos dos verbos, bem como a transitividade deles. 

De maneira geral, este trabalho pretende ampliar, ainda que apenas 

superficialmente, os conhecimentos acerca do comportamento do dativo ético, tendo 

em vista que são poucos os estudos feitos sobre o tema até hoje.  



 
 

1 AMBIENTAÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL 

 

 A língua latina, assim como a grega, era uma língua de declinações. Isso 

significa que  a função sintática de uma palavra latina poderia ser determinada pela 

sua declinação em casos. Por exemplo, declinava-se uma palavra no caso 

nominativo para torná-la sujeito, ou no acusativo para objeto direto, e assim por 

diante. 

 Na passagem do latim para o português, a noção estrutural de casos do latim 

foi quase completamente perdida, restando apenas alguns resquícios, por exemplo, 

nos pronomes. Os pronomes pessoais no português podem ser de caso reto ou de 

caso oblíquo, variando de forma conforme a função que desempenham em uma 

sentença (CUNHA; CINTRA, 2010). 

 Os pronomes de caso reto são equivalentes ao nominativo latino, ou seja, 

atuam como sujeito na oração (1.a) e não funcionam, na norma padrão, em outras 

posições sintáticas (1.b, 1.c). 

 

1.  

a. Eu vi o cachorro.  

b. O cachorro viu eu. 

c. O cachorro trouxe a bola para eu.  

 

 Os pronomes oblíquos funcionam como objetos diretos ou indiretos. 

Na norma padrão, os pronomes oblíquos tônicos (mim, ti, si...) retomam o 

caso dativo latino, ou seja, o caso dos objetos indiretos, e são sempre 

acompanhados de preposição (2.a). Quando tentamos encaixar tais pronomes em 

outros casos, a gramática tradicional não aceita as construções (2.b, 2.c). Em 

algumas situações, a depender da ordem sintática ou de outros fatores, a 

construção se torna agramatical para a língua (2.d, 2.e). 

 



 
 

2.  

a. O cachorro olhou para mim. 

b. O cachorro mim olhou. 

c. O cachorro mim viu. 

d. *O cachorro viu mim. 

e. *O cachorro viu para mim. 

 

É importante reparar que alguns desses casos, apesar de inaceitáveis para a 

norma padrão do português, são gramaticais e, portanto, podem ocorrer em certas 

variações populares da língua. Vemos assim que a noção latina de declinações e 

casos se perde no português contemporâneo mesmo nos pronomes. 

Já os pronomes oblíquos átonos, como me, te e se, podem tanto ter a função 

de objeto direto, retomando o caso acusativo, como também podem retomar o caso 

dativo em algumas situações, funcionando como objeto indireto. 

 

3.  

a. O cachorro me viu. – Objeto direto, acusativo. 

b.  O cachorro me olhou. – Objeto indireto, dativo. 

  

Neste trabalho, iremos analisar o dativo latino no contexto em que ele é 

denominado dativo ético. Mas o que é o dativo ético? 

 O dativo é o caso latino que, no português, geralmente corresponde ao objeto 

indireto (VALENTE, 1952), ou seja, representa o elemento para o qual a ação 

principal do verbo se destina.  

No entanto, o dativo ético não desempenha qualquer função sintática na 

sentença (CUNHA; CINTRA, 2010) e, portanto, o dativo nesses casos não 

corresponde ao objeto indireto. A sua classificação como dativo, então, é meramente 

uma extensão da denominação latina da partícula, tendo em vista que já se 

observava a ocorrência de casos de dativo ético no latim, como veremos mais para 



 
 

frente. No latim, a partícula recebia essa denominação por possuir a mesma 

morfologia que o pronome dativo. 

Algumas vezes colocada como sinônimo de dativo (ou pronome) de interesse, 

essa partícula tem a função semântica expressiva ou enfática de refletir o interesse 

de quem fala pelo cumprimento da ordem dada ou da exortação feita (CUNHA & 

CINTRA, 2010) e aparece em contextos muito específicos da fala, sendo definida 

pelo dicionário como: 

 

Emprego do pronome pessoal oblíquo átono (me, te, se...) com 

função expressiva ou enfática para designar a pessoa interessada ou 

afectada pela ação (ex.: na frase "sai-me já daí", o dativo de 

interesse é expresso pelo pronome "me"). (PRIBERAM, 2008-

2013) 

  

É importante atestar que, embora muitos considerem o dativo ético e o dativo 

de interesse como sinônimos, essas duas partículas possuem algumas diferenças 

elementares. Segundo Neires Paviani (2004), no dativo de interesse, o pronome 

“me” retoma a vantagem ou desvantagem que o falante pode ter a partir da ação de 

uma outra pessoa. Por exemplo, o pronome “me” seria um dativo de interesse na 

construção “Ele me colheu a uva”, construção essa que poderia ser reestruturada 

como “Ele colheu a uva para mim.” Assim, vemos que o pronome no dativo de 

interesse pode ser argumental e, portanto, as construções limitadas a esse dativo 

não serão interessantes para análise neste trabalho. No dativo ético, ainda de 

acordo com Neires Paviani, o pronome “me” designa uma pessoa moralmente 

interessada na ação do verbo. Por exemplo, “Essa criança não me dorme”. Nesses 

casos, o pronome é, sobretudo, não-argumental. Não possui papel temático e nem 

funciona como argumento, sendo também desprovido de qualquer função sintática. 

Casos como esse são o objeto de análise deste trabalho. 

De acordo com Alfredo Maceira Rodríguez (1998),  Cunha e Cintra (2010), e 

diversas definições de dicionários, os termos “dativo ético” e “dativo de interesse” 

podem agora ser considerados sinônimos. Como essas duas estruturas são 



 
 

realmente semelhantes, ao analisarmos o aparecimento do dativo em outra línguas 

levaremos em conta, em alguns casos, também o dativo de interesse. No entanto, 

nos próximos capítulos, a diferença estabelecida por Paviani (2004) se tornará 

essencial. 

 

Segundo registros, a construção de frases com o dativo ético aparece em 

diversas línguas e em diversos períodos da História. 

As línguas que possuem a estrutura de caso semelhante ao latim são 

conhecidas por apresentarem em sua gramática formas do dativo ético com 

bastante frequência e naturalidade. 

O grego moderno é uma dessas línguas. Embora, segundo Frederic Farrar 

(1867), o caso dativo no grego moderno tenha sido quase todo dissipado para o 

genitivo, ainda é comum nessa língua o uso do dativo ético. Gabriel Drachman 

(1995) nos apresenta alguns casos em que esse uso se dá no grego moderno. Em 

4.a, segundo Drachman, temos uma frase usada em uma publicidade. 

 

4.  

a. Mu arostise. (“Ele me ficou doente.”) 

b. Mu-to-skotosan to pedi-mu. (“Me mataram o meu filho.”) 

 

Outra língua moderna que se utiliza da estrutura de casos e declinações é o 

alemão. Werner Abraham possui uma publicação no assunto do dativo ético no 

alemão, The Ethic Dative in German (1973), em que ele nos apresenta exemplos 

como 5.a e 5.b. No primeiro caso, talvez tenhamos um dativo de interesse, se 

pudermos reestruturar a frase como “Você é um rapaz bom para mim”; no entanto, 

essa interpretação não é necessariamente a correta, pois a sentença também pode 

vir a significar algo como “Você é um rapaz bom (e eu aprovo isso)”. 



 
 

Andrew McIntyre (2006) foi outro a descrever o dativo no alemão. McIntyre 

discorre sobre os vários tipos diferentes de dativo, enfatizando exemplos de dativos 

possessivos, como 5.c, e dativos éticos, como 5.d. 

 

5.  

a. Du bist mir ein netter Kerl. (“Você me é um rapaz bom.”) 

b. Verachtet mir die meister nicht. (“Não me despreze o mestre.”) 

c. Jemand hat mir das Auto geklaut. (“Alguém me roubou o carro.”) 

d. Du gehst mir nitch da rein. (“Você não me entre aí.”) 

 

 O dativo ético não fica restrito apenas a línguas de casos. Existem muitos 

registros de dativo ético em línguas sem declinação de caso. 

No inglês, por exemplo, encontramos evidências do dativo ético na 

comunicação cotidiana. Em 6.a, o dativo ético aparece com função enfática. O 

pronome “me” nessa sentença não possui qualquer função sintática e, assim, não é 

considerado como argumento do verbo “love”. A posição de objeto direto desse 

verbo é ocupada pelo sintagma “some chocolate”, não deixando espaço para 

ambiguidade. 

Além disso, o dativo ético também pode aparecer em situações de ordens ou 

exortações (MIGUEL et al. 2011), como em 6.b, ou em expressões idiomáticas 

cristalizadas, como em 6.c. 

 

6.  

a. I love me some chocolate. (“Eu me amo um pouco de chocolate.”) 

b.  Knock me at this gate. — Shakespeare, Taming of the Shrew, 1.2 

(“Bata-me neste portão.”) 

c. Cry me a river. (“Chore-me um rio.”) 

 



 
 

Uma outra língua que adota o dativo ético é o polonês. No polonês, as frases 

com dativo ético geralmente expressam ordens (DĄBROWSKA, 1997): 

 

7. Siedz mi spokojnie (“Senta-me quieto.”) 

Nesse caso, também o dativo ético ocorre de forma não-argumental, 

expressando um interesse ético do falante em relação ao cumprimento da ordem 

dada ao interlocutor. 

 

 Nas línguas neolatinas, o dativo ético parece, de modo geral, ser uma 

estrutura frequente, uma vez que já no latim o dativo ético era registrado. 

De acordo com a pesquisa de Sara Gonçalves Rabelo (2014), muitos casos 

de dativo ético são encontrados, por exemplo, no “Somnium Scipionis” de Cícero, 

sendo um dos casos mais expressivos o registrado em 8.a.  

Na tradução da autora, 8.a ficaria “Tudo te está ligado por nove órbitas 

circulares”. A presença do pronome é meramente enfática, e assim o proferidor da 

sentença dá a entender que seu interlocutor deve-se preocupar com a situação, 

porque esta o afeta. 

 Ainda no latim, em outros textos de Cícero, podemos observar mais alguns 

outros casos de dativo que podem ser interpretados como dativos éticos. Em 8.b, o 

dativo “mihi” levaria à interpretação “De que modo a pequena Tullia age para 

comigo?”; no entanto, a interpretação de dativo ético também seria possível, quando 

significando que a pequena Tullia age de uma maneira que o falante desaprova. Já 

em 8.c, a interpretação “Tu defendes a audácia por mim” ou não é possível, porque 

o falante não se sente favorecido pela defesa da audácia. Dessa maneira, o dativo 

de interesse, que é argumental, não caberia na sentença. 

 

8.  

a. Novem tibi orbibus vel potius globis conexa sunt omnia, ... 

(parágrafo 17) 



 
 

b. quid mihi Tulliola agit? (“De que modo me age a pequena Tullia?”)  

c. tu mihi istius audaciam defendis? (“Tu me defendes a audácia?”) 

 

 No presente, analisando registros linguísticos diversos, podemos encontrar o 

dativo ético em quase todas as línguas neolatinas. 

 No francês, temos a ocorrência muito frequente de um clítico não-argumental 

que pode ser entendido como o dativo ético (9.a, 9.b) e podemos também encontrar 

casos explícitos de dativo ético, como em 10.c, em que existe uma ação, e o falante 

desaprova essa ação. (Boneh & Nash, 2009) 

 

9.  

a. Je m’avale trois livres par semaine. (“Eu me devoro três livros por 

semana.”) 

b. Jeanne s’est fumé un cigare. (“Jeanne se está fumando um 

cigarro.”) 

c. Jean me boit trois bières en deux minutes! (Jean me bebe três 

cervejas em dez minutos!”) 

  

No espanhol, o clítico não-argumental normalmente aparece em verbos 

transitivos em que o sujeito não possui papel temático de agente (Picallo & Rigau, 

1999), e assim enfatizam que a ação não foi voluntária, como observado em 10.a. 

Em 10.b (DELBECQUE, 1984) e 10.c (JAEGGLI, 1986), temos ocorrências 

incontestáveis de dativo ético, mais uma vez com os fatores característicos: a 

semântica de desaprovação e o fator não-argumental. 

 

10.  

a. Al bebé le salieron los dientes. (“Nasceram os dentes do bebê.”)  

b. ¡No me comas todos los pasteles! (“Não me coma todos os doces!”) 

c. Juan me le arruinó la vida a esa chica.  (“Juan me arruinou a vida 

dessa menina.”) 



 
 

 

 Em 10.c, temos ainda outra particularidade. Segundo Diniz (2007), o pronome 

“le” é um redobramento do argumento objeto indireto “a esa chica”; “la vida” faz o 

papel do objeto direto e “Juan” é o sujeito. No entanto, o pronome ético “me”, como 

no português, não possui caso ou função sintática e tampouco é argumento da 

sentença.  

 

O italiano não é exceção na ocorrência do dativo ético. 

Em 11.a, vemos uma construção muito parecida com a 11.c do espanhol, 

com um pronome seguido de outro, sendo que apenas um deles é argumento da 

sentença. 

Em 11.b temos a peculiaridade do uso de um pronome em segunda pessoa 

embora semanticamente a pessoa eticamente motivada pela sentença seria a 

primeira. 

É também interessante notar que, de acordo com Simone (1993),  

construções como 11.c, muito semelhantes aos casos 9.a e 9b do francês, são 

provavelmente heranças do dativo ético latino; em casos assim, a partícula que 

originalmente se apresentava como pronome dativo se torna pronome pessoal e 

sujeito da sentença, tendo ocorrido nela uma modificação semântica (MASINI, 

2008). 

11.  

a. Non mi ti far bocciare! (“Não me vá falhar!”) 

b. Entro nel bar e sai chi ti vedo? (“Entro no bar e sabe o que te 

vejo?”) 

c. Ho bevuto una birra. vs. Mi sono bevuto una birra. (“Bebi uma 

cerveja.” vs “Me bebi uma cerveja.”) 

 

No português, também uma língua neo-latina, o dativo ético não deixa de 

aparecer. Nessa língua, o dativo ético é uma construção tão marcante que aparece 



 
 

até mesmo na literatura considerada clássica (12.a, 12.b), e é tão antiga que se tem 

registro dela mesmo nas cantigas medievais (12.c), segundo os comentários de 

Carolina Vasconcelos (1946).  

 

12.  

a. Ânimo, Brás Cubas, não me sejas palerma. (Machado de Assis) 

b. D. Lucrécia, vós com esses vestidos de luto! Pois não é hoje um dia 

de... festa para nós ambas! Oh! mudai-mos, mudai-mos breve! 

(Gonçalves Dias) 

c. De mais non creo que sabe que x'é desejar. (Cancioneiro da Ajuda) 

 

Observando descrições linguísticas já feitas ao redor do mundo, é fácil 

perceber que o dativo ético aparece tanto no português brasileiro (13.a) quanto no 

europeu (13.b) e no moçambicano (13.c) (MAPASSE, 2005). Possivelmente, a 

partícula ocorre em outros contextos e culturas que têm o português como língua 

central. No entanto, para o presente trabalho, não foram encontrados registros 

dessas outras ocorrências. 

 

13.  

a. Não me volta grávida! 

b. Lava-me essas mãos. 

c. Arranja-nos lá um emprego para o rapaz! 

 

Nos próximos capítulos, nosso foco irá para as ocorrências do dativo ético no 

português brasileiro. Buscaremos compreender, no contexto brasileiro, as 

particularidades desse fenômeno e também suas semelhanças com os casos vistos 

neste capítulo, como a semântica específica da partícula e o fato de ser não-

argumental. 

  



 
 

2 REVISÃO TEÓRICA 

Para observarmos o comportamento do dativo ético no português brasileiro, 

precisamos antes revisitar o que já foi dito em estudos acerca do tema. 

Levaremos em consideração os estudos de Ana Bastos (2004) e Odete 

Pereira da Silva Menon (2006) sobre o uso do dativo ético no contexto brasileiro. 

Cada uma delas aborda o tema de maneira diferenciada. Ana Bastos trabalha a 

estrutura e as propriedades gerais do dativo ético, enquanto Odete Menon se 

preocupa com o uso vernacular e a classificação sintática dessa partícula. Os dois 

estudos são complementares e auxiliam uma maior compreensão sobre o assunto, 

sendo de extrema importância para o conteúdo do terceiro capítulo deste trabalho. 

 

2.1 Ana Bastos (2004) 

Em seu artigo “The structure of ethical constructions and the constraint on co-

reference in Brazilian Portuguese” (2004), Ana Bastos discorre sobre o dativo ético e 

outros fenômenos linguísticos associados a ele. 

Primeiramente, a autora faz uma análise das propriedades gerais do dativo 

ético, comparando-o, para tal, com outros dois tipos de dativo: os dativos possessivo 

e benefactivo, sendo este último o mesmo que o dativo de interesse de Neires 

Paviani (2004). Os três dativos (ético, possessivo e benefactivo), apesar de poderem 

ser representados pelo mesmo pronome (“me”) e, sendo esse o caso, serem 

homófonos, se comportam de maneira diferenciada. É a partir dessa diferença de 

comportamento e estrutura que Bastos fará a sua análise inicial em cima do dativo 

ético. 

Para ilustrar os três diferentes tipos de dativo, Ana Bastos fornece os 

exemplos 1.a (ético), 1.b (benefactivo) e 1.c (possessivo). 

A maioria dos outros exemplos apresentados nesta seção não são exemplos 

trazidos pela autora em seu artigo e, sim, exemplos pensados para este trabalho a 

fim de tornar mais dinâmica a compreensão do texto de Bastos. A maioria desses 

exemplos procura demonstrar os argumentos da autora com relação ao 

comportamento do dativo ético. 



 
 

 

1.  

a. João me viajou para São Paulo!  

b. João me escreveu o relatório para o chefe (porque eu estava doente). 

c. João me vendeu o carro. 

 

De acordo com Bastos, a primeira diferença entre esses dativos está na gama 

de possibilidades para a escolha pronominal. Segundo a autora, apesar de o dativo 

possessivo e o benefactivo poderem ocorrer em todas as pessoas pronominais (2.a, 

2.b), o dativo ético no português só aparece sob a forma do pronome oblíquo átono 

de primeira pessoa, “me”. Qualquer outra escolha é considerada agramatical por 

Bastos, como em 2.c. 

Essa restrição da escolha pronominal é uma particularidade do português 

brasileiro, uma vez que é possível e até mesmo comum encontrarmos em outras 

línguas o dativo ético em diferentes pessoas e números pronominais, como no 

espanhol e sérvio-croata, em que o dativo ético pode ser expresso por pronomes de 

todas as pessoas, ou mesmo no italiano, em que, segundo as fontes de Bastos, só 

cabe a primeira pessoa pronominal, mas esta pode ser tanto no singular quanto no 

plural. 

 

2.  

a. João nos escreveu o relatório para o chefe (porque estávamos 

doentes). 

b. João te vendeu o carro. 

c. *João te/nos viajou para São Paulo. 

 

A segunda diferença apontada por Bastos é a semântica. Enquanto o dativo 

possessivo e o benefactivo sugerem uma reação neutra do falante em relação às 

ações do verbo, o dativo ético contém a inferência de que o falante desaprova a 

ação do verbo principal ou se sente incomodado por ela.  



 
 

Podemos pegar como exemplo os casos 1.a, 1.b. e 1.c. 

Vamos analisar então o exemplo em 1.a, em que temos o dativo ético. A 

sentença “João me viajou para São Paulo” implica um contexto em que o falante se 

sente prejudicado, frustrado ou incomodado pela viagem de João. A ação de João, 

ao viajar, afetou o falante de alguma forma, e o pronome está lá para enfatizar essa 

afetação. 

Já em 1.b e 1.c, o pronome retoma sentimentos bons ou vantajosos, 

refletindo o ganho que o falante teve a partir da ação explicitada pela sentença. 

Quanto à semântica específica do dativo ético, Ana Bastos a divide em dois 

principais componentes. Ela defende que existam essas duas partes essenciais para 

todo dativo ético, não importando a língua em que a construção apareça: uma 

pessoa afetada e uma inferência da desaprovação do falante. O falante geralmente 

é a pessoa afetada, mas nem sempre. Ao mencionar isso, ela retoma o que disse a 

respeito da escolha pronominal do dativo ético. Embora no português brasileiro, 

somente seja possível, segundo ela, escolher o pronome “me”, isso não significa que 

haja uma correlação com a semântica. Mesmo porque em outras línguas a 

semântica é a mesma, mas algumas línguas possibilitam a seleção de diferentes 

pronomes para o dativo ético, enquanto o português brasileiro, segundo Bastos, se 

limita ao pronome de primeira pessoa singular. 

Um terceiro aspecto diferencial do dativo ético com relação aos outros dois é 

a impossibilidade de o dativo ético aparecer em forma não-clítica, ao contrário dos 

dativos possessivo (3.a) e benefactivo (3.b). Isso acontece porque o dativo ético não 

possui uma forma não-clítica. Qualquer tentativa de fazê-lo passar para uma forma 

não-clítica alteraria a semântica ou a gramaticalidade da sentença, como pode ser 

visto em 3.c. A única expressão do dativo ético no português brasileiro se dá pela 

sua forma clítica. Bastos ainda comenta que isso não é necessariamente verdade 

para todas as línguas, uma vez que, por exemplo, o inglês possui uma forma não-

clítica que pode ser equivalente ao dativo ético (3.d). 

 

3.  

a. João vendeu meu carro. 



 
 

b. João escreveu por mim o relatório para o chefe (porque eu estava 

doente). 

c. *João viajou para São Paulo em mim/para mim/sobre mim. 

d. John died on me. 

 

Em seguida, Bastos introduz o assunto que se tornará o foco do restante do 

seu artigo: a restrição na correferência pelo dativo ético. 

Essa restrição acontece no português apenas com a primeira pessoa, uma 

vez que o pronome ético só aparece na primeira pessoa. O que a autora quer dizer 

com o termo  “restrição na correferência” é que o dativo ético não pode aparecer em 

uma sentença quando já houver algum outro elemento da mesma pessoa que ele. 

Ou seja, no português, a primeira pessoa singular. Por exemplo, a frase em 4.a 

funciona bem, porque o “me” não é correferência de “João”. Já a frase em 4.b, em 

que o sujeito e o dativo ético se correfeririam, é agramatical. No entanto, ao 

removermos o dativo ético, a frase se torna gramatical outra vez (4.c), demonstrando 

que a restrição na correferência é uma particularidade da ocorrência dessa partícula. 

 

4.  

a. O Pedro me apresentou o João para a Maria! 

b. *Eu me apresentei o João para a Maria. 

c. Eu apresentei o João para a Maria. 

 

A restrição na correferência não vale apenas entre dativo ético e sujeito. Ela 

também ocorre entre dativo ético e objeto direto (5.a), objeto indireto (5.b), 

possessivo (5.c) e locativo (5.d). Por outro lado, ela não parece ocorrer com adjuntos 

(5.e), nem mesmo se se tratarem de locativos adjuntos (5.f), uma vez que as frases 

construídas com dativo ético correferindo esses termos são frases gramaticais. 

 

5.  

a. *O João me apresentou eu para a Maria. 



 
 

b. *O João me apresentou a Maria para mim. 

c. ?O João me beijou minha mão. 

d. *O João me tatuou uma borboleta em mim. 

e. O João me apresentou a Maria para o Paulo sem mim! 

f. O João me apresentou a Maria para o Paulo atrás de mim. 

 

Em seu artigo, o principal objetivo de Bastos é explicar por que e em que 

situações essa restrição acontece. Ela procura desbancar teorias anteriores e, em 

seguida, traz suas próprias hipóteses, buscando comprová-las a partir de exemplos. 

No entanto, este não é o tema do presente trabalho e, portanto, não nos 

aprofundaremos nas questões da restrição na correferência. 

 

2.2 Odete Menon (2006) 

Em seu artigo, “E não me fique grávida!”, Odete Menon também trata do caso 

do dativo ético, mas sua abordagem é diferente de Bastos. Seus principais objetivos 

no artigo são 1) demonstrar o uso vernacular do dativo ético no português e 2) 

evidenciar como o reducionismo da Nomenclatura Gramatical Brasileira tornou ainda 

mais difícil a classificação sintática da construção do dativo ético no português 

brasileiro. 

 Segundo o dicionário (PRIBERAM, 2008-2013), o termo “vernáculo” se refere 

a uma estrutura que é própria de uma língua ou cultura; também pode dar a noção 

de uma linguagem genuína, pura e correta. Procurando definir o termo “vernáculo” 

na comunicação gráfica, Vera Lúcia Dones (2004) nos dá a seguinte explicação: 

 

Antes do aparecimento da cultura impressa, as linguagens européias eram 

consideradas línguas vernáculas, em contraste ao Latim e ao Grego oficial, usadas 

pelas classes instruídas. O termo vernacular sugere a existência de linguagens 

visuais e idiomas locais, que remetem a diferentes culturas. (DONES, 2004) 

 



 
 

Ao afirmar que o dativo ético é uma construção vernácula, Odete Menon está 

dizendo que seu uso é intrínseco à língua portuguesa, ou seja, está presente de 

forma regular na língua por vários séculos de história, e, portanto, não foi trazido 

para o português como estrangeirismo. 

Para comprovar que o dativo ético se trata de uma construção vernácula, 

Menon se utiliza de evidências encontradas em textos antigos e de algumas 

comparações com ocorrências da mesma construção em outras línguas neolatinas. 

Os textos de onde ela retira as evidências de que o dativo ético é uma 

construção antiga no português são documentos e registros literários dos séculos 

XIII ao XX. A quantidade de exemplos e a diversidade na datação deles servem para 

nos mostrar a constante presença da construção do dativo ético ao longo do tempo 

na língua portuguesa. 

No século XIII, temos como base a Notícia do Torto, considerado o mais 

antigo documento particular conhecido escrito em língua portuguesa. Ele não possui 

datação exata, mas estima-se que foi escrito entre 1211 e 1216. No texto, Menon 

aponta a ocorrência do dativo ético (6.a) com o verbo “desonrar”, que é um verbo 

transitivo direto. Nessa construção, ao pronome “li” (lhe) só cabe a classificação de 

dativo ético, sendo eliminada a possibilidade de ser um dativo de posse uma vez 

que a frase já abriga o possessivo “sa" (sua). 

Menon apresenta ainda muitos outros exemplos de dativo ético em registros 

antigos, como o fragmento em 6.b, retirado da Crónica Geral de Espanha de 1344. 

Como Menon ressalta, o interessante desse trecho é a ocorrência tanto do dativo de 

posse (“os mouros lhe corryã a terra”) quanto do dativo ético (“e lha estragavã”). O 

primeiro caso se trata de um dativo de posse porque é interpretado como “os 

mouros corriam a sua terra”. No segundo caso, temos um dativo ético porque o 

possessivo foi esgotado pelo primeiro dativo, e a outra interpretação possível (dativo 

benefactivo), como “os mouros estragavam a terra para ele”, não cabe nesse caso, 

uma vez que ninguém mandaria que estragassem a própria terra e muito menos se 

beneficiaria disso; além disso, historicamente, os mouros eram conhecidos inimigos 

dos cristãos naquela região. 



 
 

Em 6.c, Menon nos apresenta um exemplo mais atual. Segunda ela, essa 

sentença é uma representação da fala de São Paulo no início do século XX, 

reproduzida por Alcântara Machado em A apaixonada Elena em 1971.   

6.  

a. E depois li desunro Gonsauo Gonsaiuz sa fili(a) pechena. 

b. Estando o conde dom Fernam Gonçalvez em Burgos com os 

cavalleiros que o filharom por senhor e o fezerom conde, chegaronlhe 

novas que os mouros lhe corryã a terra e lha estragavã, cuydando que 

nõ avya hy senhor. 

c. Sei lá. Bobagens. Pare com essa dança que me estraga o encerado. 

 

Ao reproduzir essas evidências em seu artigo, Odete Menon deixa claro que o 

dativo ético é uma construção antiga na língua. Sua resistência ao tempo também 

demonstra o modo como ela faz parte da estrutura da língua. 

Em seguida, para reforçar o ponto de que o dativo ético veio desde o latim e, 

assim, foi herdado pelas línguas de origem latina, Menon nos fornece exemplos do 

dativo ético em outras línguas neolatinas.  

O exemplo tirado do espanhol (7.a) foi encontrado em registro antigo, do final 

do século XV. Nesse exemplo, a primeira oração apresenta um dativo ético não-

argumental, enquanto a segunda apresenta um dativo de posse (“le”). 

O exemplo em francês (7.b) foi tirado de uma música. A interpretação de 

dativo de posse não é possível nesse exemplo porque, no francês, o dativo de posse 

se apresentaria com outra estrutura:  “Mais c’est la mort qui l’assassina, ta Marcia”. 

Resta, portanto, apenas a interpretação de dativo ético, “Mas é a morte que te 

assassinou a Marcia”.  

No italiano, Menon encontra vários exemplos, inclusive parecidos com os que 

vimos no primeiro capítulo deste trabalho. A partir de um trecho de Bebincà (1993), 

Menon nos expõe o fato de na língua italiana ser possível a associação de 

praticamente qualquer verbo transitivo ao pronome clítico pessoal, dando uma ideia 

semelhante ao dativo ético. Essa estrutura no italiano, como demonstrada em 7.c 



 
 

com o pronome de primeira pessoa singular e em 7.d com pronome de primeira 

pessoa plural, é muito provavelmente uma herança do dativo ético latino. 

 

7.  

a. Quien me tocare naquesta/Yo le romperé la testa. 

b. Mais c’est la mort qui t’assassina Marcia 

c. Mi sono bevuto uma birra. 

d. Ci siamo visto um bel film. 

 

Na segunda parte do artigo, Odete Menon comenta a classificação sintática 

do dativo ético. 

Para explicar a mudança nessa classificação ao longo do tempo, Menon 

retorna ao Latim. Como foi dito no primeiro capítulo do presente artigo, nessa língua 

existia um sistema de casos em que  o entendimento sintático de uma sentença era 

obtido a partir da morfologia de seus componentes. No entanto, como reforça 

Menon, esse sistema latino de casos não foi repassado às línguas neolatinas. 

No português, como o sistema de casos não ocorre, o relevante para a 

compreensão sintática de uma sentença já não é a morfologia e, sim, a ordem dos 

constituintes. Desse modo, a ordem estrutural dos elementos em uma sentença se 

dá de maneira mais ou menos fixa. 

 Tendo noção da estrutura sintática do português, Menon nos apresenta 

definições de gramáticas antigas para uma classificação de fenômenos semelhantes 

ao dativo ético. 

A primeira gramática que ela cita é a gramática de Dias (1918, apud 

MENON). Esse autor defende que o dativo ético e formas semelhantes a essa 

construção sejam denominadas “complementos indiretos”: 

 

Nas expressões de admiração ou censura, nas recomendações e instâncias, e nas 

interrogações ácerca de alguem, serve o compl. indireto, na forma do pronom 

pessoal, de indicar que a acção importa á pess. designada pelo pronome: 



 
 

Disse mhami [=m'a mi] meu amigo | quando ssora  [=s'ora] foy sa vya [=via] | que non 

Ihestivesseu [=lh’estevess'eu] triste (Fern. 11. de Calheiros, Vai., 234). Olhae-me 

para as avesinhas do céo; vede lá se ellas semeiam, ou ceifam, ou encelleiram cousa 

alguma, (Cast., Chave, 51). Ó senhor Juiz-de-fóra, \ Ponha justiça na terra, \ Prenda-

me aquelles dois olhos, \ Que estão àquella janella. (L. de Vasconcellos, Pões. amor, 

99). 

 

A gramática de Pereira de 1948 (apud MENON) também traz uma informação 

semelhante. Nessa gramática, o dativo ético seria enquadrado dentro de uma 

categoria a que o autor chama “complemento terminativo”. Esses complementos são 

descritos como sendo termos de relação ou termos exigidos pela significação da 

palavra completada e são categorizados pelo autor em terminativos de atribuição, de 

origem e de relação. De acordo com Odete Menon, o dativo ético se encaixaria 

melhor na categoria de terminativo de relação.  Na classificação sintática, Pereira 

defende que os complementos terminativos sejam objetos indiretos.  

 Após mostrar-nos algumas definições de gramáticas antigas, Menon relembra 

as diretrizes da NGB (Nomenclatura Gramatical Brasileira), que entrou em vigor em 

1959 para o ensino e no ano seguinte para exames. A classificação da NGB é, de 

acordo com Menon, reducionista, uma vez que, ligando a ocorrência dos objetos à 

regência verbal, limitam-se os objetos a direto e indireto somente, sendo 

necessárias categorias separadas para o complemento nominal e o adjunto 

adnominal.  

 A autora defende que, anteriormente à NGB, a classificação sintática do 

dativo ético era possível, mas a partir da NGB o dativo ético perdeu sua 

classificação sintática. 

 

 Alguns outros autores comentaram sobre o dativo ético no Brasil, como 

Neires Paviani (2004) e Renata Maria de Barros (2010), mas as abordagens de 

ambas são mais específicas e aprofundam-se em contextos com os quais não 

pretendo trabalhar neste trabalho. Por essa razão, as obras dessas autoras não 

serão analisadas aqui, apesar de conterem informações importantes acerca do 



 
 

comportamento do dativo ético no português do Brasil.  A leitura dessas duas obras 

é recomendada para um entendimento mais completo dessa estrutura.  



 
 

3 PERFIL DO DATIVO ÉTICO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

Neste último capítulo, vamos tentar nos aprofundar mais nos contextos de 

ocorrência do dativo ético e nas características dessas ocorrências, levando em 

conta a semântica, os possíveis verbos e pronomes envolvidos e a ordem dos 

elementos em sentenças em que a partícula ocorre. 

A primeira parte do capítulo buscará contestar algumas das afirmações feitas 

pelas autoras citadas no capítulo anterior. Embora suas pesquisas tenham sido 

vitais para a compreensão do dativo ético, alguns dos pontos colocados por elas 

podem apresentar alguns problemas a depender da análise. Na primeira parte deste 

capítulo, procuraremos investigar esses pontos e contestá-los, baseando-nos em 

dados da língua portuguesa no Brasil escutados no cotidiano ou pensados em 

situações hipotéticas. 

Na segunda parte do capítulo, será traçado um perfil superficial do dativo 

ético no Brasil a partir de, principalmente, observações apresentadas por mim, assim 

como comprovações feitas por fontes informais que também possuem o português 

do Brasil como primeira língua. 

 

3.1 Contestando a teoria 

 A análise de Ana Bastos (2004) é essencial para a compreensão dos 

contextos em que o dativo ético não cabe por conta da restrição na correferência. Os 

pontos que serão contestados se encontram na introdução que a autora faz do 

dativo ético. 

 Mais especificamente, a parte em que ela afirma que o único pronome 

possível para expressar o dativo ético no português é o pronome de primeira pessoa 

“me”. Os dados levantados pela própria autora não contrariam essa afirmação, mas, 

para melhorar a compreensão do que é dito por ela, foram pensados outros dados 

que também são possíveis na língua portuguesa. Alguns desses dados pensados 

contradizem a afirmação de Bastos sobre a escolha pronominal do dativo ético no 

português brasileiro. 

 Por exemplo, temos os dados em 1.a e 1.b. 



 
 

 

1.  

a. Cenário: Maria passou horas limpando e encerando o chão. Seu 

marido, João, observou o esforço da esposa. Quando o filho do 

casal ameaça entrar em casa com os sapatos sujos de lama, João 

adverte Maria: “Cuidado para ele não te sujar esse chão com esses 

sapatos imundos!” 

b. Cenário: Maria e seu marido, João, passaram horas limpando e 

encerando o chão. Ao perceber que o filho se aproxima com os 

sapatos sujos de lama, Maria se desespera e diz para o marido: 

“Ele vai entrar aqui e nos sujar esse chão todo!” 

 

Em 1.a, dentro do contexto específico, o uso do pronome de segunda pessoa 

como dativo ético se torna gramatical. O dativo ético continua exercendo seu papel 

semântico de desaprovação, mas nesse caso a desaprovação não parte diretamente 

do falante mas do que o falante espera que seu interlocutor sinta. Além disso, 

demonstra também que o falante será afetado, indiretamente, pela ação da terceira 

pessoa, uma vez que o próprio falante se preocupa com os sentimentos, reações ou 

“afetação” do interlocutor pela ação principal do verbo. Nesse caso, o marido, João, 

reconhece os esforços da esposa e, como se preocupa com o bem-estar e a 

felicidade dela, se sentirá afetado pela reação que o chão sujo causará em Maria. 

Mesmo com o uso de um pronome diferente, as mesmas regras de Bastos 

ainda se aplicam a esse caso: existe uma pessoa afetada e uma inferência da 

desaprovação do falante. A única diferença desse caso para os demais casos 

apresentados pela autora é que a pessoa afetada não é necessariamente o falante, 

ou não é somente o falante. 

O cenário em 1.b também possibilita o uso do pronome de primeira pessoa 

plural de forma que a sentença se torne gramatical. De novo, o contexto é 

necessário para que haja aceitabilidade da sentença proferida por Maria, mas o uso 

não é impossível. 



 
 

Da mesma forma, os componentes do dativo éticos previstos por Bastos 

ainda se aplicam nesse caso, com a diferença de não serem apenas uma as 

pessoas afetadas pela ação do verbo principal.  

As contestações feitas nessa parte inicial do capítulo servem apenas como 

uma ressalva do que foi analisado por Ana Bastos em seu artigo de 2004, porque, 

apesar de as situações previstas em 1.a e 1.b serem possíveis e apesar do fato de 

essa possibilidade ferir um dos argumentos da autora, todos os outros argumentos 

continuam se aplicando. Vale lembrar que a autora notou a possibilidade do dativo 

ético com diferentes pessoas pronominais em outras línguas. Aqui apenas 

comprovamos que no português isso também é possível, embora em contextos 

específicos. Essa comprovação fez apenas ressaltar um dos outros argumentos da 

autora: o de que a semântica não tem relação com a baixa seletibilidade pronominal 

na construção do dativo ético. 

 

Da parte de Odete Menon (2006), apenas levantaremos discordâncias com 

relação à classificação sintática do dativo ético. As definições das gramáticas 

antigas expostas por Menon em seu artigo parecem insuficientes para classificar o 

dativo ético. Essas definições não só colocam o dativo ético na mesma categoria 

que outros tipos de dativo como também o classificam como um objeto indireto. 

Nenhuma dessas duas coisas parece ideal. 

Com relação à mistura de diferentes tipos de dativo, podemos ver, por 

exemplo, na definição de Dias (1918), que os exemplos dados por ele não 

apresentam uma homogeneidade comportamental. Em “Disse-me a mim meu 

amigo”, o dativo não é ético, apesar de ser enfático, e em “Prenda-me aqueles dois 

olhos”, o dativo é benefactivo, e pode ser substituído pela sua forma não-clítica, 

“Prenda aqueles dois olhos para mim”. Na definição de Pereira (1948) para o 

complemento terminativo de relação, que seria a categoria, segundo Menon, na qual 

o dativo ético melhor se encaixaria, temos apenas exemplos de dativo de posse. 

Como o comportamento desses diferentes dativos não é semelhante, apesar 

de sua estrutura morfológica ser a mesma, eles não podem ser tratados 

sintaticamente como a mesma coisa. Isso pode ser contestado até mesmo com base 



 
 

no artigo de Ana Bastos (2004), em que ela define o dativo ético a partir das 

diferenças dos outros tipos de dativo. 

Enquanto os outros tipos de dativo, como o dativo de posse e o benefactivo, 

podem até se encaixar no que os gramáticos antigos chamavam de “objeto indireto”, 

classificar o dativo ético dessa maneira pode parecer forçado. 

A classificação sintática trabalha com a função dos componentes em uma 

sentença. O dativo ético possui apenas função semântica, uma vez que não é 

argumento (como veremos na segunda parte do capítulo, ele pode aparecer mesmo 

com todos os argumentos preenchidos) nem adjunto. Percebemos que não pode ser 

um complemento quando vemos que as frases que se usam do dativo ético são 

igualmente perfeitas sem ele. O verbo não exige sintaticamente o dativo ético, 

porque ele é uma necessidade apenas semântica; ainda assim, fora de contexto, o 

uso do dativo ético pode soar inaceitável ou mesmo agramatical. Quanto a ele não 

ser adjunto, isso talvez se explique com a noção de que essa partícula aparece 

primariamente na fala. O fato de não ser complemento não se dá apenas pela 

regência do verbo, como propõe Menon, mas também pela particularidade da 

construção. Nos outros tipos de dativo propostos pelas gramáticas e por Pereira e 

Diaz, a classificação sintática se encaixa melhor, porque o comportamento dessas 

construções é diferente. No dativo ético, nenhuma das sugestões de função sintática 

parece ser muito pertinente.  

Acredito que essa impossibilidade de classificação do dativo ético não se 

deva apenas ao reducionismo da NGB, mas à própria natureza da partícula. 

 

3.2 Montando o perfil 

 Na parte final deste trabalho, tentaremos traçar um perfil de aparecimento e 

comportamento do dativo ético na fala do português brasileiro. Para tal, 

analisaremos três aspectos: 1) a escolha pronominal; 2) o modo do verbo principal; e 

3) a quantidade de argumentos exigida pelo verbo principal e a transitividade deste. 

 Analisaremos em cada caso as relações de estranhamento, aceitabilidade e 

especificidade. Quando formos tratar do número de argumentos, buscaremos 



 
 

também averiguar nas sentenças a maior ou menor percepção de que o pronome se 

trata, realmente, de um dativo ético. 

 

3.2.1. Escolha pronominal 

 Como vimos na seção anterior, não é apenas como o pronome de primeira 

pessoa singular que o dativo ético funciona, mas também com pronomes de 

segunda pessoa singular e primeira pessoa plural. Nos pronomes de segunda 

pessoa, incluiremos o pronome “lhe” quando este está sendo usado na segunda 

pessoa. Isso é uma particularidade do português do Brasil, possível apenas com a 

gramaticalização de “você”. Um exemplo do uso do lhe-ético como segunda pessoa 

é 2.a, em contexto semelhante a 1.a; as sentenças ficam praticamente idênticas, 

exceto pela escolha pronominal. Essa preferência pronominal pelo “lhe” de segunda 

pessoa é muito comum em algumas regiões do Brasil. 

 No entanto, não se usa o pronome “lhe” querendo se referir à terceira pessoa 

do discurso. Esse uso, demonstrado em 2.b, foi considerado pouco aceitável por 

falantes do português do Brasil como língua materna. 

 

2.  

a. Cuidado para ele não lhe sujar esse chão com esses sapatos 

imundos. 

b. Cenário: Maria passou horas limpando e encerando o chão. Seu 

marido, João, observou o esforço da esposa. Quando o filho do 

casal ameaça entrar em casa com os sapatos sujos de lama, João 

adverte o filho: “Sua mãe passou o dia limpando a casa! Cuidado 

para não lhe sujar tudo com esses sapatos imundos!” 

 

Apesar de esses outros pronomes poderem atuar como dativo ético, os casos  

em que isso é possível são muito restritos e específicos. Há a necessidade de um 

contexto explicado, seja por narração prévia ou por um período composto. 



 
 

Enquanto isso, o pronome de primeira pessoa, “me”, apesar de aparecer 

também em contextos específicos, pode ser compreendido por falantes fora de 

contexto na condição de que o contexto normalmente é inferido ou recriado por 

quem está lendo ou ouvindo a sentença. Por exemplo, em 14.a do primeiro capítulo 

deste trabalho, temos a sentença “Não me volta grávida!” separada de contexto 

explícito. Podemos inferir dessa sentença que alguém (segunda pessoa) vai a algum 

lugar onde há a possibilidade de se engravidar, e outra pessoa (primeira pessoa), 

que é provavelmente a mãe ou o pai do interlocutor, se sentirá muito afetada caso 

haja o descumprimento dessa ordem (“Não volta grávida!”). Assim, vemos que o 

pronome de primeira pessoa, por ser mais comum, não exige tanta especificidade de 

relato quanto os outros pronomes, uma vez que o uso destes é inegavelmente mais 

raro e, portanto, causaria maior estranhamento e menor aceitabilidade de alguém 

que escutasse a sentença fora do contexto. Esse estranhamento bloquearia a 

possibilidade da recriação hipotética de um contexto. 

 

3.2.2 Modo verbal 

 Dos modos verbais possíveis na língua portuguesa, fica claro, mediante 

análise, que o dativo ético tem preferência por alguns modos. 

Um desses modos pelos quais o dativo ético tem preferência é o imperativo 

negativo. Frases que contêm ordens diretas, como 3.a, abrigam muito regularmente 

a estrutura do dativo ético, talvez porque nelas se possa expressar melhor a parte 

semântica da partícula, que é a da reprovação de um ato ou do descumprimento de 

uma ordem. O contexto dessas sentenças, como foi dito na primeira parte do 

capítulo, não precisa ser explícito, porque pode ser inferido. Em sentenças com 

imperativo negativo, o dativo ético não exige muita especificidade (períodos simples 

são compreendidos quase sempre, mesmo fora de contexto), causa menos 

estranhamento e maior aceitabilidade. 

Outro modo que também aceita o dativo ético quase sempre é o indicativo. 

Neste, o dativo ético aparece em narrações de passado (3.b) ou presente (3.c) e em 

especulações sobre o futuro (3.c). No indicativo, o dativo ético exige maior 

especificidade da sentença, demandando algum tipo de contexto explícito. Esse 



 
 

contexto não necessariamente aparecerá na forma de um período composto (como 

em 3.b e 3.d), podendo ser expresso também por um adjunto (3.e).  

Com formas nominais, como gerúndio, infinitivo e particípio, o dativo ético só 

pode ocorrer na presença de verbo auxiliar. Com o verbo auxiliar no indicativo, o 

dativo ético pode ocorrer (3.d) seguindo as mesmas exigências de verbos principais 

no indicativo.  

 

3.  

a. Não me pule dessa janela! 

b. João me levou um soco na cara brigando na escola. 

c. João me aparece em casa com nota baixa todos os dias. 

d. João vai me sair de casa sem casaco nesse frio, já estou até 

vendo! Do jeio que ele é desligado...! 

e. João só me veio para comer o bolo! 

 

Outros modos verbais, como o imperativo afirmativo e o subjuntivo, também 

aceitam o dativo ético em alguns casos, mas são mais exigentes quanto à 

especificidade, demandando contexto explícito, e podem causar maior 

estranhamento e menor aceitabilidade pelo falante. Nesses modos, o dativo ético 

normalmente exige período composto, a não ser que o contexto seja muito particular 

e as pessoas escutando ou lendo a sentenças estejam diretamente envolvidas na 

situação. Como exemplo de subjuntivo, temos 4.a. Temos 4.b como exemplo de 

imperativo afirmativo. 

 

4.  

a. Se ele me comesse o bolo antes da hora, eu não teria tempo de 

comprar outro! 

b. Me come esse bolo aí, que eu te dou um tapa! 

 



 
 

3.2.3 Número de argumentos e transitividade 

 Para a análise do número de argumentos, utilizaremos como modelo o dativo 

ético no imperativo negativo, onde sabemos que ele com certeza funciona. As 

categorias analisadas serão: verbos transitivos diretos, indiretos e direto-indireto, e 

verbos intransitivos, inacusativos, inergativos ou impessoais. 

Os verbos transitivos aceitam o dativo ético em diferentes graus, dependendo 

da forma de sua transitividade. 

Com verbos de dois argumentos, o dativo ético se comporta de maneira mais 

ou menos previsível. Por exemplo, em verbos transitivos diretos, como em 5.a, 

temos menor aceitabilidade, um pouco de estranhamento e uma necessidade de 

especificar o contexto. O estranhamento causado é menor porque, nesses verbos, 

não fica muito claro, à primeira leitura, que a partícula “intrusa” se trata de um dativo 

ético: um dos complementos já está preenchido, mas muitos verbos geralmente 

abrem a possibilidade de um segundo complemento, então um falante pode 

suspeitar que esse seja um desses casos. No entanto, mediante a análise, vemos 

que é um dativo ético, porque a presença do complemento “esse garoto” torna 

impossível a interpretação “Não me beija”; o verbo claramente seleciona “esse 

garoto” como complemento, em detrimento do pronome.  

O mesmo ocorre com verbos transitivos indiretos, como demonstrado em 5.b. 

Já em verbos transitivos diretos e indiretos, que são de três argumentos, o 

estranhamento causado é muito maior. Nesses casos, temos todos os argumentos 

possíveis preenchidos, não deixando espaço para outras interpretações. Por outro 

lado, sendo maior o estranhamento, é também maior a percepção de que a partícula 

é intrusa e de que se trata, portanto, de um dativo ético. O exemplo em 5.c nos faz 

perceber essa situação: o “me” não pode ser complemento direto, porque essa vaga 

está preenchida por “chocolate”, e não pode tampouco ser complemento indireto, 

porque o complemento indireto já é “para esse menino”. Assim, só resta para o 

pronome a interpretação de dativo não-argumental. Nesse caso, dativo ético, porque 

é impossível torná-lo não-clítico, como tentam demonstrar os exemplos 5.d e 5.c, 

onde ocorre também a alteração da semântica original da sentença. 

 



 
 

5.  

a. Não me beija esse garoto! 

b. Não me toca nesse bolo! 

c. Não me dê chocolate para esse menino! 

d. Não me dê chocolate por mim para esse menino! 

e. Não me dê meu chocolate para esse menino! 

 

Já em verbos intransitivos, que possuem só um argumento, o dativo ético 

pode causar maior estranhamento pela aparência do preenchimento de um 

argumento antes inexistente. Mais uma vez, esse estranhamento causa a percepção 

do dativo ético como partícula estranha à sentença e, portanto, como um dativo ético 

e não argumento. Além disso, esses verbos exigem mais um contexto explícito para 

que as sentenças com dativo ético se tornem mais aceitáveis. Talvez também seja 

válido notar que inergativos (6.a) e inacusativos (6.b) geram diferentes níveis de 

aceitação da sentença com o dativo ético. 

Verbos intransitivos impessoais, que são de zero argumento, se comportam 

diante do dativo ético de forma parecida com os verbos de um argumento. A 

diferença talvez esteja no maior estranhamento e na maior necessidade de contexto. 

Temos 6.c como exemplo; esse exemplo é distinto dos demais pela impossibilidade 

de imperativo com verbo impessoal. 

6.  

a. Não me corre com essa tesoura! 

b. Não me morre nessa viagem! 

c. Ontem me choveu bem na hora do casamento! 

 

Com verbos de ligação, o dativo ético funciona bem, com pouco 

estranhamento e menor necessidade de contexto. O exemplo 14.a do primeiro 

capítulo ilustra bem o modo como o dativo ético pode ocorrer ao lado desse tipo de 

verbo.  



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo permitiu compreender o dativo ético como uma partícula cultural, 

por estar presente em diferentes línguas humanas, e vernacular, por fazer parte da 

linguagem intrinsecamente. 

 Ao analisarmos os trabalhos anteriores sobre o dativo ético, percebemos que 

as diferentes abordagens foram necessárias para um maior entendimento do 

assunto, apesar de existirem alguns pontos de contestação em cada um dos 

trabalhos analisados. 

 Por último, verificou-se que o dativo ético possui comportamentos específicos 

em diferentes situações, variando em cada caso o grau de estranhamento e 

aceitabilidade (inversamente proporcionais), a necessidade de contexto explícito e a 

percepção da partícula como estranha à sentença. Existem ainda diferentes formas 

verbais que não foram exploradas neste trabalho. Em uma análise superficial, o 

tempo verbal, por exemplo, não pareceu interferir diretamente no aparecimento ou 

não do dativo ético. Uma análise mais profunda da situação talvez seja interessante 

no futuro. 
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