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2 
UMA ABORDAGEM FUNCIONALISTA 

DA LÍNGUA

Neste capítulo são apresentados os pressupostos teóricos que 

estão na base deste trabalho, da perspectiva funcionalista, o que 

permite delinear a concepção de língua aqui assumida. Também 

são discutidos conceitos fundamentais para a análise que se fará das 

orações estudadas. 

O funcionalismo na linguística

Pensar na organização das línguas naturais sob o enfoque 

funcionalista é, essencialmente, considerá-las a partir das funções 

comunicativas a que servem, ou seja, é a função que determina a 

forma – em oposição a uma concepção formalista, segundo a qual 

a organização da língua é motivada por aspectos inerentes a sua 

própria estrutura (tal como se pode verificar no estruturalismo e no 

gerativismo).

As primeiras manifestações desse pensamento remetem ao Cír-

culo Linguístico de Praga, fundado em 1926, já revelando certa dis-

cordância da proposta saussuriana – inserida no paradigma formal 

– no que diz respeito à homogeneidade e à autonomia do sistema 

linguístico. No paradigma funcional, busca-se explicar a organização 
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30  ANA CAROLINA SPERANÇA-CRISCUOLO

do sistema linguístico a partir de motivações de natureza pragmático-

-discursiva (como se pode observar, em geral não se nega a sistema-

ticidade da língua). É o uso que determina a organização linguística, 

sendo imprescindível à análise a consideração da situação comunica-

tiva: os interlocutores, suas intenções, o contexto discursivo.

Segundo Neves (1997), apesar de tais princípios estarem na 

base de qualquer abordagem de cunho funcionalista, há que se 

reconhecer a existência de diferentes graus no que diz respeito à 

relação entre forma e função. Há modelos conservadores, que admi-

tem a inadequação de abordagens formalistas/estruturalistas sem, 

contudo, reanalisar a estrutura (Kuno, 1987 apud Neves, 1997). 

Existem modelos moderados que, além de mostrar as inadequações 

do formalismo/estruturalismo, apresentam uma análise funcional 

da estrutura linguística (Dik, 1989, 1997; e Halliday, 1985; obras 

mais recentes de Givón, 1984, 1990, 1993; Van Valin, 1990 apud 

Neves, 1997); podem-se inserir nessa vertente, atualmente, os tra-

balhos de Hengeveld e Mackenzie (2005, 2008). Por fim, há mo-

delos extremos, que não pressupõem a sistematicidade da língua, 

sendo as regras definidas apenas em termos funcionais, no nível 

textual, sem haver restrições sintáticas (Thompson, 1987; Givón, 

1979; Garcia, 1979 apud Neves, 1997).

Neste trabalho, adota-se uma postura moderada, em que forma 

e função estão em constante relacionamento. Segundo essa ver-

tente, têm grande destaque os trabalhos de Dik, com a Gramática 

Funcional (1989, 1997), e Hengeveld e Mackenzie (2008), autores 

da recente teoria da Gramática Discursivo-Funcional. A opção por 

uma postura moderada na análise funcional da língua justifica-se 

por se admitir sua “maleável” sistematicidade, visto que até mesmo 

as situações de uso da língua apresentam regularidades. 

Considerando-se nosso objeto de estudo – orações subordi-

nadas substantivas –, acredita-se que a análise proposta por esses 

autores traz grandes contribuições para uma melhor compreensão 

desse “tópico gramatical” (do ponto de vista do ensino), tanto em 

relação à organização formal quanto às funções que assumem essas 

orações em contextos reais de uso. 
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A Gramática Funcional

A proposta da Gramática Funcional (GF) de linha holandesa 

(Dik, 1989, 1997) apresenta uma teoria geral de organização das 

línguas naturais, com base na investigação e descrição das expres-

sões linguísticas a partir de sua adequação tipológica, pragmática 

e psicológica, cujo objetivo principal é compreender como se dá a 

comunicação entre Falante (F) e Ouvinte (O):

(a) A adequação tipológica diz respeito à aplicabilidade dessa 

abordagem para qualquer língua natural, sendo com ela 

possível estabelecer as semelhanças e diferenças entre as 

línguas, de maneira sistemática.

(b) Por adequação pragmática entende-se a capacidade de 

apreender as relações que se estabelecem entre a situação 

de interação verbal e as propriedades linguísticas. Isso sig-

nifica que não se deve pensar nas expressões linguísticas 

como objetos isolados, mas como instrumentos usados por 

um Falante com o objetivo de evocar uma determinada 

interpretação no Ouvinte (Dik, 1989, p.13)1.

(c) Sendo a gramática considerada a partir da relação entre 

Falante e Ouvinte, e não apenas um objeto formal, a ade-

quação psicológica refere-se à compatibilidade entre a teoria 

gramatical e os modelos psicológicos de competência lin-

guística, ou seja, os processos de produção (codificação) e 

compreensão (decodificação). No que diz respeito a esse 

padrão, é possível dizer que se estabelece uma relação muito 

próxima, de complementação, entre a abordagem Funcio-

nal e a Cognitiva (que também é considerada neste traba-

lho, uma vez que possibilita compreender de que maneira a 

experiência humana geral motiva o uso da língua).

 1 No original: “This means that we must not think of linguistic expressions as 

isolated objects, but as instruments which are used by a Speaker in order to evoke 

some intended interpretation in the Addressee [...]”. (Todas as traduções são de 

responsabilidade da autora deste trabalho.)
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32  ANA CAROLINA SPERANÇA-CRISCUOLO

As expressões linguísticas são, portanto, consideradas a partir 

da situação comunicativa em que são utilizadas, sendo relevantes 

as informações contextuais e situacionais disponíveis aos usuários. 

A sintaxe – foco deste trabalho2 – é tratada como instrumental em 

relação à semântica, e esta, instrumental em relação à pragmática 

(Dik, 1989, p.7), não sendo possível uma abordagem independente 

da sintaxe (Figura 2.1), o que difere da concepção gerativista de 

sintaxe “autônoma”.

Figura 2.1 – Relação entre sintaxe, semântica e pragmática de uma perspectiva 

funcionalista

Fonte: elaborada pela autora

Para Dik (1989), o principal objetivo de uma investigação fun-

cionalista é mostrar como os usuários de uma língua interagem e se 

fazem compreender mutuamente. Todos os níveis de organização 

linguística são, assim, essenciais para a observação e explicação do 

funcionamento linguístico.

Ao se comunicar, o Falante procura formular sua intenção da 

melhor maneira a fim de que a interpretação do Ouvinte lhe seja 

a mais próxima possível. De acordo com diferentes intenções, os 

usuários codificam a expressão linguística de maneiras diversas. 

Muitas vezes intencionalmente, os Falantes deixam implícitas suas 

intenções, requerendo maior participação do Ouvinte na interpre-

 2 Uma vez que o objeto de análise deste trabalho é o período composto por subor-

dinação substantiva, pode-se dizer que o foco é a sintaxe, no que diz respeito à 

natureza das relações propriamente linguísticas observadas. Contudo, seguindo 

a orientação funcionalista de análise, propõe-se uma análise considerando-se 

também os aspectos semânticos e pragmáticos dessas construções.
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tação dos enunciados (como se observa a partir do estudo dos Atos 

Indiretos de Fala: Austin, 1975). Na GF, as expressões linguís-

ticas são mediadoras – e não estabelecedoras – da interação entre 

os usuários, o que significa dizer que são parte de um conjunto de 

elementos que participam da interação verbal (crenças, conheci-

mento sociocultural, contexto da situação comunicativa, valores, 

intenções...). Segundo Dik (1989, p.17), qualquer diferença entre 

duas construções (X e Y) deve ser considerada partindo-se do pres-

suposto de que cada uma dessas construções serve a objetivos co-

municativos específicos. Usar uma construção na voz passiva ou na 

voz ativa não é apenas uma questão de escolha sintática, mas sim 

de perspectiva da situação enunciada. O linguista deve procurar 

compreender, antes de tudo, o porquê de existir tal diferença – que 

é um aspecto pragmático da construção. Na teoria da GF, “uma 

língua é, em primeiro lugar, conceituada como um instrumento 

de interação social entre seres humanos, usada com a intenção de 

estabelecer relações comunicativas” (Dik, 1989, p.3).3

A análise proposta pela abordagem funcional relaciona dois sis-

temas de regras: (i) as que governam a constituição das expressões 

linguísticas (regras semânticas, sintáticas, morfológicas e fonológi-

cas) e (ii) as que governam os padrões de interação verbal nos quais 

as expressões linguísticas são usadas (regras pragmáticas), sendo 

que o primeiro sistema é instrumental em relação ao segundo, de-

vendo ser descrito a partir do quadro geral estabelecido por este.

Com base nesses princípios gerais, Dik (1989, 1997) apresenta 

um modelo de organização da oração (unidade linguística de análise 

da GF) segundo uma estrutura subjacente abstrata, que se manifesta 

a partir de um sistema de regras de expressão que determina a forma, 

a ordem e os padrões de entoação dos constituintes na estrutura su-

perficial. A estrutura subjacente abstrata é uma estrutura comple-

xa, em que se distinguem vários níveis, ou camadas, de organização 

formal e semântica, como se pode observar no Quadro 2.1, a seguir:

 3 No original: “[...] a language is in the first place conceptualized as an instrument 

of social interaction among human beings, used with the intention of establishing 

communicative relationships”.
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34  ANA CAROLINA SPERANÇA-CRISCUOLO

Quadro 2.1 – Organização subjacente da oração segundo Dik

Unidade 

Estrutural

Tipo de Entidade Nível (Camada) Variável

Oração Ato de fala 4 E

Proposição Fato possível 3 X

Predicação Estado-de-coisas 2 E

Termos

Predicado

Entidades

Propriedade/relação 1

x

f

Fonte: adaptado de Dik (1989, p.50)

O primeiro elemento para a construção de uma estrutura subja-

cente, de acordo com o modelo da GF, é o predicado (designador 

de propriedades ou relações), ao qual se aplicam termos (usados 

para se referir a entidades).4 A seleção dos termos (argumentos) por 

um determinado predicado constitui o Nível 1 da estrutura subja-

cente, resultando em uma predicação. Por exemplo, os predicados 

(verbos) a seguir designam, respectivamente, uma relação entre 1, 

2 e 3 entidades (termos): 

cair (ele)

ver (ele) (a namorada)

entregar (ele) (a carta) (para a namorada)

A predicação, ao ser interpretada como possível de ocorrer em 

um mundo real ou imaginário, passa a designar um estado-de-

-coisas. Para isso, no Nível 2 se inserem os operadores de tempo e 

os satélites de espaço, que especificam o estado-de-coisas (os opera-

dores são elementos gramaticais e os satélites, lexicais).5 

 4 As entidades podem ser conceptualizadas no espaço (pessoas, objetos, luga-

res...).

 5 De acordo com a proposta da GF, o elemento que contém todos os predicados 

e termos de uma língua é chamado Fundo. Neste, encontram-se todos os itens 

lexicais de uma língua e suas propriedades sintáticas e semânticas: (a) a cate-

goria do predicado (verbal, adjetival e nominal), (b) o número de argumentos 

que ele requer e (c) a função semântica dos argumentos (Agente, Objetivo, 
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Ele caiu da escada.

Passado [[cair (ele)](da escada)]

Ele viu a namorada no shopping.

Passado [[ver (ele)(a namorada)](no shopping)]

Ele entregou a carta para a namorada na faculdade.

Passado [[entregar (ele)(a carta)(para a namorada](na 

faculdade)]

Como se pode observar, os termos (argumentos) são determi-

nados pela rede argumental do predicado, mas os satélites não; 

estes especificam o estado-de-coisas com informações referentes ao 

espaço, tempo, modo etc. 

Uma predicação inteira pode atuar como argumento de outro 

predicado, constituindo este a predicação matriz e aquela, a predica-

ção encaixada (o que corresponde ao que tradicionalmente é chama-

do de período composto por subordinação substantiva). Vejamos:

Joana viu / que ele entregou a carta para a namorada na 

faculdade.

Passado [[ver (Joana)(e)]

e = Passado [[entregar (ele)(a carta)(para a namorada](na 

faculdade)]

Esse exemplo descreve um estado-de-coisas A (predicação 

matriz), em que Joana viu o estado-de-coisas B, descrito em “e” 

(predicação encaixada). Esse mesmo estado-de-coisas “e” pode as-

sumir um novo status, o de proposição, dependendo do predicado 

matriz ao qual se encaixa:

Recipiente etc.) com suas respectivas características/restrições. Os itens gra-

maticais, divididos entre operadores (morfemas e desinências, por exemplo) 

ou funções (preposições e conjunções, por exemplo), resultam da aplicação das 

regras de expressão na construção das predicações.
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Joana acredita / que ele entregou a carta para a namorada na 

faculdade.

Presente [[ver (Joana)(X)]

X = Passado [[entregar (ele)(a carta)(para a namorada](na 

faculdade)]

Conforme o quadro de organização das camadas da oração pro-

posto por Dik (1989), “X” corresponde a uma proposição, perten-

cente ao Nível 3: uma predicação qualificada a partir da atitude do 

Falante (nesse exemplo, uma crença) resulta em uma proposição 

(conteúdo proposicional), que designa um fato possível e não um 

estado-de-coisas (como no Nível 2). A proposição pode ser razão 

de surpresa ou dúvida, pode ser mencionada, negada, rejeitada ou 

lembrada em função da atitude expressa pelo Falante. É interessan-

te observar que o tipo de predicado da oração matriz determina a 

natureza semântica da oração encaixada, ou seja, se é um estado-de-

-coisas encaixado (por exemplo, completando o sentido de “ver” = 

percepção direta) ou uma proposição encaixada (por exemplo, com-

pletando o sentido de “acreditar”). Por outro lado, diferentes tipos 

de oração encaixada revelam a polissemia de predicadores matrizes: 

Joana viu / que ele entregou a carta para a namorada na 

faculdade.

Joana viu / que não teria chances de conseguir o emprego.

Nesses casos, “ver” significa, respectivamente, “perceber sen-

sorialmente” (um estado-de-coisas) e “reconhecer” (a veracidade 

de uma proposição).

No Nível 4, por fim, atuam os operadores e satélites marcadores 

da força ilocucionária que constitui um ato de fala. O resultado é 

a oração, que pode comportar, basicamente, uma força declarati-

va, interrogativa ou imperativa. É interessante observar que esses 

marcadores também atuam sobre proposições e não sobre estados-

-de-coisas, pois estão relacionados à atitude do Falante. Tanto ele-

mentos gramaticais, como lexicais e pragmáticos podem atuar na 
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codificação da força ilocucionária da oração (Dik, 1997). Vejam-se 

alguns exemplos:

Retire-se daqui.

Ordeno que se retire.

Peço que se retire.

Você poderia se retirar?

Em todos esses casos, a intenção do Falante é que seu interlo-

cutor se retire do local em que se encontram. No primeiro caso, o 

Imperativo consiste num operador gramatical (modo verbal) que 

codifica a ordem diretamente; no segundo caso, essa ordem é ex-

pressa lexicalmente, de forma direta, pelo predicador “ordenar”; 

no terceiro exemplo, o Falante utiliza-se do predicador “pedir”, 

marcando indiretamente sua ordem, visto que não espera outra 

atitude que não seja a de que seu interlocutor saia; no último exem-

plo, a ilocução interrogativa é usada, também indiretamente, para 

codificar a ordem do Falante, o que a caracteriza como uma forma 

mais educada, mais polida.

Esse é, basicamente, o esquema ilocucionário que pode ser 

delineado na estrutura subjacente da oração completa, segundo a 

teoria da GF. Essa teoria apresenta uma nomenclatura bastante 

específica utilizada na descrição das unidades linguísticas, como se 

pode observar na quarta coluna do Quadro 2.1, onde se localizam as 

variáveis correspondentes aos elementos de cada nível. Neste traba-

lho, embora não se pretenda descrever as orações subordinadas em 

sua estrutura subjacente, de acordo com tal nomenclatura, mas sim 

de acordo com os princípios epistemológicos da GF e alguns dos 

seus critérios de análise (o tipo de predicador da oração principal, 

a natureza semântica da oração encaixada e a função pragmática 

da construção), a apresentação da estrutura em camadas é funda-

mental para a compreensão da teoria e dos seus conceitos. Além 

disso, essa organização da oração mostra que as construções com 

orações subordinadas substantivas, por estarem situadas nos níveis 

mais altos da hierarquia (camadas 3 e 4), de fato envolvem aspectos 
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relacionados à subjetividade do Falante, os quais se codificam nas 

escolhas linguísticas. 

Algumas considerações sobre a GF

Dik (1997) reconhece a complexidade das relações que se es-

tabelecem entre os constituintes de cada nível da estrutura subja-

cente da oração, referindo-se a certos problemas relativos à própria 

apresentação da teoria: primeiramente, existem na estruturação 

dos elementos tanto dependências de natureza bottom-up (como a 

escolha de um predicado e seus argumentos apropriados) quanto 

dependências de natureza top-down (a escolha de um determina-

do tópico discursivo e a construção de estruturas apropriadas em 

torno desse tópico). As escolhas em níveis mais altos interferem 

na articulação de elementos em níveis mais baixos da estrutura lin-

guística, e as regras de expressão devem ser sensíveis à presença ou 

ausência dos elementos estruturais de níveis superiores. Para Dik 

(1989, p.51), “uma gramática pragmaticamente adequada deverá 

mostrar em que sentido a organização das expressões linguísticas é 

dependente de características de níveis superiores do discurso em 

que ocorre”.6 Em segundo lugar, um modelo de gramática psico-

logicamente adequado deve tomar conta tanto das capacidades de 

codificação quanto de interpretação das expressões linguísticas por 

parte dos usuários de uma língua natural. De certa forma, o com-

ponente psicológico – especialmente sob o aspecto da compreensão 

das expressões linguísticas – é negligenciado na teoria da GF, ape-

sar de ser reconhecida sua importância. A partir das contribuições 

da Linguística Cognitiva (Capítulo 3), busca-se mostrar alguns 

aspectos cognitivos relacionados às capacidades de codificação e 

interpretação das expressões linguísticas, o que corrobora a possi-

bilidade de aproximação dessas duas teorias.

 6 No original: “[...] a pragmatically adequate grammar will have to show in what 

respects the local organization of linguistic expressions is dependent on higher-

-level features of the discourse in which they occur”.
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Dada a maior complexidade de se descrever e sistematizar a 

organização das expressões linguísticas em contextos de comunica-

ção, que de acordo com Dik (1989) pressupõem todos os níveis in-

feriores para serem propriamente compreendidas, o autor justifica 

sua opção metodológica por um modelo bottom-up (ascendente) de 

análise, em que se parte de expressões mais básicas (os predicados 

e termos) para se chegar ao todo complexo: a oração revestida de 

força ilocucionária (como dito, a unidade de análise da GF é a ora-

ção). É importante ressaltar, contudo, que isso não corresponde a 

uma ordem pressuposta de passos seguidos pelo usuário na cons-

trução das expressões linguísticas.

A consideração da oração como unidade de análise da língua é 

uma característica do modelo proposto por Dik (1989, 1997), bem 

como sua estratificação em camadas. Apesar de o foco desse mo-

delo – que é uma teoria gramatical – ser a descrição das estruturas 

linguísticas, Dik (1997, p.409) afirma que:

ULNs [usuários de uma língua natural] não falam por sentenças 

ou orações isoladas, mas as combinam em dimensões mais extensas 

e complexas para as quais podemos usar o termo geral “discurso”. 

Um discurso é mais (muito mais) que uma sequência arbitrária de 

orações. Portanto, ainda que tivéssemos uma teoria otimizada da 

oração, essa teoria deixaria muito a desejar quando considerada um 

componente de uma teoria mais ampla da competência comunica-

tiva dos ULNs. Além disso, uma vez que orações, em sua estrutura 

interna, são sensíveis a uma variedade de fatores discursivos, uma 

teoria “otimizada” da oração (isolada) é simplesmente impossível.7

 7 No original: “NLU’s do not speak in isolated sentences or clauses, but combine 

these into longer and more complex stretches for which we may use the general 

cover term ‘discourse’. A discourse is more (much more) than an arbitrary sequence 

of clauses. Therefore, even if we had an optimal theory of the clause, this theory 

would still leave much to be desired when considered as a component in a wider 

theory of NLU’s communicative competence. Moreover, since clauses, in their 

internal structure, are sensitive to a variety of discourse factors, an ‘optimal’ 

theory of the (isolated) clause is simply impossible”.
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Dessa maneira, além de se levar em conta alguns dos aspectos 

propostos pela GF na análise que se faz das orações subordinadas 

substantivas, observa-se também a relação que essas construções 

estabelecem, efetivamente, nos textos em que ocorrem. Assim, a 

concepção de língua proposta pela GF é fundamental neste traba-

lho: um instrumento de interação social. De acordo com o modelo 

de interação verbal apresentado em 1989 (p.8) e retomado em 1997 

(p.410), Falante e Ouvinte possuem um conjunto de informação 

pragmática que inclui conhecimento de mundo, conhecimento 

da situação e conhecimento do contexto comunicativo, havendo 

elementos compartilhados entre ambos. O Falante formula uma 

intenção comunicativa, parcialmente codificada no conteúdo de 

uma expressão linguística, com o objetivo de produzir alguma mu-

dança na informação pragmática do Ouvinte. Há, nesse processo, 

a antecipação de uma possível interpretação do Ouvinte, por parte 

do Falante, o que também interfere na organização do enunciado. O 

Ouvinte, por sua vez, reconstrói e interpreta a intenção do Falante, 

partindo da expressão linguística, mas também com base em sua 

informação pragmática (Figura 2.2).

Figura 2.2 – Modelo de interação verbal proposto por Dik

Fonte: Dik (1989, p.8; 1997, p.410)

Dentre os tipos de conhecimento contidos na informação prag-

mática, essenciais na produção e interpretação do discurso, Dik 

(1997, p.411) considera:
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1. Conhecimento que Falante e Ouvinte possuem antes de um 

evento comunicativo específico:

1.1 Linguístico:

1.1.1 Lexical (predicados lexicais da língua e suas 

propriedades morfossintáticas e semânticas, bem como 

suas inter-relações mútuas);

1.1.2 Gramatical (regras e princípios que definem as 

estruturas gramaticais subjacentes, e as regras e princí-

pios por meio dos quais essas estruturas são transforma-

das em expressões linguísticas);

1.1.3 Pragmático (regras e princípios – máximas e 

convenções – que governam o uso correto das expres-

sões linguísticas na interação verbal).

1.2  Não Linguístico (que dizem respeito à experiência 

humana geral):

1.2.1 Referencial (entidades como pessoas, coisas, 

lugares...);

1.2.2 Episódico (estados-de-coisas – ações, processos, 

posições, estados... – em que as entidades se envolvem);

1.2.3 Geral (regras e princípios – leis, tendências – que 

governam o mundo ou mundos possíveis).

2. Conhecimento derivado do evento comunicativo e da situa-

ção em que ele ocorre:

2.1 Situacional: derivado do que é percebido e inferido da 

situação comunicativa, incluindo parâmetros básicos da dêixis.

2.2 Textual:

2.2.1 Referencial (como as entidades são menciona-

das no texto: tópicos...);

2.2.2 Episódico (como os estados-de-coisas são des-

critos no texto, e como as entidades se envolvem neles);

2.2.3 Geral (como regras e princípios são menciona-

dos no texto).
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Pode-se perceber que, apesar de se deter na descrição da or-

ganização da oração (utilizando para isso um “aparato” bastante 

formal), o autor fornece noções gerais em direção a uma possível 

gramática funcional do discurso, reconhecendo ser esse um grande 

desafio, e aponta para a importância de se considerarem, na aná-

lise do funcionamento da língua, aspectos como gênero e tipo de 

discurso, e diferenças entre discurso direto e discurso indireto, por 

exemplo. Em relação à coerência discursiva (que também deter-

mina a organização linguística), faz referência a fatores de ordem 

cognitiva, tais como frames, scripts, iconicidade, topicalização (ges-

talt) e focalização (que determinam a seleção de predicados e a res-

pectiva organização dos seus argumentos). A consideração de todos 

esses elementos na observação do funcionamento linguístico mos-

tra, dessa forma, a necessidade de ir além do limite da oração. Como 

já dito, a teoria da GF proposta por Dik (1989, 1997) em torno da 

oração é uma opção metodológica (que tem sua importância), visto 

que o autor reconhece a diversidade de fatores extralinguísticos que 

interferem na organização da língua. 

Os desenvolvimentos da GF orientam, atualmente, para a Gra-

mática Discursivo-Funcional (Functional Discourse Grammar), de 

certa forma dando continuidade e desenvolvendo algumas ideias 

já sugeridas por Dik (1989; 1997) acerca de uma gramática mo-

tivada pelo discurso. Contudo, apesar de se fundamentarem nos 

mesmos pressupostos funcionalistas, essas abordagens propõem 

modelos de análise diferentes. Na próxima seção são apresentadas 

as contribuições que essa nova proposta traz para a descrição das 

orações subordinadas substantivas, refletindo-se sobre possíveis 

orientações para o ensino de sintaxe do português. 

A Gramática Discursivo-Funcional

A Gramática Discursivo-Funcional (GDF) proposta por Hen-

geveld e Mackenzie (2008), ao contrário da GF, organiza-se num 

modelo top-down (descendente) de análise, partindo da intenção do 
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Falante (Componente Conceitual)8 para a realização das expressões 

linguísticas (Componente de Saída/Expressão), o que constitui a 

principal divergência entre essas duas propostas. Essa inversão na 

descrição do funcionamento linguístico é um aspecto importante, 

visto que acompanha a própria lógica de uso da língua: o Falante 

parte de uma intenção comunicativa para então produzir seus enun-

ciados. Tal postura se revela bastante produtiva no que diz respeito 

à observação das funções comunicativas a que servem as estruturas 

linguísticas e à própria descrição destas – corroborando o princípio 

de que a sintaxe de uma língua é sensível a fatores de ordem prag-

mática, e deve ser descrita a partir de motivações dessa ordem.

A unidade básica de análise na proposta da GDF é o ato discur-

sivo (portanto, uma unidade comunicativa) e não a oração (unidade 

morfossintática, como na GF), podendo compreender unidades 

menores ou maiores que esta, e permitindo a explicação de fenô-

menos que ultrapassam ou nem chegam ao limite da oração. É im-

portante ressaltar que esse é um modelo centrado na organização 

gramatical das línguas naturais em situações de uso, que busca 

descrever de que maneira informações pragmático-discursivas se 

codificam na estrutura morfossintática. Sob essa perspectiva, pre-

tende-se mostrar como essas informações estão presentes na sinta-

xe das orações subordinadas substantivas (uma vez que também 

podem se constituir atos discursivos).

Nesse modelo, a gramática (Componente Gramatical) é um 

componente que, no processo de interação verbal, não opera isola-

damente, mas interage com outros três: Conceitual, Contextual e 

de Expressão/Saída9 (Figura 2.3):

 8 Conferir Figura 2.3.

 9 A atuação desses três componentes varia entre as línguas, de acordo com o 

impacto que tiverem na forma linguística. Se em uma dada língua o Falante 

expressa um comando diretamente pelo uso do Imperativo (“Abra a porta”) 

ou indiretamente por uma questão sobre habilidade (“Você poderia abrir a 

porta?”), as circunstâncias que determinam essa escolha pertencem ao Com-

ponente Conceitual ou ao Contextual. As formas alternativas, por sua vez, são 

uma questão do Componente Gramatical.
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Figura 2.3 – Componentes relacionados à GDF

Fonte: Hengelved e Mackenzie (2008, p.6)

O Componente Conceitual compreende as intenções comuni-

cativas e as representações conceituais relevantes que serão trans-

formadas em representações linguísticas. Segundo os autores, “é 

a força motivadora por trás do Componente Gramatical como um 

todo”10 (p.7). Todo material cognitivo e ideacional, relevante para 

cada ato discursivo, situa-se nesse componente. O Componente 

Contextual compreende informações e características da situação 

discursiva, tanto no que diz respeito ao discurso precedente e à si-

tuação imediata de interação quanto às relações sociais entre os par-

ticipantes (gênero, papel social etc.): “A intenção desenvolvida por 

um falante não surge no vácuo, mas num contexto comunicativo 

multifacetado” (p.9).11 Os processos gramaticais de referenciação, 

o uso de reflexivos e as sequências narrativas, por exemplo, depen-

dem da interação do Componente Gramatical com o Componente 

Contextual. O Componente de Expressão/Saída, por fim, gera a 

expressão acústica ou gráfica da informação fornecida pelo Com-

 10 No original: “[The Conceptual Component] is the driving force behind the Gram-

matical Component as a whole”.

 11 No original: “The intention developed by the speaker does not arise in the 

vacuum, but in a multifaceted communicative context”.
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ponente Gramatical, o qual corresponde ao domínio específico da 

GDF. Neste, a descrição das expressões linguísticas é feita a partir 

da organização hierárquica de quatro níveis: Interpessoal (NI), 

Representacional (NR), Morfossintático (NM) e Fonológico (NF).

Esses quatro níveis se dividem entre as duas operações fun-

damentais que ocorrem na construção dos enunciados, segundo a 

teoria: a formulação e a codificação. A formulação diz respeito às 

regras que convertem as representações cognitivas (intenções) em 

representações pragmáticas (NI) e semânticas (NR); a codificação, 

por sua vez, refere-se às regras que convertem tais representações 

(pragmáticas e semânticas) nas representações morfossintática 

(NM) e fonológica (NF).

O Nível Interpessoal (NI) compreende aspectos relacionados à 

relação entre Falante e Ouvinte, em que uma expressão linguística 

tem a ela associada uma determinada intenção comunicativa. São 

reconhecidas nesse nível funções retóricas (concessão, correção 

etc.) e pragmáticas (tópico e foco); o Nível Representacional (NR) 

determina a estrutura semântica subjacente à expressão linguística 

(natureza do predicador, estado-de-coisas, conteúdo proposicional, 

tempo, lugar etc.); o Nível Morfossintático (NM) corresponde ao 

preenchimento dos argumentos de um predicado, ou seja, é a co-

dificação morfossintática da expressão (funções sintáticas), a partir 

do input dos níveis anteriores e, finalmente, no Nível Fonológico 

(NF) encontram-se questões relacionadas à codificação fonológica 

e ao padrão entoacional das expressões linguísticas, sendo que este 

é determinado já no nível Interpessoal (segundo a intenção do Fa-

lante), o que mostra a inter-relação entre esses quatro níveis. Cada 

um desses níveis também se organiza hierarquicamente. Vejamos.

Os níveis da GDF e suas respectivas camadas

Semelhantemente ao modelo da GF, a GDF também apresenta 

uma organização em camadas para cada um dos níveis do Com-

ponente Gramatical. O Nível Interpessoal constitui-se, primeira-

mente, da ilocução, que, segundo Hengeveld e Mackenzie (2008), 
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marca o uso conversacional do ato discursivo ou, nos termos de 

Searle (cf. Dik, 1997), caracteriza a força ilocucionária do enun-

ciado (sendo as principais: Declarativa, Interrogativa, Imperativa, 

Exclamativa). Verbos performativos como prometer, informar e or-

denar, por exemplo, marcam a ilocução lexicalmente e aparecem 

como predicadores da oração principal em construções complexas 

(o que corresponderia à quarta camada do modelo da GF, mas da 

perspectiva top-down):12

Eu prometo a você / que não contarei nada a ninguém.

Estou te dizendo / que não contei nada a ela. 

Há também outras formas de manifestação da ilocução, como a 

entonação. O enunciado “Você pode sair agora(?)” pode se caracte-

rizar, oralmente, como um pedido ou uma autorização. O que vai 

determinar isso é seu contorno entoacional. Na escrita, a diferença 

se mostra na pontuação.

Os participantes (Falante e Ouvinte) correspondem ao próxi-

mo elemento do NI. De acordo com o contexto, a especificação de 

suas características torna-se relevante, configurando-se como uma 

estratégia na marcação dos seus lugares sociais, da autoridade e do 

grau de formalidade da interação. 

O conteúdo comunicado, por fim, corresponde àquilo que o 

Falante deseja evocar em comunicação com o Ouvinte. A oração 

subordinada substantiva (OSS) corresponde ao conteúdo comu-

nicado de um ato discursivo composto por uma oração complexa, 

enquanto a oração principal (OP) constitui um modificador do 

conteúdo comunicado, assim como os marcadores evidenciais “De 

acordo com...”, “Segundo X...”:

 12 Os exemplos dados terão como foco as construções com orações subordinadas 

substantivas, embora qualquer expressão linguística possa atuar como um ato 

discursivo. Além disso, serão discutidos apenas os constituintes relevantes 

para a descrição e reflexão das orações subordinadas substantivas analisadas 

neste trabalho. Para o conhecimento do modelo completo da GDF, conferir 

Hengeveld e Mackenzie, 2008. 
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Ministro afirma: / “Até o fim do ano, 280 mil casas deverão ser 

entregues”.

Os especialistas dizem / que boa alimentação deve ser acompa-

nhada de exercícios.

Segundo o diretor, todos terão o aumento prometido.

O Discurso Direto (DD) – citação – é analisado, na GDF, como 

um argumento de verbo dicendi (OP), cujo primeiro argumento é 

a fonte do conteúdo comunicado e assume função evidencial. No 

Discurso Indireto (DI), por sua vez, embora também haja marcas 

reportativas, o enunciado original (conteúdo comunicado) pode ser 

mais afetado pela perspectiva daquele que o reporta; a opção pelo 

DD ou pelo DI, logo, configura uma escolha pragmática.

No Nível Representacional, observam-se aspectos semânticos da 

unidade linguística. As expressões linguísticas são analisadas quan-

to aos seguintes estatutos: conteúdo proposicional, episódio, 

estado-de-coisas, propriedades configuracionais e lexicais, in-

divíduos, localização, tempo, modo, quantidade, razão/causa. 

Em se tratando do período composto por subordinação (subs-

tantiva), as relações entre a OP e a OS permeiam as camadas do 

conteúdo proposicional, do episódio e do estado-de-coisas. 

Conteúdos proposicionais são entidades de terceira ordem (cf. 

Dik, 1989) e correspondem a constructos mentais que podem ser 

factuais (conhecimentos, crenças racionais sobre o mundo real) 

ou não factuais (desejos, esperanças sobre o mundo real ou um 

mundo imaginário). O conteúdo proposicional pode ser qualifi-

cado em termos de atitudes proposicionais do Falante (certeza, 

dúvida, crença, descrença) ou em termos de sua fonte de origem 

(conhecimento compartilhado, evidência sensorial, inferência). O 

episódio corresponde a uma sequência de estados-de-coisas ligados 

tematicamente, com unidade de tempo, espaço e indivíduos (essa 

categoria surgiu a partir do estudo de línguas que marcam apenas 

um estado-de-coisas dentro de uma sequência; no português, um 

exemplo seria uma receita, em que um conjunto de estados-de-coi-

sas compõe um episódio). O estado-de-coisas, por fim, pode ser lo-
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calizado num tempo relativo e avaliado em termos de sua realidade. 

Episódios e estado-de-coisas são entidades de segunda ordem.

Maria acreditou / que seu namorado viria vê-la.

Penso / que estejam a caminho.

João acha / que chegará a tempo no aeroporto.

Ele viu / que todos saíram juntos.

Jorge ouviu / que falavam ao telefone.

Sinto / que deixaram o ar-condicionado ligado.

Nos três primeiros exemplos, encontram-se na OP os verbos 

acreditar, pensar e achar, que tomam um conteúdo proposicional 

como segundo argumento (OS). Nos outros três exemplos, os ver-

bos ver, ouvir e sentir, predicadores da OP, encaixam estados-de-

-coisas (OS) como segundo argumento.

A evidencialidade é uma categoria que usualmente se manifesta, 

entre outras formas, por meio das orações subordinadas substanti-

vas. Nesses exemplos, segundo a GDF, a OP especifica a maneira 

como o participante adquiriu a informação expressa: por inferên-

cias a partir de evidências indiretas ou por evidências sensoriais. 

Em geral, o Falante adquire um conhecimento ou uma infor-

mação diretamente, como testemunha (evidência sensorial), ou 

indiretamente, por inferências (cálculos e experiências pessoais) 

ou, ainda, por relatos. Os reportativos (Discurso Direto e Discurso 

Indireto), apesar de também pertencerem à categoria de marcado-

res evidenciais, situam-se no Nível Interpessoal, visto que um ato 

discursivo é tomado como um Conteúdo Comunicado de outro ato 

discursivo, na posição de argumento de um verbo dicendi (Henge-

veld; Mackenzie, 2008, p.155-177).13

 13 No Capítulo 4, na Seção “Considerações sobre orações subordinadas substan-

tivas e a expressão da evidencialidade”, discutem-se alguns aspectos sobre a 

expressão da evidencialidade no português.
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No Nível Morfossintático, a oração corresponde à maior unidade 

sintática possível, embora qualquer unidade comunicativa, seja ela 

maior ou menor que a oração, possa constituir um ato discursivo. 

Para Hengeveld e Mackenzie (2008), a oração é uma categoria sin-

tática universal e constitui domínio de vários processos morfos-

sintáticos e discursivos. Sendo assim, é de grande importância e 

recorrência na comunicação humana, e não raras vezes compreende 

todos os níveis e constituintes da GDF. Na descrição que se propõe 

das orações subordinadas substantivas (ou completivas),14 serão 

considerados apenas aspectos sintáticos relevantes nas situações 

analisadas, mas é importante destacar que outros podem se confi-

gurar em situações diversas. 

Segundo Hengeveld e Mackenzie (2008, p.363), a semântica 

do predicado matriz determina o tipo de unidade interpessoal ou 

representacional que será tomada como argumento. Por exemplo, 

(1) verbos de relato, ou dicendi, tomam como segundo argumento 

uma unidade do Nível Interpessoal: um conteúdo comunicado 

(DD e DI); (2) verbos de conhecimento, verbos de atitude proposi-

cional e verbos de percepção, por sua vez, tomam como argumento 

unidades do Nível Representacional: conteúdos proposicionais e 

estados-de-coisas.

A forma desenvolvida ou reduzida da OS também aponta para 

diferentes camadas do NR: 

Eu o vi / sair/saindo.

Eu vi / que ele saiu.

 14 Neste trabalho, entendem-se como sinônimos os termos “oração subordinada 

substantiva” e “oração completiva” (do inglês, complement clause, cf. Verhagen, 

2005). Em outras palavras, são as orações que completam a rede argumental de 

um verbo, um nome ou um adjetivo. Segundo Neves (2000, p.335), “as orações 

introduzidas por conjunção integrante geralmente funcionam como comple-

mento de um termo da outra oração. Essas orações completivas têm papel 

de um argumento, ou participante, em relação a um termo valencial da 

oração principal”. Ressalta-se, entretanto, que o termo “oração completiva” 

é tradicionalmente usado em referência às orações “completivas nominais”, 

principalmente, e “completivas verbais” (objetivas diretas e objetivas indiretas).
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No primeiro caso, o uso da oração reduzida (infinitivo ou gerún-

dio) expressa um estado-de-coisas testemunhado pelo Falante, ao 

passo que, no segundo exemplo, o uso da oração subordinada desen-

volvida expressa uma conclusão feita a partir de alguma evidência. 

O uso de uma ou outra forma depende tanto do contexto real (em 

que o Falante apenas relata o que ocorreu) quanto da possível inten-

ção de preservar sua face: mesmo num contexto em que o Falante 

tenha testemunhado o estado-de-coisas (alguém saindo), ele pode 

manifestar isso como uma inferência, para não se comprometer.

Sendo assim, como afirmam Hengeveld e Mackenzie (2008), a 

construção da estrutura subjacente do NR se dá parcialmente em 

paralelo com a construção do NI e ambos interagem entre si, o que 

se reflete no Nível Morfossintático. Neste, o input fornecido pelos 

níveis responsáveis pela formulação (NI e NR) é convertido numa 

representação estrutural que posteriormente será convertida num 

constructo fonológico (NF). A unidade do NM é a expressão lin-

guística, que pode ser uma oração (que pode conter outras orações 

encaixadas), um sintagma ou mesmo uma palavra, desde que tenha 

valor comunicativo.

Por fim, o Nível Fonológico é responsável por converter as infor-

mações enviadas dos níveis anteriores em representações fonológi-

cas. A GDF procura descrever os aspectos fonológicos usados para 

expressar a função comunicativa que uma expressão linguística 

assume na interação F-O. Por exemplo, diretamente do NI pode 

ser determinada a função pragmática de tópico para uma expressão, 

que recebe um padrão prosódico especial. 

É o NF que oferece o input para o Componente de Expressão/

Saída. Correspondem às camadas desse nível os sons, padrões 

prosódicos, morfemas presos e operadores fonológicos. Tendo 

em vista que o foco deste trabalho é a língua em sua modalidade 

escrita, o NF não será tratado aqui, uma vez que aspectos como 

pausa e padrão entoacional fogem aos objetivos deste estudo e re-

quereriam um corpus de língua falada sob exame.15

 15 Para um aprofundamento dos elementos que compõem esse nível, conferir 

Hengeveld e Mackenzie, 2008, p.421-462.
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É interessante observar, segundo a teoria da GDF, que nem 

todos os níveis são ativados nas expressões linguísticas. A imple-

mentação dinâmica desse modelo considera apenas os níveis que 

são relevantes para a determinação da função comunicativa de uma 

expressão linguística. É por isso que um vocativo ou uma interjei-

ção, por exemplo, vão direto do NI para o NF e também constituem 

atos discursivos. No caso das orações subordinadas substantivas, 

pode-se dizer que elas permitem observar elementos de todos os 

níveis da GDF, devido à sua maior complexidade.

Também fatores não linguísticos estão envolvidos no uso da 

língua, e a GDF busca incorporá-los sistematicamente na descrição 

do funcionamento linguístico. Os autores observam, contudo, que 

sua participação na organização linguística pode divergir entre as 

línguas, com maior ou menor impacto, o que confirma a presença 

de características sociais, históricas e culturais no sistema.

A GDF – uma teoria gramatical – procura refletir o proces-

so psicolinguístico em sua arquitetura básica: partir da intenção 

comunicativa para a expressão linguística na descrição do fun-

cionamento da língua. Cada participante da interação linguística 

tem um propósito em mente e, para atingi-lo, empregará uma es-

tratégia que pode, ou não, ser totalmente consciente (Hengeveld; 

Mackenzie, 2008, p.46). Como dito anteriormente, a GF (Dik, 

1989, 1997) de certa forma deixa a desejar quanto ao padrão de ade-

quação psicológica da teoria. A GDF, nesse aspecto, avança, mas, 

por ser uma teoria focada na organização gramatical das línguas, 

também não possibilita uma análise mais profunda do ponto de 

partida das expressões, que é a intenção do Ouvinte e suas motiva-

ções. Acredita-se, dessa forma, que a Linguística Cognitiva (LC) 

traz contribuições nesse sentido, permitindo uma maior adequação 

psicológica da teoria, nos termos da GF, ou explicitando melhor as-

pectos da interação entre os componentes Conceitual e Gramatical, 

nos termos da GDF.

Como se pode observar, tanto a GF quanto a GDF fazem a des-

crição de aspectos interessantes relacionados às orações subordina-

das substantivas. A GF já “antecipa” uma visão mais aprofundada 
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(em relação à abordagem tradicional) dos elementos pertencentes 

aos níveis Representacional e Morfossintático da GDF. Não são 

análises que concorrem entre si, mas que de certa forma se com-

plementam (e a GDF aprofunda), especialmente na análise das 

construções complexas com orações subordinadas substantivas. 

Na análise que se faz das orações substantivas (Capítulo 4), consi-

deram-se elementos das duas abordagens que possam melhorar a 

descrição e a compreensão desse tópico gramatical, especialmente 

para uma finalidade didático-pedagógica. Pode-se dizer que é in-

dispensável à compreensão da GDF o conhecimento da GF, uma 

vez que essa teoria é precedente e muitos dos seus conceitos são 

aperfeiçoados na GDF.

Embora seja claro não ser a GDF uma teoria do usuário, mas 

da língua (Hengeveld; Mackenzie, 2008, p.2), verifica-se que as 

características da situação comunicativa que influenciam a organi-

zação gramatical e são analisadas pela GDF estão mais próximas à 

consciência do Falante, que tem certo domínio das escolhas linguís-

ticas. No entanto, há também estratégias na organização e no fun-

cionamento linguísticos que são “inconscientemente” motivadas (o 

que é previsto na GDF), pois refletem aspectos do processamento 

cognitivo geral e da maneira como o Falante percebe e interage 

com o mundo (o que estaria relacionado ao padrão de adequação 

psicológica, também previsto na GF). A partir dos pressupostos 

da Linguística Cognitiva (Capítulo 3), acredita-se na possibilidade 

de aprimorar a descrição do funcionamento linguístico, explicando 

também fenômenos dessa natureza, que se situam no Componente 

Conceitual do processo de interação verbal, de acordo com a GDF. 

As formas linguísticas são variáveis, mas não variam sem limites, 

que são impostos pelos propósitos da comunicação e por restrições 

cognitivas a que o usuário da língua está sujeito (Hengeveld; Ma-

ckenzie, 2008, p.27). 

Na Figura 2.4 são apresentados os principais conceitos teóricos 

que auxiliarão na descrição que se pretende das orações subordi-

nadas substantivas, antecipando-se alguns aspectos da Linguística 

Cognitiva que serão detalhados no próximo capítulo:
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Figura 2.4 – Principais conceitos da GF, da GDF e da LC associados à descrição 

linguística

Fonte: elaborada pela autora

Além dos pressupostos epistemológicos, as camadas da oração 

propostas pela GF (predicador, predicação, proposição e oração) 

permitem compreender com maior clareza os níveis Representa-

cional (semântico) e Morfossintático da GDF na codificação das 

intenções do Falante; a LC, por sua vez, oferece subsídios para a 

compreensão de como essas intenções e as experiências do Falan-

te motivam as expressões linguísticas, tendo-se por base proje-

ções, estabelecimento de espaços mentais e integrações conceptuais 

(blending).

O modelo de análise linguística proposto por Hengeveld e Ma-

ckenzie (2008) é um modelo recente que, segundo os próprios au-

tores, ainda precisa ser aperfeiçoado. Os autores se concentram no 

Componente Gramatical, da perspectiva da produção, e não se pro-

põem a aprofundar o estudo dos demais (Conceitual, Contextual 
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e de Expressão/Saída) (p.14). Logo, acredita-se que este trabalho 

traz contribuições teóricas no sentido de explicitar possíveis rela-

ções entre o Componente Conceitual e o Componente Gramatical, 

à luz de teorias cognitivistas.

As orações subordinadas substantivas não serão descritas em 

sua total organização subjacente, a rigor, segundo a nomenclatura 

proposta pela GF ou pela GDF. Acredita-se que, de acordo com 

a motivação deste trabalho, tal formalização revela-se inviável. O 

que se pretende é mostrar, a partir de seus pressupostos episte-

mológicos e de conceitos mais gerais, como as escolhas sintáticas 

(NM) das OSS têm motivações discursivo-pragmáticas (NI), se-

mânticas (NR) e, considerando-se os pressupostos da LC, também 

cognitivas. Espera-se que essa opção não sugira uma crítica, uma 

simplificação ou mesmo uma banalização das nomenclaturas da 

GF e da GDF. Uma vez que a finalidade deste estudo é didático-

-pedagógica, faz-se necessária uma visão mais prática e aplicável da 

teoria, o que justifica essa decisão.
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