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Parte I - A complementação na perspectiva discursivo-funcional 
A gramática discursivo-funcional 

 
Liliane Santana 



3
A GRAMÁTICA DISCURSIVO-FUNCIONAL

A GDF é o modelo mais recente da teoria da gramática funcional 
(Dik, 1997a, 1997b). Esse novo modelo não se restringe às orações, tal 
como nessa versão standard, mas abrange tanto as unidades maiores 
quanto as menores do que as orações, buscando descrevê-las a partir 
da aplicação de quatro níveis de análise, que dão conta das motivações 
pragmáticas e semânticas da formulação morfossintática, além de 
representarem os aspectos estruturais e prosódicos da codificação 
dos enunciados. 

A GDF faz parte do leque de teorias linguísticas que se baseiam 
na crença de que as propriedades da expressão linguística adaptam-
se às intenções comunicativas do usuário da língua. Como parte de 
uma ampla teoria de interação verbal, situa-se no campo das teorias 
funcionalmente orientadas e, como tal, considera que a pragmática 
governa a semântica, a pragmática e a semântica governam a mor-
fossintaxe, e a pragmática, a semântica e a morfossintaxe governam 
a fonologia. 

Na escala de teorias formal ou funcionalmente orientadas, a GDF 
ocupa uma posição intermediária entre abordagens radicalmente fun-
cionalistas e radicalmente formalistas. Segundo Hengeveld (2004b), 
a GF, bem como sua nova versão, é um modelo comprometido com 
a orientação funcional, com o objetivo explícito de construir um 
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sistema de representação formal. Esse sistema de representação for-
mal, caracterizado pela introdução de variáveis, níveis e módulos de 
representação, está diretamente envolvido com a necessidade de ca-
racterizar a função comunicativa da linguagem, integrando, portanto, 
aspectos comunicacionais na própria arquitetura do modelo formal.

A GDF é, então, um modelo das intenções e conceituações codi-
ficadas, uma vez que procura entender a maneira como as unidades 
linguísticas se estruturam e as intenções comunicativas que as mo-
tivam, modelando esses objetivos em uma implementação dinâmica 
da gramática. Isso significa dizer que essa teoria não é um modelo da 
produção linguística: é uma teoria sobre a gramática das línguas que 
procura fazer uso de evidências psicolinguísticas em sua arquitetura 
básica (cf. Hengeveld & Mackenzie, 2008). O usuário da língua é 
visto como um conhecedor das unidades e dos modos como essas 
unidades podem se combinar (em atos discursivos, proposições, 
por exemplo). Como um modelo de representação, a GDF busca 
descrever o conhecimento subjacente ao potencial comunicativo 
do usuário da língua de modo explícito e altamente formalizado, na 
medida em que adere a um sistema notacional sofisticado. Assume, 
entretanto, que o conhecimento que o falante tem da língua (isto é, 
de suas unidades e combinações) é um instrumento na comunicação 
interpessoal e emerge como resultado de processos históricos: formas 
que serviram aos falantes ao longo do tempo sedimentaram-se em 
um repertório agora disponível aos usuários da língua e estão muito 
bem adaptadas aos seus propósitos comunicativos. 

Como parte de uma teoria de interação verbal, a GDF caracteriza-
se por (i) sua organização top-down; (ii) tomar o ato discursivo como 
unidade básica de análise; (iii) incluir representações morfossintá-
ticas e fonológicas como parte da estrutura subjacente, ao lado de 
representações das propriedades semânticas e pragmáticas dos atos 
discursivos; (iv) ligar, sistematicamente, os componentes conceitual, 
contextual e de output.

Na proposta da GDF, a gramática está disposta em níveis, que, 
por sua vez, estão dispostos em camadas hierarquicamente organi-
zadas. Os níveis dão conta de motivações pragmáticas e de motiva-
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ções semânticas e representam os aspectos estruturais e prosódicos 
da codificação dos enunciados. A organização em camadas é um 
princípio já defendido na versão anterior do modelo da teoria da 
gramática funcional (Dik, 1997a, 1997b; Hengeveld, 1989, 1990a). 
Hengeveld & Mackenzie (2008) alegam que um modelo de gramática 
é tanto mais efetivo quanto mais sua organização se assemelhar ao 
processamento linguístico; assim, como a produção começa com as 
intenções comunicativas processando em direção descendente até 
chegar à articulação da expressão, o modelo de produção gramatical 
deve refletir esse modo de processamento, sendo organizado de modo 
descendente, do discurso para as unidades de expressão. 

Nessa organização top-down, podem-se distinguir duas opera-
ções: a de formulação, que tem a ver com as regras que determinam 
quais representações semânticas e pragmáticas subjacentes são vá-
lidas, e a de codificação, que tem a ver com as regras que convertem 
essas representações semânticas e pragmáticas em representações 
morfossintáticas e fonológicas. A operação de formulação envolve 
tanto a seleção de esquemas apropriados para os níveis interpessoal 
e representacional quanto a inserção de lexemas apropriados nesses 
esquemas, além da aplicação de operadores que representem as dis-
tinções gramaticais requeridas pela língua em análise. A operação de 
codificação, por sua vez, envolve tanto a seleção de moldes (templates) 
apropriados para os níveis morfossintático e fonológico quanto a in-
serção de morfemas gramaticais, além da aplicação de operadores que 
cumprem um papel no processo de articular o output da gramática. 

A GDF sustenta que a unidade básica de análise é o ato discur-
sivo, em oposição à oração (clause), tal como preconizava o modelo 
standard da teoria da gramática funcional. Em relação ao modelo 
anterior, houve uma mudança da centralidade no predicado para a 
centralidade na pragmática e a divisão da representação subjacente 
da versão standard em quatro níveis distintos (cf. Anstey, 2004). 

Apesar de defender uma metodologia funcional para o enfoque da 
linguagem e apesar da prioridade metodológica que parece merecer 
o componente pragmático nos estudos funcionalistas, o principal 
centro de atenção da GF é a estrutura da oração simples e complexa. 
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Como bem aponta Camacho (2006), ainda que, frequentemente, a 
abordagem dos fenômenos gramaticais lance mão de explicações de 
base discursiva, tendo em vista que a linguagem é um instrumento 
de interação social, a sintaxe em si, e não o discurso, parece ser o 
objeto principal da GF, visto que a unidade máxima de análise está 
confinada ao estudo de construções simples (Dik, 1997a) e complexas 
(Dik, 1997b).

Nos casos em que a explicação reduz as regras aos mecanismos 
formais, a GF dá conta apenas da sintaxe, deixando de lado a prio-
ridade das regras pragmáticas e semânticas, um de seus postulados 
mais caros. Dik (1997a, p.5) acredita que “o correlato psicológico de 
uma língua natural é a ‘competência comunicativa’ do ULN [usuário 
de língua natural] no sentido de Hymes (1972): sua habilidade de 
estabelecer a interação social por meio da linguagem”.1 Não obstante, 
Hymes (1979, p.306) lança mão da seguinte crítica a Dik: “Seria 
justo dizer que Dik entende ser preferível que a GF seja um modo de 
analisar a gramática como meio de comunicação, mas deixa a análise 
dos fins da comunicação, e a ligação entre meios e fins, para outros 
ou para um outro momento”.2

Desde o começo dos anos 1990, uma parte significativa da pes-
quisa desenvolvida dentro da GF voltou-se para a expansão de 
um modelo sentencial para um modelo discursivo de gramática. 
Segundo Hengeveld (2004a), houve duas razões para essa expansão: 
em primeiro lugar, há muitos fenômenos linguísticos que somente 
podem ser explicados em termos de unidades maiores que a sentença 
individual: partículas discursivas, cadeias anafóricas, formas verbais 
narrativas etc.; em segundo lugar, há muitas expressões linguísticas 
que são menores do que a sentença individual, mas funcionam 

 1 Cf. o original: “The psychological correlate of a natural language is the NLU’s 
‘communicative competence’ in the sense of Hymes (1972): his hability to carry on 
social interaction by means of language”.

 2 Cf. o original: “It might be fair to say that Dik understands FG to be preferable 
as a way of analyzing grammar as communicative means, but leaves the analysis 
of communicative ends, and the linkage between means and ends, to others, or for 
another time”. 
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como enunciados completos e independentes dentro do discurso. 
Isso, portanto, requereria uma concepção de enunciados como atos 
discursivos e não como orações.3

Como já mencionado, as operações distinguidas pela GDF dão 
conta de dois níveis de análise linguística para a formulação e de dois 
níveis para a codificação. Em outras palavras, a GDF postula a ne-
cessidade de uma gramática organizada em quatro níveis, cada qual 
concebido como um módulo separado e organizado internamente 
em camadas: os níveis interpessoal e representacional, associados às 
operações de formulação, e os níveis morfossintático e fonológico, 
associados às operações de codificação, conforme se vê de modo 
simplificado na Figura 5. 

Uma das razões para postular um sistema modular com quatro 
níveis de representação é a de que é possível fazer referência anafórica 
em todos os níveis de organização linguística (cf. Hengeveld, 2005), 
não apenas a entidades referenciais, como em (3-1), mas também a 
atos de fala, como em (3-2), à forma de sintagmas nominais, como 
em (3-3), e à própria expressão fonológica, como em (3-4).

(3-1) Nível interpessoal     
 A. Saia já daqui! 
 B. Não me fale assim! 

(3-2) Nível representacional     
 A. Há muitos sinais de trânsito nesta cidade.  
 B. Eu não havia notado isso.  

(3-3) Nível morfossintático     
 A. Eu comi “lamb chop” ontem à noite.   
 B. É assim que você diz “costela de carneiro” em inglês? 

  

 3 Os atos discursivos tanto podem se articular entre si, levando à constituição de 
estruturas discursivas maiores, como os moves, quanto podem se manifestar 
como orações ou fragmentos oracionais gramaticais, sintagmas ou palavras (cf. 
Hengeveld & Mackenzie, 2008).
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(3-4) Nível fonológico     
 A.  Eu comi uma /pa’ea / ontem à noite.  
 B.  Isso não seria /pa’eya/. (adaptado de Hengeveld, 2005, 

p.59)

Todos os níveis têm uma natureza puramente linguística no sen-
tido estrito de que descrevem a linguagem com base nas funções que 
ela permite exercer, mas somente na medida em que essas funções 
são codificadas na gramática das línguas particulares; nesses termos, 
a GDF é o componente gramatical de uma teoria mais abrangente 
da interação verbal. 

Os níveis interpessoal, pragmático, e representacional, semântico, 
descrevem a língua quanto às suas funções e aos seus significados, 
mas somente as funções e os significados que são codificados pela 
morfossintaxe da língua. Desse modo, o nível interpessoal representa 
a unidade linguística em termos de função comunicativa, enquanto o 
representacional representa a unidade linguística em termos de cate-
goria semântica. No nível morfossintático, as unidades linguísticas 
são analisadas em termos de seus constituintes sintáticos, da camada 
mais alta para a mais baixa: expressão linguística, oração, sintagmas 
e palavras. O nível fonológico, por sua vez, contém as representações 
fonológicas segmental e suprassegmental da elocução. Isso significa 
que, nesse nível, a expressão linguística é analisada quanto às unida-
des fonológicas que ela contém.

No nível interpessoal, a unidade de análise é o move, que pode 
conter um ou mais atos discursivos.4 Os atos discursivos, por sua vez, 
contêm uma ilocução que especifica a relação entre os participantes 
do ato de fala e o conteúdo comunicado (formado por um número 
variável de subatos atributivo e referencial), que contém a totalidade 
do que o falante deseja evocar em sua comunicação. No nível re-
presentacional, as unidades de análise linguística são descritas em 

 4 O move (lance) constitui uma unidade autônoma de discurso com o efeito 
perlocucionário de provocar uma reação. Ele descreve um segmento inteiro 
com as várias camadas inferiores que, por seu lado, contêm componentes desse 
segmento, uma hierarquia que representa a sequência das ações linguísticas.
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termos de categoria semântica que elas designam. Essas categorias 
são de diferentes tipos, tais como conteúdo proposicional, episódios, 
estado de coisas, propriedades e indivíduos. Nos diferentes níveis de 
análise associados à operação de formulação, modificadores atuam 
nas diferentes camadas de representação. 

As operações de formulação e codificação estão contidas no compo-
nente gramatical. Um avanço importante na GDF é o reconhecimento 
dos componentes contextual e conceitual, que contêm elementos 
essenciais do contexto com o qual os três módulos interagem. O com-
ponente gramatical conecta-se ao componente conceitual, ao contex-
tual e aos componentes de expressão (output). Assim, representações 
morfossintáticas e fonológicas são níveis separados dentro do compo-
nente gramatical em vez de serem parte apenas do output da gramática, 
como era previsto no modelo standard (Dik, 1997a). No output do 
sistema, reside apenas a expressão, reduzida à articulação fonética. O 
output da gramática funciona como input para a operação de articu-
lação, que, no caso mais comum de expressão, a acústica, contém as 
regras fonológicas necessárias para um enunciado fonético adequado.

Fonte: Adaptada de Hengeveld & Mackenzie (2008, p.6).

Figura 5 – GDF como parte de uma teoria de interação verbal. 
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O componente conceitual é a força motriz subjacente ao com-
ponente gramatical. É esse componente que representa o material 
ideacional e interativo pressuposto para cada peça do discurso em 
análise e para os vários moves e atos discursivos que ele contém. O 
componente conceitual não inclui todos os aspectos da cognição 
que são relevantes à análise linguística, mas inclui os que afetam as 
intenções comunicativas imediatas. O componente output converte 
as estruturas finais do componente gramatical em sinais acústicos, 
quando se trata da fala, em expressões ortográficas, quando se trata 
de língua escrita, e em gestos manuais e corporais, quando se trata 
de língua de sinais. O componente contextual abriga a informação 
imediata recebida do componente gramatical, a qual diz respeito a 
um enunciado particular que é relevante para a forma dos enunciados 
subsequentes. Esse componente contém a informação de longo termo 
sobre a interação em curso, que é relevante para as distinções reque-
ridas pela língua em uso e que influencia na formulação e codificação 
dessa língua (cf. Hengeveld & Mackenzie, 2008). 

Uma representação completa do modelo está disposta na Figura 6.
O componente conceitual abriga as intenções comunicativas e as 

representações mentais ou cognitivas correspondentes. Pela operação 
de formulação, essas representações conceituais são traduzidas em 
representações pragmáticas e semânticas nos níveis interpessoal e 
representacional, respectivamente. As regras de formulação se va-
lem de um conjunto de primitivos que incluem estruturas, lexemas 
e operadores. 

As configurações dos níveis interpessoal e representacional são 
traduzidas em estruturas morfossintáticas no nível morfossintático 
por meio de operações de codificação. As regras de codificação 
morfossintática recorrem a um conjunto de primitivos que con-
têm moldes (templates) morfossintáticos, morfemas gramaticais e 
operadores morfossintáticos. Igualmente, as estruturas dos níveis 
interpessoal, representacional e morfossintático são traduzidas em 
estruturas fonológicas no nível fonológico. As regras de codificação 
fonológica recorrem a um conjunto de primitivos que incluem moldes 
(templates) fonológicos, formas supletivas e operadores fonológicos.
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Fonte: Adaptada de Hengeveld & Mackenzie (2008, p.13).

Figura 6 – Arquitetura geral da GDF.

Cada um dos níveis de representação que integram o componente 
gramatical tem uma estrutura independente, como nas próprias 
camadas. Em cada nível, a expressão linguística é analisada em 
termos de distinções relevantes para o nível em questão. O que eles 
têm em comum é o fato de terem uma organização em camada hie-
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rarquicamente ordenada. Nos níveis interpessoal e representacional, 
a estrutura geral para camadas é a que segue:

(3-5) ( v1: [h(v1)]: [ (v1)])

No formalismo da GDF, (v) corresponde à variável da camada 
relevante (como move, atos discursivos etc., no nível interpessoal, e 
conteúdo proposicional, estados de coisas etc., no nível representa-
cional); essa variável é restringida por um núcleo (h) (possivelmente 
complexo) que a toma como seu argumento e pode, além disso, ser 
restringida por um modificador () que toma a variável como seu 
argumento. Cada núcleo (h [de head]) pode ser modificado por um ou 
mais modificadores () e cada variável pode ser especificada por um 
ou mais operadores (); as unidades de cada nível podem apresentar 
uma função (), semântica ou pragmática. Núcleos e modificadores 
representam estratégias lexicais, enquanto operadores e funções 
representam estratégias gramaticais.

No nível interpessoal, um move pode ser modificado por elemen-
tos do léxico que especificam o papel dele na progressão do discurso 
(como em “para encurtar a história, eu ainda o considero capaz, mas 
duvido que ele consiga”). O modificador de ato discursivo, por sua 
vez, permite ao falante fazer comentários, indicando as propriedades 
estilísticas do ato (como “brevemente”), o estatuto do ato dentro do 
move (como “além disso”) e atos enfáticos, que expressam raiva, ir-
ritação etc. (como em “vamos embora, caramba”). O modificador de 
ilocução age sobre o predicado ilocucionário, lexical ou abstrato, e não 
sobre o ato discursivo como um todo. O modificador de participantes 
é possível onde haja uma especificação restritiva do núcleo; o falante 
indica uma face de si próprio ou do ouvinte que é relevante para a ilo-
cução, ou seleciona um ouvinte particular. Modificadores de conteúdo 
comunicado, por fim, podem ser enfáticos, indicando que se enfatiza 
conteúdo do enunciado (como em “eu realmente não gosto de você”), 
podem também indicar a atitude subjetiva do falante em relação ao 
que está sendo comunicado (como “(in)felizmente”, “com sorte”) 
e servem para indicar que o falante está transmitindo um conteúdo 
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comunicado expresso ou implicitado por outros – modificadores re-
portativos – (como “segundo X”, “aparentemente”, “supostamente”).

No nível representacional, modificadores de conteúdos proposicio-
nais relacionam a especificação de atitudes proposicionais, que se re-
ferem ao tipo e ao grau de comprometimento de um ser racional com 
o conteúdo proposicional, ou a especificação de fonte (não verbal, já 
que é inferido de percepção ou conhecimento) desse conteúdo (como 
em “provavelmente/evidentemente/felizmente/indubitavelmente/apa-
rentemente Ana está mal”). Modificadores de episódio servem para 
localizar temporalmente um episódio como um todo com relação ao 
episódio precedente (como “depois de”, “antes de”); locação absoluta 
de tempo (como o ano passado, a semana passada, ontem etc.) é pro-
priedade de episódios, enquanto a locação relativa é propriedade de 
estados de coisas. Podem-se qualificar estados de coisas em relação às 
propriedades de sua ocorrência. As principais modificações referem-
se a: tempo relativo de ocorrência (como em “Ana foi embora antes 
do jantar”), lugar de ocorrência e frequência de ocorrência (como em 
“Ana trabalha em Rio Preto/frequentemente”), estatuto de realidade 
(como em “Ana é, verdadeiramente, uma mulher”), cenário físico 
e cenário cognitivo. Modificadores de propriedade configuracional 
introduzem outros participantes no estado de coisas, que estão cog-
nitivamente presentes no componente conceitual, mas o conjunto 
disponível de frames não oferece lugar para eles como argumentos.5 
Uma propriedade lexical pode ser modificada por outra propriedade 
lexical, resultando em propriedades complexas. As unidades que de-

 5 Propriedades configuracionais constituem um inventário de esquemas de predi-
cação relevantes para as línguas e representam uma regra crucial na construção 
de representações semânticas. A propriedade configuracional é composicional 
por natureza e contém uma combinação de categorias semânticas sem relação 
hierárquica entre si. Essas categorias semânticas de tipos variados podem incluir 
indivíduos (x), consistindo em objetos concretos que podem ser localizados 
no espaço e no tempo, e categorias lexicais (f), que não têm uma existência 
independente e podem ser somente avaliadas em termos de sua aplicabilidade 
a outros tipos de entidades. Outras categorias semânticas, relevantes para a 
gramática das línguas individuais, que podem participar da constituição de 
uma propriedade configuracional são lugar (l), tempo (t), modo (m), razão (r) 
e quantidade (q) (cf. Hengeveld & Mackenzie, 2008).



104  LILIANE SANTANA

signam indivíduo podem ser qualificadas por modificadores, lexical 
ou complexo, exceto aqueles com o núcleo ausente. 

As categorias semânticas na gramática discursivo-
-funcional

Na GDF, o termo “semântica” tem dois sentidos diferentes. Pri-
meiramente, restringe-se ao modo como a língua se relaciona com o 
mundo extralinguístico que ela descreve. O verbo insistir em (3-6a), 
por exemplo, usado performativamente, tem a função de identificar 
explicitamente o valor ilocucionário do enunciado em um conjunto 
comunicativo particular. A função, então, não é descrever o que 
um indivíduo está fazendo em um momento particular do tempo. 
Isso se torna evidente pela aplicação da negação Isso não é verdade 
que afeta somente Ana está doente, como mostra (3-6a’), e não o ato 
performativo em si (*3-6a’’).

(3-6) a. Eu insisto que Ana está doente.

 a’. Isso não é verdade. (Ela não está doente.)

 *a’’. Isso não é verdade. (Você não insiste.)

(Adaptado de Hengeveld & Mackenzie, 2008, p.128)

Isso não ocorre, entretanto, com um uso não performativo de 
insistir em (3-7a). A negação Isso não é verdade pode valer tanto para 
Ana está doente quanto para Pedro insistiu:

(3-7) a. Pedro insistiu que Ana está doente.

 a’. Isso não é verdade. (Ela não está doente.)

 a’’. Isso não é verdade. (Ele não insistiu.)

(Adaptado de Hengeveld & Mackenzie, 2008, p.128)

O problema que (3-6a) levanta para a semântica não se aplica 
somente a expressões lexicais de ilocução, tal como o performativo 
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ali contido, mas também à força ilocucionária, expressa lexicalmente, 
indicando uma estratégia, e a todos os tipos de modificadores no nível 
interpessoal. Observem-se as ocorrências em (3-8) e (3-9):

(3-8) a. Francamente/Resumidamente/Finalmente, Ana está 
doente. 

 b. Não. (Ela não está doente.) 

 *c. Não. (Você não está sendo franco.) 

 *d. Não. (Isso não é breve.) 

 *e. Não. (Isso não é final.)  

(3-9) a. Pedro disse-me francamente que Ana está doente. 

 b. Isso não é verdade. (Ela não está doente.) 

 c. Isso não é verdade. (Ele não disse a você.) 

 d. Isso não é verdade. (Ele não estava sendo franco.)

(Adaptado de Hengeveld & Mackenzie, 2008, p.129)

Os elementos interpessoais em (3-8) não estabelecem uma relação 
com o mundo externo, mas atuam no âmbito interno da situação de 
interação. 

(3-10) *a. Pedro disse-me que francamente Ana está doente.

 *b. Pedro disse-me que resumidamente Ana está doente.

 *c. Pedro disse-me que finalmente Ana está doente

(Adaptado de Hengeveld & Mackenzie, 2008, p.129)

A impossibilidade ou a possibilidade de elementos ocorrerem 
em uma fala indireta pode ser usada como teste para diagnosticar o 
status interpessoal ou representacional de uma elocução.

O termo “semântica” pode também se restringir aos significados 
das unidades lexicais (semântica lexical) e das unidades complexas 
(semântica composicional), independentemente do modo como são 
usadas na comunicação. No nível interpessoal, trata-se do uso que 
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se faz dessas unidades em termos de atos discursivos e subatos que 
especificam a função das unidades linguísticas. É possível demons-
trar a relevância dessa distinção com base na noção de referência. 
Observe-se (3-11):

(3-11)  Eu vi um leão.

(Adaptado de Hengeveld & Mackenzie, 2008, p.129)

A GDF considera que há duas maneiras para considerar um leão 
como uma expressão referencial: (i) o falante se refere a um animal 
da classe dos leões pelo uso dessa expressão, numa perspectiva in-
terpessoal, evocando um ato de referenciação; (ii) a expressão se 
refere a um animal da classe dos leões, numa visão representacional, 
semântica, isto é, designativa. O exemplo em (3-12) representa um 
uso muito mais atributivo do que referencial para a expressão um 
leão; isso mostra que nem sempre uma expressão que designa um 
leão é usada necessariamente para se referir a um leão. A expressão 
em (3-13), por sua vez, tem um uso referencial.

(3-12)  Esse animal é um leão.

(Adaptado de Hengeveld & Mackenzie, 2008, p.129)

(3-13)  No zoológico, eu vi um leão.

(Adaptado de Hengeveld & Mackenzie, 2008, p.130)

Dado que as unidades no nível representacional se caracterizam 
pela denotação, a diferença entre as unidades desse nível pode ser 
feita em termos da categoria ontológica denotada. Na medida em que 
categorias ontológicas estão refletidas no sistema da língua, elas têm o 
estatuto de categoria semântica, e cada uma tem sua própria variável 
na representação que a GDF propõe para as relações semânticas. 

Hengeveld & Mackenzie (2008) consideram que há um núme-
ro definido de categorias semânticas relevantes para a análise de 
qualquer língua. Para a classificação de categorias semânticas, a 
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GDF toma por base a classificação postulada por Lyons (1977), que 
distingue três tipos de entidades de ordens diferentes (entidades de 
primeira, de segunda e de terceira ordem), mas, a essa lista, acrescenta 
uma categoria mais, a de propriedades.

Quadro 11 – Categorias semânticas.

Descrição Variável Exemplo

Indivíduo x cadeira

Propriedade f cor

Estado de coisas e reunião

Conteúdo proposicional p ideia
Fonte: Hengeveld & Mackenzie (2008, p.131).

Com base no Quadro 11, inicialmente, para os propósitos deste 
trabalho, os tipos de entidades básicas relevantes para o tratamento 
dado à complementação são conteúdo proposicional, estados de coisas 
e propriedade. Por sua natureza, indivíduos não funcionam como 
complemento oracional de sentenças complexas, já que constituem 
uma entidade de primeira ordem: trata-se de uma entidade concreta, 
tangível, que pode ser localizada no espaço e avaliada em termos de 
sua existência. 

Conteúdos proposicionais, as unidades mais altas do nível repre-
sentacional, representam construtos mentais, como conhecimento, 
crenças e esperanças. Podem ser factuais, quando eles representam 
conhecimentos ou crenças racionais acerca do mundo real, ou não 
factuais, quando envolvem esperanças ou desejos em relação ao 
mundo imaginário. Em função de sua natureza, uma característica 
dos conteúdos proposicionais é que eles podem ser qualificados 
em termos de atitudes proposicionais (certeza, dúvida e descrença) 
e/ou em termos de suas fontes ou origens (conhecimento comum 
compartilhado, evidência sensorial e inferência). 

Estados de coisas, que incluem eventos e estados, são entida-
des de segunda ordem e se caracterizam por serem localizáveis no 
tempo e avaliáveis em termos de seu estatuto real. O traço tem-
poral é o que distingue estados de coisas de indivíduos, entidades 
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de primeira ordem, e de conteúdos proposicionais, entidades de 
terceira ordem. 

A essas três categorias semânticas básicas, Hengeveld & Ma-
ckenzie (2008) acrescentam mais uma, a de propriedade, que não é 
caracterizada em termos de tempo e espaço, tal como o são as enti-
dades de primeira, de segunda e de terceira ordem. Propriedades não 
têm existência independente e só podem ser avaliadas em termos de 
sua aplicabilidade a outros tipos de entidades, ou à situação que elas 
descrevem em geral. 

Além dessas quatro categorias semânticas, a GDF considera que 
muitas línguas são sensíveis a uma categoria semântica especial, os 
episódios. Conteúdos proposicionais contêm episódios que consti-
tuem, por sua vez, conjuntos de estados de coisas; como tais, são 
tematicamente coerentes por revelarem unidade ou continuidade de 
tempo, lugar e indivíduos. 

Desse modo, os tipos de unidades semânticas consideradas para 
o tratamento de construções encaixadas são os que aparecem no 
Quadro 12.6

Quadro 12 – Categorias semânticas.

Descrição Variável Exemplo

Indivíduo x cadeira

Propriedade f cor

Estado de coisas e reunião

Episódio ep incidente

Conteúdo proposicional p ideia
Fonte: Adaptado de Hengeveld & Mackenzie (2008, p.136).

 6 Hengeveld &Mackenzie (2008) utilizam dois critérios para identificar as cate-
gorias semânticas: (i) a existência de classes lexicais e (ii) modelos de nominali-
zações. Com base no segundo critério, depreendem outras categorias semânticas 
que podem não ser relevantes para todas as línguas, a saber: lugar (l), tempo (t), 
modo (m), razão (r) e quantidade (q). As categorias semânticas distinguidas pela 
GDF somente são relevantes se, na língua observada, há fenômenos gramaticais 
sensíveis a elas.
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A configuração padrão básica usada no nível representacional 
é a descrição de um estado de coisas com um núcleo complexo (cf. 
Hengeveld & Mackenzie, 2008, p.139):

(3-14) ( e1: [(f1: [(f2) (x1) (l1) (t1) ...] (f1)) (e1)]: [ (e1)])

A representação em (3-14) mostra que o estado de coisas (e) é 
caracterizado por uma propriedade complexa (f1), chamada, na GDF, 
de propriedade configuracional, que é uma combinação de unida-
des semânticas, que não estão em uma relação hierárquica entre si, 
incluindo propriedade (f2), indivíduo (x), lugar (l), tempo (t) etc. A 
possibilidade de combinação dessas unidades semânticas é explicável 
em termos de esquemas de predicação. No formalismo da GDF, o 
símbolo  é usado para operadores; , por sua vez, representa um 
modificador; e , a função semântica.

No esquema de predicação, há um núcleo e seus dependentes (a 
dependência evidencia-se pela presença de uma função semântica). A 
estrutura pode ser assim generalizada (cf. Hengeveld & Mackenzie, 
2008, p.139):

(3-15) ( e1: [(f1: [(v1) (v)
n] (f1)) (e1)]: [ (e1)])

Para uma oração simples como em (3-16a), o estado de coisas é 
formalmente representado em (3-16b):

(3-16) a. O homem foi ao supermercado.

(3-16) b. (ei: [(fi: [(fj: ir (fj)) (xi: [(fk: homem (fk)) (xi)]) (li: [(fl: 
supermercado (fl)) (li)])] (fi)) (ei)])

Para haver completa recursividade na estrutura semântica, as 
posições podem ser preenchidas por unidades semânticas, tanto 
no esquema de predicação quanto na posição estrutural (slot) de 
modificadores. A recursividade parece relevante para o tratamento 
da complementação oracional, na medida em que, a partir dela, uni-
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dades menores podem incorporar-se a unidades hierarquicamente 
superiores. Observe-se o exemplo em (3-17a):

(3-17) a. O homem quer que a mulher saia do hospital.

Para a ocorrência em (3-17a), tem-se a seguinte representação 
semântica:

(3-17) b. (ei: [(fi: [(fj: querer (fj)) (xi: [(fk: homem (fk)) (xi)]) (ej: [(fl: 
[(fm: sair (fm)) (xj: [(fn: mulher (fn)) (xj)]) (li: [(fo: hospital 
(fo)) (li)])] (fl)) (ej)]) (fi)) (ei)])

Em (3-17b), o esquema de predicação (fi) do estado de coisas 
(ei) contém uma posição estrutural (slot) para a propriedade (fj), o 
indivíduo (xi) e para um segundo estado de coisas (ej). Esse estado 
de coisas, por sua vez, contém um esquema de predicação (fl) que 
contém posições estruturais (slots) para a propriedade (fm), o indiví-
duo (xj) e o lugar (li). 

Um outro exemplo, agora com uma entidade de ordem mais alta:

(3-18) a. O homem sabe que a mulher saiu do hospital.

Para a ocorrência em (3-18a), tem-se a seguinte representação 
semântica:

(3-18) b. (pi: [(fi: [(fj: saber (fj)) (xi: [(fk: homem (fk)) (xi)]) (ej: [(fl: 
[(fm: sair (fm)) (xj: [(fn: mulher (fn)) (xj)]) (li: [(fo: hospital 
(fo)) (li)])] (fl)) (ej)]) (fi)) (ei)])

Agora, em (3-18b), o esquema de predicação (fi) do conteúdo 
proposicional (pi) contém uma posição estrutural (slot) para a pro-
priedade (fj), o indivíduo (xi) e para o estado de coisas (ej). Esse 
estado de coisas, por sua vez, contém um esquema de predicação 
(fl) que contém posições estruturais (slots) para a propriedade (fm), 
o indivíduo (xj) e o lugar (li). 
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Estados de coisas entram como a camada mais alta de organização 
e podem formar conjuntos tematicamente coerentes, os episódios, 
que, por sua vez, podem constituir a extensão de conteúdos propo-
sicionais. Conteúdos proposicionais são construtos mentais sobre 
um (ou um conjunto de) estado de coisas. Episódios são hierarqui-
camente superiores a estados de coisas; conteúdos proposicionais são 
hierarquicamente superiores a episódios.

A recursividade no nível representacional pode acionar a in-
serção de construções encaixadas no nível morfossintático. Em 
termos de processo de complementação oracional, pode-se pensar 
que a recursividade no nível representacional é translinguística, 
enquanto o encaixamento, no nível morfossintático, não pode ser 
tratado senão como um caso específico de cada língua particular. É 
possível afirmar, assim, que a universalidade está no representacio-
nal e a particularidade no morfossintático. A forma da completiva 
pode ter motivações semânticas, mas o modo como as expressões 
linguísticas são codificadas só aparece no nível morfossintático. 
Diferentes línguas podem, então, codificar diferentemente os tipos 
de encaixamento. A relação semântica é a mesma, mas é variável o 
tipo de construção sintática. A universalidade das línguas está no 
domínio funcional em que as motivações semânticas aparecem. Já 
os tipos morfossintáticos de encaixamento constituem um aspecto 
particular de cada língua e é apenas nesse nível que surgem as dife-
renças entre os sistemas linguísticos. No caso do português, postulo 
aqui que a expressão morfossintática não é arbitrária e formalmente 
autossuficiente ou autônoma, mas é o resultado, ao menos parcial, 
da atuação de princípios semânticos. 

O alinhamento na gramática discursivo-funcional

A noção de alinhamento desenvolvida pela GDF é extremante 
útil e teoricamente pertinente para tratar da relação que se estabe-
lece entre o predicado encaixador e o tipo de oração completiva. A 
seleção do tipo de complemento depende da natureza das camadas 
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interpessoal e representacional subjacentes. A codificação morfossin-
tática reflete a estrutura definida pelas características semânticas da 
oração matriz, que determinam a natureza do predicado encaixado. 
Isso equivale a dizer que o alinhamento com o nível morfossintático 
é semântico, isto é, depende do tipo de predicado encaixador e de 
outras propriedades semânticas, como a correferencialidade entre 
participantes, portanto, depende do nível representacional. 

Na GDF, o termo alinhamento é usado para designar o modo 
como as unidades pragmáticas e semânticas, não hierarquicamente 
relacionadas, são representadas nas unidades morfossintáticas. Mui-
tas teorias recorrem às relações gramaticais, consideradas univer-
sais, para explicar o alinhamento; no entanto, na GDF, as relações 
gramaticais são também reconhecidas e formalizadas como funções 
sintáticas no nível morfossintático, mas não são assumidas como 
universais. As funções sintáticas são relevantes nos casos em que as 
propriedades formais das unidades linguísticas não podem reduzir-se 
a categorias pragmáticas e semânticas e a funções a elas subjacentes, 
ou seja, são relevantes quando há neutralização de distinções semân-
ticas e pragmáticas. Nos casos em que não existe essa neutralização, 
assume-se que as funções sintáticas estão presentes na representação 
morfossintática de uma oração.

Dada sua organização, a GDF distingue três tipos básicos 
de alinhamento: interpessoal, representacional e morfossintático. No 
alinhamento interpessoal, a estruturação morfossintática reflete a 
organização do nível interpessoal, seja em termos das funções prag-
mática (tópico, foco etc.) de subatos, seja em termos de sua referência 
(definitude, especificidade etc.). 

No alinhamento representacional, a estruturação morfossintá-
tica reflete a organização do nível representacional, seja em termos 
das funções semânticas (actor, undergoer e recipient) e categorias 
semânticas, seja em termos de sua designação (animacidade, pes-
soalidade etc.). 

No alinhamento morfossintático, a estruturação morfossintáti-
ca não é um reflexo direto da organização do nível interpessoal ou 
do nível representacional, mas apresenta sua própria organização 
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em termos de funções sintáticas (sujeito, objeto) dos constituintes 
morfossintáticos ou em termos da complexidade (palavra, sintagma 
etc.) (cf. Hengeveld & Mackenzie, 2008). O reconhecimento de 
que, em alguns casos, o nível morfossintático não é motivado pelos 
níveis interpessoal e representacional alinha a GDF com as teorias 
funcionais não radicais.

As línguas podem, então, ser classificadas de acordo com a orga-
nização da gramática de que dispõem, isto é, podem ser organizadas 
segundo princípios interpessoais, representacionais ou morfossin-
táticos. O que é certo é que se trata de tendências, já que, muitas 
vezes, as línguas podem exibir mistura de alinhamentos. Existem, 
por exemplo, línguas cujo alinhamento está sujeito tanto a fatores de 
referencialidade (fatores interpessoais) quanto a fatores de designação 
(fatores representacionais). Também há línguas em que a concordân-
cia verbal está sujeita a fatores representacionais, enquanto a elipse 
nas orações subordinadas está sujeita a fatores morfossintáticos.

Na investigação desenvolvida neste trabalho, interessa o ali-
nhamento representacional. Como mencionado anteriormente, as 
camadas do alinhamento representacional podem ser sensíveis a 
funções semânticas ou mecanismos de designação. Uma língua em 
que o alinhamento é altamente sensível a funções semânticas é a 
língua indonésia acehnese (“achém”), que não dispõe da categoria 
de sujeito (cf. Durie, 1985 apud Hengeveld & Mackenzie, 2008). 
Nessa língua, podem-se atribuir três funções semânticas aos argu-
mentos dos predicados: actor (A), undergoer (U) e recipient (R).7 

 7 Actor (ator) e undergoer (paciente) se referem, respectivamente, a argumentos de 
um estado de coisas dinâmicos com uma participação mais ativa e mais passiva. 
Como nem todos os estados de coisas são dinâmicos, a GDF faz distinção entre 
o dinâmico e o não dinâmico, cuja principal característica é a ausência de um 
actor. Locative (locativo) tem a função de indicar o lugar de ocorrência do estado 
de coisas, seja ele dinâmico, seja não dinâmico. Nos estados de coisas dinâmicos, 
papéis locativos abrangem uma gama de distinções espaciais, a saber: ablativo 
(indicando a origem do movimento), perlativo (indicando o caminho do mo-
vimento), alativo (indicando o ponto final de circulação, e abrangendo outras 
distinções, como destinatário (recipient), beneficiário, meta) (cf. Hengeveld & 
Mackenzie, 2008, p.194-204).
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Actor e undergoer animados ocorrem como sintagmas nominais 
ou como pronomes clíticos ao verbo, formas em que podem ainda 
ocorrer simultaneamente. Os pronomes cuja função semântica é actor 
são proclíticos e os que correspondem a undergoer são enclíticos. É 
possível descrever esses fatos nessa língua sem recorrer às relações 
gramaticais. A expressão argumental é essencialmente organizada 
em termos das funções semânticas dos argumentos.

No exemplo em (3-19), a ocorrência da função semântica actor 
provoca o uso do proclítico lôn; em (3-20), a função semântica un-
dergoer induz ao uso do enclítico geuh, e, em (3-21), tem-se um verbo 
com dois clíticos.

(3-19) Lôn  teungöh=lôn=jak.

 1   centro=1.A=ir

 “I am going/ walking.”

 “Eu estou indo/andando.”  

(3-20) Gopnyan galak=geuh that

 3.POL feliz=3.POL.U muito

 “He is very happy.”

 “Ele é muito feliz.”

(3-21) Gopnyan na=lôn=timbak=geuh

 3.POL AUX=1.A=disparar=3.POL.U

 “I shot him.”

 “Eu disparei nele.”

(Adaptado de Hengeveld & Mackenzie, 2008, p.320)   

Pode-se marcar a função semântica actor com a preposição lê, 
como se vê em (3-22), e o undergoer com a preposição keu. Observe-
se que, como o undergoer é inanimado, o verbo não dispõe de clítico. 
Como já mencionado, nessa língua, não existem formas clíticas que 
correspondam a recipient.
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(3-22) Keu=jih ka=geu=jôk buku=nyan lê=gopnyan.

 R=3.  FAM INCH=3.POL.A=dar livro=aquele A=3.POL

 “He (polite) gave him (familiar) that book.”

 “Ele (forma de cortesia) deu-lhe (forma informal) aquele 
livro.” 

(Adaptado de Hengeveld & Mackenzie, 2008, p.320)

O segundo tipo de alinhamento representacional é chamado de 
alinhamento hierárquico, já que sua organização é dependente das 
hierarquias de animacidade e pessoalidade. A língua dos aborígenes 
do Canadá, plains cree, exibe esse tipo de alinhamento (cf. Wolven-
grey, 2005 apud Hengeveld & Mackenzie, 2008). 

(3-23) Ni-wîcih-â-nân-ak

 1-ajudar-DIR-1.PL.3.PL

 “We help them.”

 “Nós ajudamos eles.”

(3-24) Ni-wîcih-iko-nân-ak

 1-ajudar-INV-1.PL.3.PL

 “They help us.”

 “Eles nos ajudam.”   

(Adaptado de Hengeveld & Mackenzie, 2008, p.321)

Nos exemplos contidos em (3-23) e (3-24), os mesmos marcadores 
de pessoa são usados para a expressão do plural da primeira pessoa (o 
circunfixo ni ... nân) e da terceira pessoa (o sufixo –ak), independen-
temente das funções semânticas dos participantes (actor e undergoer, 
respectivamente). A codificação de tais orações obedece à hierarquia 
de pessoalidade, segundo a qual a segunda pessoa domina a primeira 
pessoa, e ambas dominam a terceira. Se a pessoa dotada de posição 
superior na hierarquia tiver a função semântica actor, o verbo exibi-
rá a chamada marcação direta (DIR), como em (3-23). Se a pessoa 
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dotada de posição inferior na hierarquia tiver a função semântica de 
actor, o verbo exibirá a marcação invertida (INV), como em (3-24). 

Havendo dois argumentos da terceira pessoa, um deles receberá 
a marcação proximativa (PROX) e o outro a marcação obviativa 
(OBV). A terceira pessoa proximativa sempre domina a terceira 
pessoa obviativa. O resultado disso é que a interpretação das fun-
ções semântica dos participantes pode ser revertida por meio do 
sistema direto-inverso ou pelo sistema proximativo-obviativo. Os 
dois sistemas interagem, permitindo todas as combinações possíveis 
das funções pragmáticas e semânticas (cf. Hengeveld & Mackenzie, 
2008), como ilustram os exemplos de (3-25) a (3-28).

(3-25) Câniy-Ø kî-wîcih-ê-w Mêrî-wa.

 João-PROX  TNS-ajudar-DIR-3  Maria-OBV

 “Johnny helped Mary.”

 “O João, ele ajudou a Maria.” 

(3-26) Câniy-wa kî-wîcih-ê-w Mêrî-Ø.

 João-OBV TNS-ajudar-DIR-3 Maria-PROX

 “Mary helped Johnny.”

 “A Maria, ela ajudou o João.” 

(3-27) Câniy-Ø kî-wîcih-ikw(-w) Mêrî-wa.

 João-PROX TNS-ajudar-INV-3 Maria-OBV

 “Mary helped Johnny.”

 “O João, a Maria ajudou.”

(3-28) Câniy-wa kî-wîcih-ikw(-w) Mêrî-Ø.

 João-OBV TNS-ajudar-INV-3 Maria-PROX

 “Johnny helped Mary.”

 “A Maria, o João ajudou.”  

(Adaptado de Hengeveld & Mackenzie, 2008, p.322)
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Lançando mão desses fatos, postulo que a noção de alinhamento 
hierárquico, limitado à designação de categorias, estenda-se à de-
signação de eventos, de modo a levar em consideração a integração 
semântica no tratamento das relações estabelecidas entre o tipo de 
predicado encaixador e o tipo de complemento requerido. 

A subordinação na gramática discursivo-funcional

Muitos estudos desenvolvidos sob a égide da GF tratam do 
fenômeno da complementação. Reconhece-se, na teoria da GF, que 
predicações, proposições e atos de fala, que compõem a estrutura 
de orações simples, podem aparecer também na forma de orações 
subordinadas, encaixadas na posição de argumento de predicados. 

Hengeveld (1989), valendo-se das considerações de Foley & Van 
Valin (1984) e de Lehmann (1988), entende que as orações subordina-
das podem classificar-se de acordo com a camada mais alta que as con-
tém. O tratamento da subordinação a partir das camadas de represen-
tação também é sustentado por Dik & Hengeveld (1991), Hengeveld 
(1990a, 1990b), Bolkestein (1990, 1992) e Dik (1997b), em termos de 
unidades semântico-funcionais. Essas unidades, originalmente consi-
deradas pela teoria standard, continuam a vigorar no novo modelo, mas, 
como se mostrará a seguir, outras unidades de análise são inseridas.

Nas diferentes línguas, as orações subordinadas podem divergir 
entre si no que tange às propriedades formais. O português, por 
exemplo, dispõe de diferentes tipos de completivas para assinalar a 
relação de complementação, desde construções plenamente finitas, 
como em (3-29), a encaixadas com propriedades nominais, como em 
(3-30). O quéchua e o turco, por sua vez, não dispõem de construções 
completivas finitas no processo de complementação, valendo-se, para 
tanto, de construções não finitas. 

(3-29) Alfredo quer que Ana se case com Alessandro. 

(3-30) Alfredo quer o casamento de Ana com Alessandro.
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As orações subordinadas podem também divergir da oração 
matriz. No exemplo do inglês em (3-31), a completiva, por si só, é 
idêntica à oração matriz, não há nenhum complementizador mar-
cando a relação de subordinação de uma em relação à outra. 

(3-31) Perry knows Hugh is vulnerable.8

Há, entretanto, línguas em que orações completivas diferem da 
principal. Essas diferenças dizem respeito à ausência ou presença 
(i) de complementizadores, (ii) de formas verbais especiais e (iii) de 
marcas especiais de argumentos (cf. Hengeveld & Mackenzie, 2008).

Noonan (1985) entende por complementizador uma palavra, 
partícula ou afixo com a função de identificar uma entidade como 
complemento. Há línguas em que esses complementizadores assina-
lam tanto a relação de subordinação quanto a expressão de um novo 
significado, como ocorre, por exemplo, com os complementizadores 
que/se e que/si, do português e do espanhol, respectivamente.

(3-32) a. Alfredo não sabe que Ana viajará logo.

 b. Alfredo não sabe se Ana viajará logo.

(3-33) a. Alfredo no sabe que Ana viajará pronto.

 b. Alfredo no sabe si Ana viajará pronto.

As completivas do português e do espanhol dadas em (3-32a-b) e 
(3-33a-b), respectivamente, diferem da oração matriz pela presença de 
uma conjunção na primeira posição. Braga (2008) salienta que, no por-
tuguês, o complementizador sempre ocupa a primeira posição na ora-
ção subordinada, que, por sua vez, preserva a mesma ordem com que os 
constituintes aparecem na oração matriz. Essa característica da língua 
portuguesa a difere, por exemplo, do checo, cujos complementizadores 

 8 Exemplo retirado de Noonan (1985, p.45). De acordo com Noonan, o uso de 
complementizador com alguns tipos de complementos é, algumas vezes, opcional 
ou contextualmente determinado. A construção em (3-31) também seria possível, 
segundo o autor, com o complementizador (Perry knows that Hugh is vulnerable).
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aparecem na segunda posição, como exemplifica (3-34), e do holandês, 
que pode ter os constituintes da oração subordinada (3-35b) dispostos 
em uma ordem diferente daquela que ocorre na oração matriz (3-35a):

(3-34) [Chceš=li=lo vidět],...

 want.PRS.2.SG=COND=3.SG.M.ACC see

 “If you want to see him,....”

(3-35) a. Ik heb gisteren het boek aan het meisje gegeven

  I have .PRS.1.SG yesterday DEF book to DEF girl give.PTCP

  “I gave the book to the girl yesterday.”

 b. dat ik gisteren het boek aan het meisje heb 
  gegeven

  CONJ I.NOMT yesterday DEF book to DEF girl have.PRS.1.SG 
  give.PTCP

  “that I gave the book to the girl yesterday.”

(Adaptado de Hengeveld & Mackenzie, 2008, p.354)

No que diz respeito à ausência ou presença de formas verbais 
especiais de subordinadas, mais especificamente de completivas, 
basta dizer, por enquanto, que a seleção do tipo de oração completiva 
está diretamente ligada ao tipo semântico do predicado encaixador e 
à camada de representação, no nível representacional. Os exemplos 
em (3-36a-f) ilustram os tipos de completivas aqui considerados:

(3-36) a. Ana disse que Alfredo viajará em breve.

 b. Alfredo ordenou que Ana saísse da sala de reuniões.

 c. Ana quer que Alfredo mude de emprego.

 d. Alfredo viu dois funcionários entrarem atrasados.

 e. Ana quer mudar de emprego.

 f. Alfredo assinou a demissão de Ana com satisfação.
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Ainda em relação às diferenças possíveis entre orações subordina-
das e respectivas matrizes, cabe mencionar a terceira propriedade, que 
diz respeito aos argumentos da construção subordinada, o de poderem 
ou não ser realizados. Tratando especificamente da complementação 
do português, há casos em que, para a ocorrência de completivas 
mais nominais com determinado tipo de predicado encaixador, é 
obrigatória a correferência entre o argumento da oração principal e o 
argumento da subordinada, como ocorre com o predicado querer em 
(3-36e), em que o sujeito, correferencial, não vem realizado. 

As línguas podem ter mais de um modelo disponível para a ex-
pressão de orações subordinadas. Uma questão importante que se 
coloca, assim, é de que forma se dá a seleção entre esses diferentes 
modelos. Como apresentado na seção anterior, na proposta da GDF, 
a gramática está disposta em níveis, que dão conta de motivações 
pragmáticas e de motivações semânticas, e os níveis estão dispostos 
em camadas hierarquicamente organizadas. Para a GDF, as constru-
ções subordinadas podem classificar-se de acordo com as camadas 
dos níveis interpessoal e representacional que subjazem a elas (cf. 
Hengeveld 1989, 1998; Hengeveld & Mackenzie, 2008). Na com-
plementação, a semântica do predicado encaixador de complemento 
determina que tipo de unidade interpessoal ou representacional 
funcionará como um predicado dependente.

Hengeveld & Mackenzie (2008) fornecem uma classificação de 
orações completivas que toma a função ou o significado do predicado 
encaixador de complemento como ponto de partida, como mostra 
o Quadro 13. Nessa classificação, os autores assumem que o predi-
cado encaixado pode ser desde um move, no nível interpessoal, até 
uma propriedade, no nível representacional. Os complementos são, 
assim, analisados em termos de função e de significado. De qualquer 
modo, tudo depende das propriedades de designação, isto é, das 
características semânticas do predicado encaixador, e são elas que 
determinam o que vem encaixado.9

 9 As propriedades compreendidas na designação são basicamente as funções 
semânticas dos argumentos. Entretanto, Dik (1997a) postula, com outros lin-
guistas, uma tipologia semântica de predicados que, por direito, são mecanismos 
de representação semântica ou designação.
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Quadro 13 – Classificação de orações completivas.

Tipo de oração Função/significado do predicado encaixador 
de complemento

Move Situar um move no discurso mais amplo. 

Ato Relacionar atos discursivos entre si. 

Conteúdo comunicado Transmissão e recepção de conteúdo comunicado. 

Conteúdo proposicional Atitude proposicional, inferência. 

Episódio Situar um episódio em relação a outro. 

Estado de coisas Percepção direta, volição. 

Propriedade configuracional Aspecto, modalidade orientada para o participante. 
Fonte: Hengeveld & Mackenzie (2008, p.363).

Tendo em vista a distinção dos tipos de complementos de acordo 
com o nível e a camada em que ocorrem, no nível interpessoal temos:

• M-complemento: são orações que funcionam como comple-
mento de predicados que introduzem moves, como em (3-37).10 
Esses complementos podem ser modificados por modificadores 
que atuam na camada de moves, como “para resumir”, “para 
concluir”, “em resumo”, “em suma”.

(3-37)  Embora seja difícil fazer generalizações sobre um público 
tão diverso, é fácil concluir [que, em suma, essas ações le-
varam a uma perda líquida da cobertura vegetal em relação 
às condições pré-colonização, bem como a uma mudança 
substancial no tipo da atual vegetação. Ao mesmo tempo, 
a consciência pública concernente à importância da vege-
tação urbana certamente tem aumentado nos últimos dez 
anos, embora seja uma questão aberta quanto daquela cons-
cientização traduziu-se em mudança de comportamento em 
comparação com as áreas urbanas plantadas em Quito.]11

 10 Vale lembrar que move é a unidade máxima do nível interpessoal, e propriedades, 
juntamente com entidades, as unidades do nível representacional.

 11 Exemplo retirado de Hengeveld & Mackenzie (2008, p.364). Cf o original: 
“While it is difficult to make generalizations about such a diverse public, it is easy 
to conclude [that, in sum these actions have led to a net loss of vegetative cover 
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• A-complemento: são orações que funcionam como complemento 
de predicados que introduzem atos discursivos, como em (3-38). 
Atos discursivos podem ser modificados por elementos lexicais 
variados, que incidem sobre suas propriedades estilísticas, 
como brevemente, ou sobre seu estatuto dentro do move, como 
a expressão além disso. 

(3-38)  Desnecessário dizer que, além disso, aspectos como 
quantidade e foco no cliente devem ser sempre lem-
brados.12

• C-complemento: são orações que funcionam como complemento 
de predicados que introduzem um conteúdo comunicado, como 
em (3-39). O conteúdo comunicado compreende a totalidade 
do que o falante evoca em sua comunicação com o ouvinte. 
Pode ser modificado por material lexical relacionado à ênfase, 
como realmente, ou por modificadores que expressam a atitude 
subjetiva do falante em relação ao conteúdo comunicado, como 
(in)felizmente e os reportativos, segundo, de acordo com, que 
indicam que o falante transmite um conteúdo comunicado que 
foi expresso por outros.

(3-39)  Marta disse que (realmente) não acredita em vitória no 
primeiro turno das eleições.

A GDF considera que existe nos moves atos discursivos e conteúdos 
comunicativos encaixados em um elemento de força ilocucionária. 
Depois de é fácil concluir que, na ocorrência em (3-37), por exemplo, 

  relative to pre-settlement conditions, as well as a substantial change in the type of 
vegetation present. At the same time, public consciousness regarding the importance 
of urban vegetation has certainly risen in the last ten years, although how much 
of that awareness has translated into changed behavior vis a vis urban plants in 
Quito is an open question.]”.

 12 Exemplo retirado de Hengeveld & Mackenzie (2008, p.364). Cf o original: “It 
goes without saying that (in addition) issues such as quality and a customer-oriented 
approach will be kept in mind”.
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encontra-se a informação crucial que o autor quer comunicar aos leito-
res. Segundo Mackenzie (comunicação pessoal), o teste de assertivida-
de, sugerido por Cristofaro (2003), é perfeitamente aplicável: It is easy 
to conclude that these actions have led to a net loss, haven’t they? It goes 
without saying that issues such as quality will be kept in mind, won’t they? 

Segundo Mackenzie (comunicação pessoal), nos exemplos de (3-
37) a (3-39), o predicado encaixador é, do ponto de vista pragmático, 
comunicativamente inferior à cláusula encaixada:

É fácil concluir que X = Em conclusão, X obviamente ...
É desnecessário dizer que X = X claramente ...
Marta disse que X = Segundo ela, X…

No nível representacional, Hengeveld & Mackenzie (2008) dis-
tinguem os seguintes tipos de complementos:

• p-complemento: são orações que funcionam como complemento 
de predicados que introduzem uma proposição, como em (3-
40). Os modificadores que atuam nessa camada ou especificam 
as atitudes proposicionais (como provavelmente, evidentemente) 
ou especificam vagamente a fonte do conteúdo proposicional 
(como presumivelmente, supostamente).

(3-40)  Ana acredita que (provavelmente) visitará Cuba em 
setembro.

• ep-complemento: são orações que funcionam como complemen-
to de predicados que sinalizam a introdução de um episódio, 
como em (3-41). Episódios podem ser especificados por meio 
de modificadores e operadores que servem à sua localização no 
tempo, como depois.

(3-41)  E sucedeu que, pela meia noite, (depois de acordar) o 
homem estremeceu e se voltou; e eis que uma mulher 
jazia a seus pés. (adaptado de Braga, 2008, p.23)

• e-complemento: são orações que funcionam como complemen-
to de predicados que introduzem estado de coisas, como em 
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(3-42). As modificações nessa camada de representação con-
cernem aos seguintes aspectos: tempo de ocorrência, lugar de 
ocorrência, frequência de ocorrência, estatuto de realidade, 
contexto físico e cognitivo.

(3-42) Ana quer retornar a Cuba (em breve).

• f-complemento: são orações que funcionam como complemento 
de predicados que introduzem propriedades configuracionais, 
como em (3-43). Esses complementos podem ser modificados 
por modificadores que escopam a camada representacional.

(3-43)  O motorista embriagado continuou a correr (perigosamen-
te) na contramão da rua.

Segundo Hengeveld & Mackenzie (2008), essa abordagem não 
somente considera que modificadores e operadores expressos em 
oração completiva são determinados pelo tipo da oração, como 
também fornece meios para considerar as diferenças na forma e no 
comportamento do complemento. Hengeveld (1989, 1998) susten-
ta que é possível explicar as diferenças na forma de expressão das 
orações subordinadas em termos de diferenças interpessoal e repre-
sentacional subjacentes. Isso significa dizer que a seleção do tipo de 
oração complemento depende da natureza das camadas interpessoal 
e representacional subjacentes a essa oração.

Numa perspectiva translinguística, uma generalização que se 
pode fazer é que quanto mais baixo o nível em que uma oração 
subordinada se baseia, maior é a probabilidade de ela ser do tipo 
dessentencializado (“deranked” (Stassen, 1985)), isto é, não exibir 
marcas gramaticais associadas aos membros mais prototípicos das 
orações.13 A dessentencialização é a contraparte formal da redução 

 13 Um tipo dessentencializado de construção completiva é aquele em que não 
há manifestação de propriedades oracionais típicas, como núcleo verbal, força 
ilocucionária, complementizador e flexão modo-temporal (Lehmann, 1988).
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do número de operadores primários a serem morfossintaticamente 
expressos e pode, portanto, ocorrer em diferentes graus. Há línguas, 
por exemplo, em que as orações completivas são dessentencializadas 
no sentido de que o marcador declarativo não pode ser expresso nela, 
e seu estatuto de subordinada é marcado por uma conjunção; no 
entanto, esse tipo de oração completiva é menos dessentencializado 
do que nominalizações, já que tempo e aspecto podem ser expressos 
nela, algo impossível de ser expresso em nominalizações.




