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INTRODUÇÃO

Neste livro, investigam-se os tipos de orações completivas, distri-
buídas numa hierarquia entre mais ou menos verbal/nominal, tendo 
como suporte dados reais de conversação.1 Trata-se de um trabalho 
sobre a gramática da complementação do português brasileiro, mais 
especificamente sobre construções gramaticalmente disponíveis, 
com base em determinados tipos de predicados encaixadores verbais, 
em relação ao papel que essas construções exercem nas estruturas 
completivas do português.

As línguas podem ter mais de uma expressão morfossintática 
disponível para a expressão de orações completivas e produzir uma 
variedade de tipos de construções encaixadas intra e interlinguisti-
camente (Dik, 1997b). O estudo que proponho aqui tem como base 
a escala de variação entre construções encaixadas que figuram como 
complemento de orações hierarquicamente superiores, isto é, orações 

 1 Neste livro, o termo completiva compreende as orações tradicionalmente de-
nominadas orações substantivas objetivas diretas e indiretas, que, por definição, 
são introduzidas por predicado encaixador de natureza verbal. De acordo com 
Neves (2000), as orações substantivas são orações que equivalem a um sintagma 
nominal, isto é, têm as características de um elemento nominal. As orações que 
interessam para este trabalho são as que funcionam como argumento objeto da 
oração principal.
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completivas finitas plenamente desenvolvidas e orações completivas 
não finitas com um verbo infinitivo ou com uma nominalização como 
núcleo. Essa escala de variação fornece um conjunto de construções 
alternativas, cuja seleção pode depender de fatores funcionais, em-
bora não seja uma possibilidade aberta a todos os tipos de predicados 
encaixadores. O predicado encaixador volitivo querer, por exemplo, 
pode ter como complemento construções mais verbais, como (1a), e 
construções mais nominais, como (1b-c); entretanto, para que uma 
oração não finita com infinitivo como núcleo ocorra com um predi-
cado como querer, por exemplo, como em (1b), é necessário que os 
participantes das orações matriz e subordinada sejam correferentes. 
Isso significa que as restrições possíveis ultrapassam a simples ca-
racterização semântica do predicado encaixador.

(1) a. Alfredo queria que Alexandre brigasse com Ana.
b. Alfredo queria brigar com Ana.
c. Alfredo queria a briga de Alexandre com Ana.

No português, num extremo da escala gradativa verbo/nome, é 
possível dispor de construções encaixadas verbais e, noutro extremo, 
de construções equivalentes a um membro prototípico dos nomes, 
uma nominalização;2 nesse continuum entre construções plenamente 
verbais e construções plenamente nominais, há também construções 
que oscilam entre as mais verbais e as mais nominais. Diante disso, 
uma questão importante que se coloca é a do modo como se dá a 

 2 Ao tratar do caráter +/– prototípico da nominalização, Camacho (2009, p.38) 
considera que “o membro prototípico de uma categoria deve exibir todos os 
atributos que a representam e nenhum que represente outra categoria”. Uma 
consequência disso é, segundo o autor, que um membro prototípico da classe 
dos nomes deve ser maximamente distinto de um membro prototípico da 
classe dos verbos. As nominalizações têm um caráter híbrido, a meio caminho 
entre a referência a uma entidade de primeira ordem, como os nomes comuns 
concretos, e a referência a um estado de coisas, como entidades de ordem su-
perior. Na escala gradativa verbo/nome, quanto mais a construção encaixada 
se aproxima do polo do nome, mais o comportamento dela se aproxima de um 
membro prototípico da classe dos nomes.
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seleção entre as diferentes expressões morfossintáticas quando o 
predicado encaixador fornece pelo menos duas alternativas possí-
veis. Outra questão igualmente relevante é saber em que condições 
a semântica do predicado encaixador impõe um padrão determinado 
para a expressão formal da complementação. 

Se diferentes construções da escala gradual entre verbo e nome 
podem ocupar a posição de argumento na predicação de nível su-
perior, é relevante verificar que motivações semânticas movem o 
indivíduo falante a fazer determinado tipo de predicação encaixada 
em detrimento de outro. Há, além disso, situações em que o estado 
de coisas da oração independente é dotado de suficiência formal e 
semântica para que a oração encaixada seja, por exemplo, obrigato-
riamente uma nominalização ou obrigatoriamente uma oração finita. 
Nesse caso específico, é igualmente relevante verificar a natureza das 
motivações que regem esse tipo de construção complexa.

O que procuro investigar neste livro é a variação entre cons-
truções completivas mais nominais e construções mais verbais e as 
consequências dela decorrentes. Meu interesse recai, dessa forma, 
nas possíveis motivações que governam, por um lado, as formas de 
construções completivas que se alternam na escala gradiente entre 
verbo/nome em português e, por outro, na seleção obrigatória de 
uma única construção encaixada. 

O fenômeno da complementação sentencial é, de um modo geral, 
entendido como um mecanismo sintático em que uma oração é estru-
turada como argumento de um predicado (cf. Givón, 1980; Noonan, 
1985; Langacker, 1991; Dik, 1997b). De acordo com um critério 
funcional-cognitivo, desenvolvido por Cristofaro (2003), com base 
em Langacker (1991), a subordinação completiva será tratada aqui 
como um modo de construir uma relação cognitiva entre dois estados 
de coisas.3 A um dos estados de coisas, o estado de coisas dependente, 

 3 Estados de coisas são entidades de segunda ordem (cf. Lyons, 1977); ocorrem 
no mundo real ou podem ser criados no mundo mental do emissor e do desti-
natário; localizam-se no tempo e no espaço; podem ter certa duração; podem 
ser vistos, ouvidos ou percebidos de alguma forma (cf. Dik, 1997a; Hengeveld 
& Mackenzie, 2008). 
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falta um perfil autônomo, sendo, por isso, construído a partir da 
perspectiva do outro estado de coisas, o estado de coisas principal.4

Os estudos sobre a subordinação completiva conferem atenção 
especial ao modo como as propriedades do predicado encaixador e 
da completiva interagem para determinar as possibilidades de um 
constituinte figurar como matriz ou como complemento de outro 
constituinte. Para Faber & Usón (1999), as diferentes concepções 
teóricas acerca do tema são determinadas pelo ponto de vista a res-
peito da relação que se estabelece entre o predicado encaixador 
e a oração completiva. Este trabalho, que adota uma perspectiva 
funcionalista para a análise de fenômenos linguísticos, traz uma 
concepção semântica das relações de complementação. A base teó-
rica é a gramática discursivo-funcional (Hengeveld & Mackenzie, 
2008), muito embora outros suportes de orientação funcionalista, 
tais como Givón (1980, 1995), Noonan (1985), Lehmann (1988), 
Koptjevskaja-Tamm (1993), Cristofaro (2003), Malchukov (2004) 
e Dixon (2006), também sirvam como base para as hipóteses e in-
terpretações aqui apresentadas. 

Um dos postulados fundamentais da teoria da gramática funcio-
nal (Dik, 1997a, 1997b) e, agora, da gramática discursivo-funcional 
(GDF) é a necessidade de ajustar-se aos requisitos do princípio de 
adequação (i) tipológica, que está na formalização e na representação 
em camadas, (ii) psicológica, contido na própria formulação top-down 
do modelo recente, e (iii) pragmática, que parte de uma concepção do 
modelo no que diz respeito às propriedades da expressão linguística 
e aos princípios e às regras que governam a interação verbal. Assim, 
este trabalho encontra justificativa, por um lado, na necessidade 
empírica em si de descrever e explicar a língua falada a partir da de-

 4 Cristofaro (2003) apresenta um estudo tipológico dos sistemas de subordinação, 
atribuindo os três tipos de relação de subordinação – completiva, adverbial 
e relativa – aos mesmos princípios funcionais. Ao tratar das subordinadas 
completivas, a autora se restringe às tradicionalmente denominadas orações 
objetivas diretas. Mesmo se restringindo somente a essas completivas, o critério 
funcional-cognitivo de Cristofaro (2003) é suficiente para os propósitos deste 
trabalho.



RELAÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO  13

finição de um fenômeno particular da estrutura do português, e, por 
outro, na necessidade teórica de testar os fundamentos metodológicos 
da GDF, na generalização dos fenômenos descritivos em direção a 
generalizações teoricamente produtivas sobre a complementação. A 
hipótese mais geral que dirige este trabalho é a de que quanto mais 
baixa a camada de representação do complemento, tanto maior o grau 
de integração semântica entre o predicado da oração encaixadora e o 
predicado da oração completiva.

Um aspecto recorrente em alguns estudos que tratam do fenô-
meno da complementação diz respeito às propriedades semânticas 
do predicado encaixador em relação à oração completiva. Givón 
(1980), por exemplo, considera que a natureza semântica do predi-
cado encaixador pode ser vista como um fator indicativo do grau de 
integração da oração subordinada à oração matriz. Hengeveld (1989, 
1998) e Hengeveld & Mackenzie (2008) postulam que diferentes 
predicados encaixadores requerem diferentes tipos de complementos, 
cuja classificação depende da camada em que estejam contidos. Numa 
perspectiva tipológica, Cristofaro (2003) entende que as relações 
completivas são identificadas com base no predicado que codifica o 
estado de coisas principal e sua configuração semântica estabelece 
que tipo de especificação será requerido.

A semântica do predicado encaixador de completivas parece ser 
altamente relevante para predicações dependentes nucleadas em 
torno de uma construção nominal, de modo que a gradação entre 
construções nominais com verbo finito e construções nominais com 
grau máximo de nominalidade está correlacionada à categoria semân-
tica do predicado encaixador. Embora não haja necessariamente uma 
relação biunívoca entre a semântica e o tipo de construção, a categoria 
semântica do predicado encaixador é, ainda assim, um fator impor-
tante para a seleção da forma de expressão das orações subordinadas.

Outros fatores semânticos ligados aos princípios de economia e 
de iconicidade (Givón, 1980; Haiman, 1983; Cristofaro, 2003), como 
o compartilhamento de participantes e referência a tempo, modo e 
aspecto, também podem influenciar o comportamento das orações 
completivas, determinando sua codificação morfossintática. 
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Além de considerar o significado do predicado encaixador para a 
seleção da completiva, podem-se também observar as orações com-
pletivas do ponto de vista do valor que elas expressam e analisá-las 
segundo o tipo de categoria para, assim, averiguar se o seu significado 
tem alguma influência sobre a forma que assumem. No âmbito da 
linguística funcional, em trabalhos como os de Dik (1997b), Dik 
& Hengeveld (1991) e Hengeveld (1990a, 1990b), essa proposição 
aparece desenvolvida, já que, nesses estudos, as orações completivas 
são tratadas como diferentes unidades semântico-funcionais. De 
qualquer modo, ainda que se analise o tipo de entidade representado 
pela completiva, isso pode ser feito somente a partir do significado 
do predicado encaixador.

Assumo aqui que as estruturas sintáticas são o reflexo formal da 
disposição de certos valores semânticos da construção complexa. 
De maneira ainda bastante simplificada, pode-se dizer que a oração 
completiva requerida depende da natureza semântica do predicado 
encaixador, bem como do tipo de entidade por ela representada – de 
primeira, de segunda, de terceira ou de quarta ordem –, que está 
diretamente relacionado à gradação mais ou menos verbal/nominal 
do complemento.5

 5 Lyons (1977) apresenta uma tipologia de entidades (três formas) que aprimora 
a tradicional distinção entre nomes concretos e abstratos. Nomes comuns, que 
têm um referente concreto, representam entidades de primeira ordem, enquanto 
os que se referem a estados de coisas e proposições representam entidades de 
segunda e de terceira ordem, respectivamente. A gramática funcional (Dik, 
1997a) acrescenta a essa tipologia entidades de quarta ordem que se localizam 
no tempo e no espaço e podem ser avaliadas em termos de suas condições de 
felicidade.




