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UNIVERSO DE PESQUISA E 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Considerações sobre metodologia de trabalho: 
corpus e frequência

Antes de qualquer consideração a respeito da metodologia utili-
zada, é necessário partir do fato de que, como demonstrado ao longo 
deste livro, a perspectiva de pesquisa adotada é funcionalista e tem 
como base teórica a GDF (Hengeveld & Mackenzie, 2008). O prin-
cípio central do funcionalismo é o de que a língua é, acima de tudo, 
uma forma de comunicação humana em um contexto sociocultural e 
psicológico, e esse fato pode determinar a perspectiva de como a lín-
gua pode ser modelada. Como se sabe, um dos pontos em que a teoria 
gerativa e o funcionalismo se distinguem é a concepção de lingua-
gem: o modo como os gerativistas a concebem, como conhecimento 
internalizado, os obriga a tratar metodologicamente da competência 
mediante esse conhecimento, que são as intuições do falante-ouvinte. 

O fato de, na concepção funcionalista, a linguagem ser um ins-
trumento de comunicação faz com que ela leve em conta a evidência 
que sobressai da linguagem em uso que os corpora tornam disponível 
(Butler, 2004). Isso parece verdadeiro por princípio. No entanto, se 
se considera a escala proposta por Butler (2008), que coloca os forma-
listas em um extremo e o funcionalismo da Costa-Oeste americana 
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no outro, observa-se que nem toda a corrente funcionalista leva 
em conta a linguagem em uso. O extremo mais radical do espectro 
assume um compromisso particular com o estudo de produções lin-
guísticas autênticas. Como parte de uma ampla teoria de interação 
verbal, a GDF ocupa uma posição intermediária entre abordagens 
radicalmente funcionalistas e radicalmente formalistas, para a qual os 
julgamentos introspectivos do falante exercem um papel na descrição 
e na teorização linguística, somente porque a evidência que sobressai 
dos corpora ainda precisa ser interpretada (cf. Butler, 2004). 

Sobre a perspectiva funcional, chamam atenção as observações 
de Sinclair (1991 apud Butler, 2004, p.148), para quem (i) deve-se 
estar aberto a padrões quantitativamente observáveis na língua e (ii) 
a língua reserva uma riqueza de padrões significativos. Parece não 
haver incompatibilidade entre procurar padrões significativos que 
emergem de um tratamento de corpora e ter, de antemão, hipóteses 
prévias que apontem os caminhos possíveis de serem seguidos no 
tratamento dos dados.

Ao se lidar com corpora, há duas alternativas: é possível olhar para 
um domínio funcional como se tudo nele fosse novo e observar, no 
corpus, como esse domínio funcional aparece codificado; alternativa-
mente, com base num arcabouço teórico, é possível levantar algumas 
categorias analíticas e, a partir do corpus, observar se as hipóteses 
que estão por trás da distribuição dessas categorias se confirmam 
ou não. Nesse caso, as categorias de análise já estão previstas, e o 
corpus é o lugar em que elas devem manifestar-se, como uma forma 
de contornar os problemas de intuição. 

A análise apresentada aqui parte de um corpus de língua falada. 
Sobre isso, é interessante a distinção que Butler (2004) faz entre dois 
diferentes enfoques para o uso de corpus, baseando-se em Tognini-
Bonelli (2001 apud Butler, 2004, p.153). O enfoque baseado em 
corpus (corpus-based) se refere a uma metodologia que se beneficia 
do corpus principalmente para interpretar, testar ou exemplificar 
teorias e descrições que já foram formuladas antes de grandes cor-
pora se tornarem disponíveis ao estudo linguístico. Em um enfoque 
dirigido por corpus (corpus-driven), o compromisso do linguista é 
com a integridade dos dados como um todo, e as descrições abran-
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gem as evidências do corpus. Desse modo, o corpus é mais do que 
um “depósito” de exemplos que apoia as teorias preexistentes. As 
demonstrações teóricas são totalmente consistentes com o corpus e 
refletem diretamente as provas fornecidas por ele.

A distinção entre as duas diferentes perspectivas permite en-
quadrar este trabalho no enfoque baseado em corpus, porque, aqui, 
a análise de uma amostra tem o intuito de fornecer probabilidades 
para a ocorrência de determinados tipos de construções. Parte-se de 
uma perspectiva teórica e, a partir do corpus, observa-se se podem 
ser validadas as hipóteses que estão por trás da distribuição das 
categorias investigadas. 

Considerando-se que este trabalho se insere no quadro de pesqui-
sas que utilizam corpora para a explicação dos fenômenos sob inves-
tigação, pode-se pensar que todas as ocorrências possíveis sobrevêm 
do corpus, daí ser subjetivo demais testar as possibilidades com a 
intuição. Deve haver alguma razão para a sociolinguística laboviana 
e a teoria funcionalista em geral, principalmente a norte-americana, 
acharem que os dados reais de conversação são necessários. 

Labov (1972) considera que o que as pessoas pensam sobre a for-
ma da linguagem, isto é, a intuição, ou conhecimento internalizado 
de que dispõem, está muito distante do modo como realmente falam. 
Esse autor fornece, então, exemplos decisivos sobre quantificação 
para criticar o princípio de que só a competência do falante-ouvinte 
resolve todos os problemas de análise da estrutura da língua. Se, 
por um lado, Labov critica o apego dos gerativistas às intuições, 
alegando que ir aos dados reais dá um grau muito maior de certeza 
da adequação da relação entre teoria e dados, por outro, o problema 
com esse método é o de não encontrar uma construção que a intuição 
do falante-ouvinte diz que existe. 

Um problema natural com que depara quem trabalha com dados 
reais de fala em situações reais de interação é a possibilidade de não 
aparecerem todos os tipos de construções possíveis; no caso específico 
deste trabalho, é a possibilidade de não figurarem no continuum de 
encaixamento complementos possíveis, seja como construções alter-
nativas, sugerindo escolha pelo falante, seja como construções únicas, 
sugerindo imposição ao falante. O procedimento metodológico mais 
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eficaz, para superar esse tipo de limitação próprio de dados emanados 
de corpora, é misturar o levantamento de dados com a construção de 
exemplos baseados na intuição. Assim, embora o material de análise 
seja constituído por ocorrências levantadas nos inquéritos, conforme 
será apresentado na próxima seção, a análise qualitativa dos dados 
vale-se do conhecimento intuitivo para completar o continuum com 
as outras construções disponíveis e devidamente licenciadas pela 
gramática da língua portuguesa em dependência dos processos se-
mânticos envolvidos.1 O conhecimento intuitivo aparece, na análise 
dos dados, substituído por construções retiradas da internet, para 
preservar ao máximo a máxima funcionalista de lidar com dados 
reais; fica para a intuição propriamente dita apenas a construção de 
dados que podem representar formas alternativas de complementa-
ção que a gramática do português admite codificar.

Delimitação do corpus 

O universo da investigação é composto por uma amostragem 
extraída do Banco de Dados Iboruna, que registra uma variedade 
do português brasileiro ainda pouco explorado: o português falado 
em uma parte da região noroeste do interior paulista, nucleada em 
torno da cidade de São José do Rio Preto.2 Além desse traço, devem-
se considerar também os seguintes aspectos: 

 1 Para os propósitos deste trabalho, quantitativamente, o que a frequência 
tem a dizer é sobre as preferências do falante no uso. Constitui, assim, uma 
ferramenta para a discussão sobre o fenômeno estudado, e, embora possa não 
ser algo determinante, não deve ser descartada. As gramáticas fornecem os 
mecanismos de codificação mais econômicos para as funções do discurso que 
os falantes necessitam executar mais frequentemente, ou, mais sucintamente, 
as gramáticas codificam melhor o que os falantes fazem mais (Du Bois, 1985). 

 2 Para mais detalhes sobre o Banco de Dados Iboruna, consultar Gonçalves e 
Tenani (2008), que tratam dos procedimentos metodológicos que nortearam 
os trabalhos de transcrição das amostras de fala do Projeto Amostra Linguística 
do Interior Paulista (Alip). Esse projeto, idealizado pelo Grupo de Pesquisa 
em Gramática Funcional da UNESP de São José do Rio Preto e financiado 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – Fapesp (Proc. 
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• controla variáveis estratificadas como sexo, escolaridade, faixa 
etária e nível socioeconômico, e variáveis não estratificadas, como 
a localização geográfica dos informantes (provenientes de sete 
cidades circunvizinhas da região); 

• dispõe de um conjunto de dados mais recentes, com entrevistas 
realizadas em 2004;

• apresenta cinco tipos diferentes de textos: narrativa de expe-
riência pessoal, narrativa recontada, relato de opinião, relato 
de procedimento e relato de descrição; 

•   aproveitamento desse corpus alinha este trabalho com um dos 
objetivos do Grupo de Pesquisa em Gramática Funcional, que 
é o de debruçar-se sobre a variedade dialetal da região de São 
José do Rio Preto.

O material de análise contém 346 ocorrências de construções en-
caixadas completivas, que serão analisadas de acordo com os critérios 
estabelecidos no item “Hipóteses do trabalho”. Do Iboruna, foram 
selecionados 43 inquéritos, com dois diferentes tipos de amostra: 
uma amostra do censo linguístico da região de São José do Rio Preto 
(AC), com o controle rigoroso de variáveis sociais, constituída de 36 
inquéritos, e uma amostra de interação dialógica (AI), constituída 
de sete inquéritos.3 

Procedimentos metodológicos e técnicas 
de investigação 

Para a seleção das ocorrências que constituem o material de análi-
se deste trabalho, considerei (i) construções encaixadas completivas 

  03/08058-6) de 2004 a 2007, permitiu a constituição de um banco de dados com 
amostras do português falado na região noroeste do Estado de São Paulo, deli-
mitada pela cidade de São José do Rio Preto e mais seis cidades fronteiriças a ela.

 3 A amostra do censo linguístico diz respeito aos inquéritos 004, 008, 012, 016, 020, 
024, 031, 035, 039, 043, 047, 051, 062, 067, 071, 076, 080, 084, 088, 092, 096, 
100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 134, 141, 145, 149, 152; a amostra de 
interação dialógica corresponde aos inquéritos 001, 002, 004, 005, 006, 007, 008.
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finitas, ou seja, orações completivas cujo verbo está em uma de suas 
formas desenvolvidas (a) no indicativo ou (b) no subjuntivo, e é 
introduzida por que ou se; (ii) construções encaixadas não finitas, caso 
em que a oração completiva tem como núcleo ou (c) um infinitivo 
pessoal, ou (d) um infinitivo impessoal, ou (e) uma nominalização 
(que consiste em uma construção que se aproxima das características 
de um membro prototípico da classe dos nomes).

O critério para o levantamento da amostra consistiu, desse modo, 
na seleção de orações completivas segundo uma hierarquia com cinco 
distinções, que mostra o grau de sentencialidade/nominalidade (cf. 
Noonan, 1985; Lehmann, 1988; Givón, 1980):

(4-1) Grau de sentencialidade/nominalidade

indicativo < subjuntivo < inf. pessoal < inf. impessoal < nominalização

em que < significa menos nominal do que.

Embora o gerúndio constitua um tipo de oração não finita, jun-
tamente com o particípio (cf. Noonan, 1985; Koptjevskaja-Tamm, 
1993; Dik, 1997b), ele não foi considerado na amostra analisada. O 
que difere uma construção como eu vi Maria cantar de eu vi Maria 
cantando é o aspecto progressivo que aparece em Maria cantando. 
Como um marcador de aspecto, usado para exprimir uma circuns-
tância, construções com gerúndio não são relevantes para a análise 
proposta neste trabalho. 

Cabe explicar que, no que diz respeito às orações completivas 
finitas selecionadas para a análise, a amostragem desse tipo de cons-
trução abrangeu as orações introduzidas por que e se, considerados 
complementizadores em vários estudos sobre complementação oracio-
nal (Cristofaro, 2003; Dik, 1997b; Langacker, 1991; Noonan, 1985; 
Ranson, 1986 apud Frajzyngier, 1996; Givón, 1980). 

Orações introduzidas por que e se se diferenciam em alguns aspec-
tos: a conjunção se, diferentemente de que, introduz complementos 
oracionais correspondentes a uma interrogativa polar indireta e tem 
forma idêntica à conjunção que introduz oração adverbial condi-
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cional. Além disso, diferentemente dos complementos com que, o 
valor de verdade dos complementos oracionais introduzidos por se 
é hipotético e, portanto, não se define e nem pode ser pressuposto 
como factual/não factual. Essa característica dos complementos 
iniciados por se, ligada à expressão da modalidade irrealis que neles 
se encontra, permite considerar por que a complementação com se 
se restringe a determinados tipos de predicados que admitem um 
complemento iniciado por que (cf. Sousa, 2007). 

Muitos trabalhos que tratam da complementação tomam os 
complementos finitos introduzidos por que como o fenômeno a 
ser estudado, entretanto, salvas as diferenças entre os dois tipos 
de complementizadores, há predicados encaixadores que somen-
te admitem a partícula se como partícula introdutora de comple-
mento, como verbos como perguntar, indagar etc. Por essas ra-
zões, muito embora o complementizador que seja tratado em alguns 
estudos como o exemplar mais característico da categoria, optei 
por incluir as orações introduzidas por se na amostragem extraída 
para análise.

No que diz respeito às nominalizações, a seleção desse tipo de 
construção para o trabalho comparativo inclui os predicados que 
contêm a estrutura transitiva típica constituída dos argumentos 
sujeito (nominativo) e objeto (acusativo) e os predicados de outros 
tipos semânticos, como os estativos com experienciador (undergoer), 
que dispõem de complementos oblíquos, como preocupar-se com; nos 
nominais de ação, ambos os argumentos podem assumir a expressão 
de possuidor no processo de nominalização lexical; já em predicados 
com oblíquo, as nominalizações herdam o objeto no mesmo caso que 
o do predicado input, isto é, visibilizado pela preposição, como em 
a preocupação de Maria com a inflação.

Não foram selecionados complementos de verbo-suporte, como 
ter e dar, visto que esses complementos (orações não finitas com 
infinitivo e com nominalização) não podem ser considerados como 
um tipo de construção encaixada por funcionar como uma lexia 
composta, já que o falante não seleciona o verbo e o complemento 
separadamente. 
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Após proceder à investigação teórica e tendo definido o corpus 
da pesquisa, o passo subsequente para a investigação empírica das 
orações completivas do português brasileiro foi a definição de um 
conjunto de critérios para a análise das ocorrências encontradas no 
corpus. 

A vocação naturalmente empírica deste trabalho implica a ne-
cessidade de levantamento quantitativo, com especial relevância 
para frequências percentuais que indicam correlação entre fatores 
de análise sob o prisma das construções encaixadas e a natureza se-
mântica do predicado encaixador. Para o processamento dos dados, 
empreguei alguns programas do pacote estatístico Varbrul – Variable 
Rule Program (Sankoff, 1975), idealizado pela sociolinguística quan-
titativa, para a análise de fenômenos variáveis, que foram capazes de 
fornecer apenas as frequências necessárias para o estabelecimento de 
correlações mais relevantes. 

Hipóteses do trabalho  

Os critérios de análise apresentados aqui são abertos, ou seja, 
não conduzem as hipóteses a serem comprovadas ou rejeitadas na 
interpretação dos dados. Para a verificação do fenômeno sob estudo, 
parti de um arcabouço teórico e, com base nele e no conhecimento 
prévio sobre as relações de complementação, levantei hipóteses para 
a explicação do comportamento de orações completivas em relação ao 
predicado encaixador. Essas hipóteses podem se confirmar ou não, 
dependendo dos resultados obtidos a partir da análise da amostra. 
Esse é o papel que as hipóteses aqui apresentadas exercem sobre os 
dados analisados. 

Hipótese 1

Uma hipótese crucial para os objetivos desta pesquisa é a de que 
a semântica do predicado encaixador de completivas é altamente 
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relevante para determinar a categoria morfossintática das predica-
ções dependentes. Em outros termos, suspeita-se de que a relação de 
gradação entre construções nominais com verbo finito e construções 
nominais com grau máximo de nominalidade, na complementação 
do português brasileiro, depende estritamente da categoria semântica 
do predicado encaixador. 

O procedimento metodológico que pode fornecer evidências 
empíricas para a comprovação ou não dessa hipótese se circunscreve 
aos seguintes parâmetros:

i)  Exame das formas de cada oração dependente, aqui restritas 
aos seguintes tipos: (a) oração introduzida por complementi-
zador, isto é, forma conjuncional com verbo finito, (b) orações 
com redução de finitude, que se identificam nas construções 
não finitas que têm um infinitivo como predicado nuclear 
e (c) construções não finitas com uma nominalização como 
predicado nuclear, forma que identifica o grau máximo de 
dessentencialização, nos termos de Lehmann (1988). Como 
é natural haver uma inconsistência entre o sistema gramatical 
compreendido pela competência gramatical do falante e as 
preferências de uso baseadas na competência comunicativa, 
não é suficiente verificar, no corpus, a natureza formal das 
construções encaixadas como evidência da expressão morfos-
sintática da dependente em relação à natureza semântica da 
matriz. É necessário verificar, para cada ocorrência ou token, 
a natureza type da construção, o que o domínio funcional do 
predicado encaixador e o conjunto das possibilidades formais 
alternativas de oração dependente admitem. 

ii)  Análise da natureza semântica do predicado encaixador, de 
acordo com os parâmetros de classificação fornecidos por 
Dixon (2006), complementado por Dik (1997b), Cristofaro 
(2003) e Noonan (1985). Esses tipos de classificação preveem 
uma correlação entre uma hierarquia semântica de manipula-
ção progressiva, que identifica o predicado da matriz, e uma 
hierarquia sintática na forma da predicação dependente, que, 
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conforme identificado em (i), assume a forma de verbo finito 
a predicado plenamente lexicalizado como nome. 

Embora se reconheça uma relação de reciprocidade entre os pa-
râmetros incluídos em (i) e (ii), no tratamento quantitativo eles são 
vistos como três diferentes grupos de fatores, definidos abaixo como 
grupos de fatores 1, 2, para a forma de expressão, e 3 para a natureza 
semântica do predicado encaixador. 

• Grupo de fatores 1 – Tipos de complementação: forma da 
oração completiva

 a) oração finita com indicativo;
 b) oração finita com subjuntivo;
 c) oração não finita com infinitivo pessoal;
 d) oração não finita com infinitivo impessoal;
 e) oração não finita com nominalização. 

O grupo de fatores 1 é, por assim dizer, definido como variável 
dependente em relação aos demais grupos de fatores, já que, por iden-
tificar a codificação morfossintática das completivas, é considerado 
como motivado pelos grupos de fatores semânticos.

Tal como apresentado no início desta seção, para a seleção dos 
tipos de complementação, considerei a escala de variação entre cons-
truções encaixadas verbais e nominais: num extremo, construções 
completamente verbais, isto é, orações que têm as propriedades de 
uma oração principal (4-2a); construções intermediárias na escala 
gradativa, ou seja, orações mais dependentes, como (4-2b), e não 
finitas com um verbo infinitivo pessoal (4-2c) e impessoal (4-2d) 
como núcleo; finalmente, no outro extremo, orações não finitas com 
uma nominalização como núcleo (4-2e), isto é, construções que não 
apresentam propriedades sentenciais típicas, como núcleo verbal, 
força ilocucionária, complementizador e flexão modo-temporal, e 
têm a estrutura interna de um sintagma nominal (Lehmann, 1988).

(4-2) a. Pedro viu que João entregou os documentos para 
Renata.



RELAÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO  139

 b. Pedro pediu que João entregasse os documentos para 
Renata.

 c. Pedro viu os meninos entregarem os documentos para 
Renata.

 d. Pedro quer entregar os documentos para Renata.

 e. Pedro viu a entrega dos documentos para Renata [por 
Pedro].

• Grupo de fatores 2 – Possibilidade de ocorrência dos diferentes 
tipos de complementação (além do tipo encontrado)

 a) indicativo;
 b) subjuntivo;
 c) infinitivo pessoal;
 d) infinitivo impessoal;
 e) nominalização;
 f) indicativo e subjuntivo;
 g) subjuntivo e infinitivo pessoal;
 h) subjuntivo e infinitivo impessoal;
 i) infinitivo pessoal e nominalização;
 j) infinitivo pessoal e infinitivo impessoal;
 k) subjuntivo, infinitivo pessoal e impessoal.

O grupo de fatores 2 permite verificar a possibilidade de ocorrên-
cia dos diferentes tipos de complementação, mesmo eles não apare-
cendo no corpus. Para completar o continuum dos tipos de construções 
encaixadas completivas, que constituem as possibilidades codificadas 
pela gramática, quando for o caso, construo exemplos baseados na 
intuição, muitas vezes representados por construções selecionadas 
na internet. Os exemplos construídos intuitivamente têm por base as 
ocorrências reais encontradas no material de análise. Assim, além da 
construção como (4-3a), selecionada no corpus, foram testadas outras 
possibilidades de ocorrência, (4-3b) e (4-3c), de modo a verificar se o 
português licencia, para o verbo começar, outras formas de expressão 
do complemento além da forma não finita. A marcação com (*) em 
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(4-3c) indica que, de acordo com minha própria intuição, o fasal 
começar não licencia estruturas com verbo finito.

(4-3)  a. ... “cadê a mãe desse moleque num sei quê?” – aí veio uma 
senhora FORte -- ele contando assim  – e pegou e falou 
assim – “é sou eu a mãe” – aí ele começou a discutir nisso 
veio o pai aí começaram a discutir:: (Iboruna – AC 051: 
165)

  b. ... “cadê a mãe desse moleque num sei quê?” – aí veio uma 
senhora FORte  –- ele contando assim – e pegou e falou 
assim – “é sou eu a mãe” – aí ele começou a discutir nisso 
veio o pai aí começaram a discussão::

 *c. ...“cadê a mãe desse moleque num sei quê?” – aí veio uma 
senhora FORte  – ele contando assim -- e pegou e falou assim 
– “é sou eu a mãe” – aí ele começou a discutir nisso veio o 
pai aí começaram que o pai discutiu com a senhora::

• Grupo de fatores 3 – Tipos semânticos de predicado da oração 
matriz 

 (i) predicados encaixadores de enunciação; 
 (ii) predicados encaixadores de atitude proposicional; 
 (iii) predicados encaixadores de conhecimento; 
 (iv) predicados encaixadores volitivos; 
 (v) predicados encaixadores de manipulação; 
 (vi) predicados encaixadores de percepção física;
 (vii) predicados encaixadores fasais;
 (viii) predicados encaixadores de experiência psicológica; 
 (ix) predicados encaixadores de tentativa. 

Esse grupo de fatores classifica os predicados encaixadores segun-
do sua classe semântica. Segundo Hengeveld (1990), na complemen-
tação, a natureza da estrutura subjacente da oração de complemento 
depende semanticamente do predicado encaixador. Isso significa que 
o conjunto de expressões possíveis em posição de argumento é dife-



RELAÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO  141

rente para cada predicado selecionador de complemento, devendo-se 
considerar, portanto, o tipo de predicado e a categoria semântica que 
o complemento designa. 

Para essa classificação, tomou-se como base o conjunto de pre-
dicados encaixadores de complemento sugerido por Dixon (2006), 
complementado por Dik (1997b), Cristofaro (2003) e Noonan 
(1985): de enunciação (4-4), de atitude proposicional (4-5), de co-
nhecimento (4-6), de percepção física (4-7), de manipulação (4-8), 
de volição (4-9), fasal (4-10), de experiência psicológica (4-11) e de 
tentativa (4-12):

   (4-4) Pedro disse que Carlos virá para o casamento.

   (4-5) Eu acredito na vitória da esquerda nas próximas eleições 
presidenciais.

   (4-6) João soube que Maria viajou na semana passada.

   (4-7) Leo viu Ana passar em frente à sua casa.

   (4-8) João fez Valdomiro entregar a relação de cargos de 
confiança do terceiro escalão.

   (4-9) Eu quero preparar uma prova difícil.

(4-10) Renata parou de chorar porque viu que não adiantava.

(4-11) Ana adora pintar telas ao ar livre.

(4-12) João tentou encontrar os documentos perdidos.

A partir desse grupo de fatores, será possível examinar as possí-
veis correlações existentes entre o sistema de tipos de complementa-
ção do português brasileiro, tendo como base os tipos de predicado 
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sugeridos por Dixon (2006) e outros autores, e a hierarquia de ligação, 
tal como proposta por Givón (1980). Na tipologia de complementos, 
Givón (1980) estabelece uma relação entre a estrutura semântica do 
predicado encaixador, que pode ser vista como um fato indicativo 
do grau de integração da oração subordinada à oração matriz, e a 
estrutura sintática dos complementos, como a dependência temporal 
entre os eventos, a identidade entre os referentes nas duas orações e 
o traço [+/- controle] dos sujeitos envolvidos. 

Hipótese 2

No caso de haver alternância entre diferentes formas de expres-
são das predicações dependentes, não diretamente motivada pela 
natureza semântica do predicado encaixador, suspeita-se de que a 
seleção dos diferentes tipos depende de motivações funcionais go-
vernadas pelo princípio funcional de economia, que representa uma 
pressão para a simplificação máxima da expressão. Trata-se aqui, de 
acordo com Haiman (1983), do princípio de economia sintagmática 
ou discursiva, que explica a tendência pela omissão de informação 
redundante ou recuperável no contexto. 

Segundo Cristofaro (2003), a economia sintagmática explica a 
correlação entre a predeterminação de traços semânticos de estados 
de coisas conectados e os fenômenos morfossintáticos que levam à 
não especificação de informação correspondente. Por exemplo, não 
precisa ser especificada a referência temporal, aspectual ou modal de 
um estado de coisas que for predeterminada por traços semânticos 
do predicado da oração matriz, ou de qualquer outro tipo de oração 
não encaixada. Similarmente, também prescindem de especificação 
na segunda oração participantes que forem compartilhados por dois 
estados de coisas conectados.

O levantamento de evidências empíricas que possam fornecer 
evidências para a comprovação ou não dessa hipótese resume-se aos 
seguintes parâmetros:
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• Análise das restrições de seleção possíveis dada pela natureza 
semântica do predicado da oração matriz sobre a natureza do 
complemento.

• Análise das situações de compartilhamento de categorias, 
como evidência de entrelaçamento, ou coparticipação, como 
compartilhamento de participantes, de tempo modo e aspecto 
verbais.

• Grupo de fatores 4 – Codificação dos participantes
 a) correferencialidade entre participantes;
 b) participantes diferentes (não correferenciais).

O grupo de fatores 4, um parâmetro de análise que está, em geral, 
presente nos trabalhos de natureza funcional que tratam das cons-
truções encaixadas (Koptjevskaja-Tamm, 1993; Cristofaro, 2003; 
Malchukov, 2004), diz respeito à codificação dos participantes, sig-
nificando particularmente o exame do grau de compartilhamento de 
participantes do evento encaixado e do evento matriz, que pode im-
plicar especificação ou não de argumentos na predicação dependente.

O grau de maior ou menor sentencialidade ou nominalidade do 
complemento está relacionado ao compartilhamento de participan-
tes, que constitui, portanto, um fator semântico relevante na seleção/
restrição do tipo de completiva. Um verbo volitivo como querer 
permite a expressão do complemento como oração finita (4-14a) 
e como nominalização (4-14c), mas não licencia um complemento 
sob a forma de uma construção não finita quando não há comparti-
lhamento de sujeitos. Quando há correferência entre os sujeitos da 
oração matriz e da oração encaixada, pode-se esperar a ocorrência dos 
dois tipos de complementação, com infinitivo e nominalização, como 
mostram (4-15b-c); a ocorrência com oração finita (4-15a) somente 
é possível com participantes não correferenciais.

(4-14)  a. João quer que Pedro relate os últimos acontecimentos.

 *b. João quer Pedro relatar os últimos acontecimentos.

  c. João quer o relato [de Pedro] dos últimos aconteci-
mentos.
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(4-15) *a. João quer que ele relate os últimos acontecimentos.

 b. João quer relatar os últimos acontecimentos.

 c. João quer seu próprio relato dos últimos aconteci-
mentos.

• Grupo de fatores 5 – Correlações temporais
 a) relação de simultaneidade;
 b) relação de anterioridade; 
 c) relação de posterioridade.

O grupo de fatores 5 examina as correlações temporais existentes 
entre o predicado encaixador e a oração completiva. Givón (1990) 
considera a relação entre a referência temporal do evento na oração 
matriz e a do evento na oração completiva como um dos fatores mais 
relevantes para a integração gramatical entre duas orações. Para o 
autor, quanto mais temporalmente sequenciais forem os eventos da 
matriz e da completiva, maior será a dependência temporal entre 
esses eventos e maior também será o grau de integração semântico-
cognitiva entre as duas orações, possivelmente refletido na expressão 
formal da construção completiva. Givón (1990, p.520) resume essa 
sua consideração na seguinte “inferência probabilística”: “Quanto 
mais cotemporais são os dois eventos, maior é a probabilidade de 
que eles não sejam independentes um do outro”.4

Os exemplos apresentados a seguir ilustram a marcação de ante-
rioridade (4-16a), simultaneidade (4-16b) e posterioridade (4-16c) 
da completiva em relação à oração matriz:

(4-16) a. João contará que Ana participou da reunião.

 b. João vê Maria sair do prédio.

 c. João mandou que Ana saísse da reunião.

 4 Cf. o original: “The more co-temporal two events are, the higher is the probability 
that they are not independent of each other”. 
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Hipótese 3

Suspeita-se de que a relação de gradação entre maior ou menor 
grau de sentencialidade, que se correlaciona ao grau de verbalidade/
nominalidade da construção dependente, está vinculada aos níveis 
e às camadas de organização estrutural definidos pela GDF (Hen-
geveld& Mackenzie, 2008).

O levantamento de evidências empíricas que possam fornecer 
suporte para a comprovação ou não dessa hipótese se resume na veri-
ficação da atuação das camadas hierárquicas de organização da GDF, 
nos níveis interpessoal e representacional. Os parâmetros destinados 
ao exame da frequência dessa correlação possível são definidos como 
grupo de fatores 6 na análise quantitativa.

• Grupo de fatores 6  – Representação da oração completiva
 a) camada do conteúdo comunicado (nível interpessoal); 
 b) camada da proposição (nível representacional);
 c) camada do estado de coisas (nível representacional);
 d) camada da propriedade (nível representacional).

As relações completivas são identificadas com base no predicado 
que codifica o estado de coisas principal, ou predicados encaixado-
res de complemento. As diferentes relações de complementação 
dizem respeito aos diferentes níveis de estrutura da oração, por isso 
torna-se relevante observar o nível de representação da oração com-
pletiva, tendo em vista o predicado encaixador. O tipo de unidade 
semântico-funcional que uma oração completiva representa parece 
refletir o grau de integração gramatical (maior ou menor) que essa 
oração mantém com sua oração matriz.

Os exemplos a seguir ilustram construções que correspondem 
a um conteúdo comunicado (4-17), a uma proposição (4-18), a um 
estado de coisas (4-19) e a uma propriedade (4-20):

(4-17) João disse que Maria construiu uma casa.

(4-18) Pedro acredita que Renata virá para o jantar.
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(4-19) João quer a construção dos edifícios.

(4-20) Pedro parou de fumar.

Esse grupo de fatores trata da natureza do complemento como 
tipo de entidade, isso porque o conjunto de expressões possíveis em 
posição de argumento é diferente para cada verbo encaixador de 
complemento e depende da categoria semântica que o complemento 
designa.

Hengeveld (1989) sugere que construções subordinadas sejam clas-
sificadas de acordo com a camada mais alta que as contém. Diferentes 
predicados encaixadores requerem diferentes tipos de complemento: o 
verbo dizer, por exemplo, requer um argumento que designe um evento 
vinculado a um ato ilocutório declarativo, pressuposto no predicado 
dizer; o verbo, acreditar, por sua vez, toma um conteúdo proposicional 
como argumento. Os complementos podem, então, ser caracterizados 
segundo o tipo de entidade que designam.

Hipótese 4

Suspeita-se, por fim, de que o grau de sentencialidade no por-
tuguês falado segue as mesmas condições tipológicas que definem 
posições diferentes em uma escala implicacional, em função de 
diferentes formas de expressão. O grau de sentencialidade das su-
bordinadas completivas está diretamente vinculado ao grau de pre-
servação ou perda da referência semântica a tempo/aspecto/modo 
e aos participantes do estado de coisas da completiva, marcas que 
definem, respectivamente, a sentencialidade de grau máximo e a 
sentencialidade de grau mínimo. 

Como se trata da principal generalização que este trabalho pre-
tende atingir, os resultados parciais relativos à análise de todos os 
grupos de fatores previstos para a avaliação quantitativa das evidên-
cias empíricas constituem evidência para a resolução dessa hipótese.




