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Parte II - Análise da complementação no português falado 
Descrição funcional dos tipos de construções encaixadas nominais e verbais 

 
Liliane Santana 



5
DESCRIÇÃO FUNCIONAL DOS TIPOS 

DE CONSTRUÇÕES ENCAIXADAS NOMINAIS 
E VERBAIS

Os resultados do tratamento empírico são apresentados neste capí-
tulo, mediante a descrição e interpretação dos dados. Constitui, por-
tanto, o ponto de partida para a comprovação da hipótese da correlação 
entre predicados encaixadores e tipos de completivas e da relação entre 
tipos de completivas e a camada de representação, nos termos da GDF. 

O critério para o levantamento da amostra consiste na seleção de 
orações completivas segundo uma hierarquia com cinco distinções, 
que mostra o grau de sentencialidade/nominalidade do complemento:

(5-1) Grau de sentencialidade/nominalidade do complemento

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

em que < significa menos nominal do que.

De um modo geral, essa hierarquia encontra-se representada em 
vários trabalhos da literatura linguística no que diz respeito à subor-
dinação/complementação, como na hierarquia de ligação de Givón 
(1980), na distinção entre os tipos de complementos de Noonan 
(1985) e nos parâmetros de dessentencialização de Lehmann (1988).

Para a referência aos tipos de completivas em relação à camada de 
representação, usei a taxonomia que aparece em Hengeveld & Ma-
ckenzie (2008, p.364): C-complemento para conteúdos comunicados, 
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p-complemento para conteúdos proposicionais, e-complemento para 
estados de coisas e f-complemento para propriedade. 

Tendo em vista essa classificação para os tipos de completivas, 
cabe salientar que, no corpus analisado, restrito a determinados tipos 
de predicados encaixadores, não foram encontradas ocorrências 
representativas de M-complementos para moves, como em (5-2), e 
de A-complementos para atos discursivos, como em (5-3), fato que 
justifica, portanto, a ausência desses tipos na análise apresentada. 

(5-2)  Embora seja difícil fazer generalizações sobre um público tão 
diverso, é fácil concluir [que, em suma, essas ações levaram a 
uma perda líquida da cobertura vegetal em relação às condi-
ções pré-colonização, bem como a uma mudança substancial 
no tipo da atual vegetação. Ao mesmo tempo, a consciência 
pública concernente à importância da vegetação urbana certa-
mente tem aumentado nos últimos dez anos, embora seja uma 
questão aberta quanto daquela conscientização traduziu-se 
em mudança de comportamento em comparação com as áreas 
urbanas plantadas em Quito.]1

(5-3)  Acrescentou, ainda, que a cópia do depósito recursal não está 
devidamente autenticada. (adaptado de Braga, 2008, p.12)

Isso significa que, hierarquicamente, na análise aqui proposta, a ca-
mada mais alta de representação no nível interpessoal é a do conteúdo 
comunicado. O nível representacional contempla desde conteúdos 
proposicionais até propriedades, hierarquicamente, a camada mais 
baixa em relação a estado de coisas, episódio e conteúdo proposicional.2

 1 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 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.].”

 2 Com exceção das unidades representativas do nível interpessoal, todas as outras 
estruturas são consideradas unidades semânticas e é em termos dessas unidades 
que as orações completivas são tratadas na GDF (Hengeveld & Mackenzie, 2008).
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Na análise aqui proposta, tomam-se por base os tipos de pre-
dicados propostos por Dixon (2006), complementados por Dik 
(1997b), Cristofaro (2003) e Noonan (1985). O Quadro 14 apresenta 
a classificação geral utilizada neste trabalho, com os predicados 
encontrados no corpus.

Quadro 14 – Tipos de predicados encaixadores considerados para análise.

Tipo de predicado encaixador Predicados encontrados no corpus

De enunciação dizer, falar, contar, perguntar

De atitude proposicional achar, acreditar, pensar

De conhecimento saber, esquecer, lembrar, ver, perceber 

De volição querer, pretender

De manipulação mandar, pedir, obrigar, permitir, deixar

De percepção física ver, ouvir

Fasais começar, iniciar, parar, continuar

De experiência psicológica gostar, preferir

De tentativa tentar, procurar

Descrição funcional dos tipos de completivas no 
corpus: aspectos gerais

Antes de explorar separada e detalhadamente a relação entre o 
tipo de predicado encaixador de complemento e o tipo de oração 
completiva requerida, apresento, inicialmente, os resultados gerais 
que dizem respeito (i) à distribuição dos tipos de orações completivas 
de acordo com o tipo semântico de predicado encaixador, apresentada 
na Tabela 1, e (ii) aos tipos de entidades semânticas representadas, 
apresentados na Tabela 2. Esses resultados serão discutidos quanti-
tativa e qualitativamente nas seções seguintes.

Os dados apresentados na Tabela 1 fornecem uma tendência 
geral na distribuição de tipos de predicados encaixadores e tipos 
de complemento, que, como será apresentado, envolve integração 
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semântica. Retomemos a escala de gradação que mostra o grau de 
sentencialidade/nominalidade da oração completiva:

(5-4) Tipo de complemento e grau de sentencialidade/nominalidade

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

em que < significa menos nominal do que

Com base nessa escala, podem-se colocar, no extremo mais ver-
bal, predicados cujo complemento é representado por orações finitas 
no indicativo e no subjuntivo, e, no extremo mais nominal, comple-
mentos oracionais não finitos com infinitivo e nominalização.

Os predicados encaixadores de complementos foram organizados 
na Tabela 1 de modo a representar a escala gradativa apresentada 
em (5-4). Hierarquicamente, aparecem dispostos, na parte extrema 

 3 A Tabela 1 introduz a análise em função de sua relevância metodológica: é o 
ponto de referência básico para o estabelecimento das correlações que serão 
feitas a seguir.

Tabela 1  – Tipos de completivas segundo o tipo de predicado encaixador.3

Predicado 
encaixador IND SUBJ INF PES INF IMPES NOM Total

N % N % N % N % N % N %

De enunciação 36 100 36 11

De atitude 
proposicional 16 100 16 5

De conhecimento 24 76 4 12 4 12 32 9

De volição 4 5 32 38 44 52 4 5 84 24

De manipulação 1 3 2 6 22 69 7 22 32 9

De percepção física 2 20 8 80 10 3

Fasal 92 95 5 5 97 28

De experiência 
psicológica 25 100 25 7

De tentativa 14 100 14 4

Total 83 24 34 10 30 8 179 52 20 6 346
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superior, os predicados que requerem em sua maioria complementos 
mais verbais e, na parte extrema inferior, os predicados que requerem 
complementos mais nominais. Desse modo, os predicados de enun-
ciação, de atitude proposicional e de conhecimento encabeçam o topo 
de predicados cujos complementos são, majoritariamente, verbais. 

No outro extremo da escala, estão os predicados de tentativa, de 
experiência psicológica, fasais, de percepção física, de manipulação 
e volitivos, que, preferencialmente, vêm acompanhados de com-
plementos mais nominais. Predicados volitivos e de manipulação, 
embora também requeiram complementos nominais, em relação aos 
anteriores, permitem também completivas mais verbais. Essa flexi-
bilidade de comportamento os posiciona na parte média da escala.

A ocorrência de maior ou menor sentencialidade ou nominalidade 
do complemento está relacionada não só ao predicado encaixador, 
mas também ao compartilhamento de participantes, que constitui, 
portanto, um segundo fator semântico relevante na seleção/restrição 
do tipo de completiva. Essa discussão, no entanto, ficará para as 
seções seguintes.

A tendência apresentada na Tabela 1 pode ser visualmente re-
presentada no Gráfico 1:

Gráfico 1  – Tipos de predicado encaixador e tipos de complemento.
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Da esquerda para a direita, a tendência representada no Gráfico 
1 – que respeita o tipo de predicado encaixador – é a diminuição 
gradativa da verbalidade do complemento requerido em direção a 
um grau crescente de nominalidade. Noutra perspectiva, da direita 
para a esquerda, pode-se pensar na diminuição da nominalidade do 
complemento em direção à verbalidade.

Aprofundando um pouco mais essa observação, predicados 
que requerem (ou que, além de complementos nominais, aceitam) 
complementos mais verbais também podem ser observados a partir 
do critério de maior/menor verbalidade, como ilustra o Gráfico 2:

Gráfico 2  – Predicados encaixadores e complementos verbais (com base no corpus).

Considerando que o grau máximo de verbalidade é a forma do 
indicativo e que o grau comparativamente menos verbal em relação 
ao indicativo é o subjuntivo, é possível afirmar que predicados en-
caixadores de enunciação, de atitude proposicional, de conhecimento 
e de percepção física requerem exclusivamente complementos mais 
verbais do que os predicados de volição e de manipulação. Ao se-
lecionarem complementos menos verbais, esses últimos licenciam 
majoritariamente a forma do subjuntivo. As ocorrências em (5-5a-f) 
ilustram casos de predicados encaixadores de enunciação, de atitude 
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proposicional, de conhecimento e de percepção física, com comple-
mentos finitos no indicativo, e de predicados de volição e de mani-
pulação, com complementos finitos no subjuntivo, respectivamente:

(5-5) a. Doc.: assim… cê me disse que cê estuda na COOPEN 
né? ce poderia me descrever como é a tua esco::la?... (Ibo-
runa – AC 012:120)

 b. o senhor acha que essa preocupação do pai com o 
aluno essa observação no aluno é:: ajuda no desen-
volvimento do aluno na esco::la é importa::nte?…
(Iboruna – AC 145:291)

 c. e:: eu vou contar agora do:: ah minha amiga que ficou 
com o meu colega e ela me ela num queria me conta::r que 
ela sabe que eu ia brigar com ela porque eu num gosto 
muito dele que é muito galinha... (Iboruna – AC 016:139)

 d. ... assim na hora que ele puxou- e ele correu ... um BAI-
TA de um negão cumprido assim ... é novo mas aqueles 
mulecão alto ... ai mas eu corri grita:ndo e xinga:ndo ... e 
xinguei tudo quanto é nome MESMO ... e fui atrás mas 
corri ... corri atrás dele “filha da puta ... vem cá:: ((risos)) 
eu/ me dá minha chave::... não tem dinheiro aí .. não tem 
nada::: me dá minha chave” ... e fui correndo ... corri ... 
corri  ... ele pegou e:: ... sabe ... FOI CORRENDO abrin-
do a bolsinha .... ele viu que não tinha nada ...- tinha um 
real dos reais -...ele pegou e viu que eu tava corre::ndo ... 
eu não ia desistir eu ia correr atrás dele até o/ até quando 
eu conseguir ... aí ele pegou e:: jogou a bolsinha n/no chão 
... com a chave tudo ... (Iboruna – AC 062:99)

 e. Inf.: ah! que meu pai contou é meu pai contava que:: 
quando ele namorava minha mãe minha mãe era era muito 
bonita né e tinha bastante moço que gostava dela não 
queria que ele namorasse (Iboruna – AC 136: 084)

 f. eu pedi que ele fosse me visitar pra que a gente falasse 
da bíblia... (Iboruna – AC 124: 011)
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Em relação aos predicados que requerem (ou que, além de com-
plementos verbais, aceitam) complementos mais nominais, a distri-
buição é mais intrincada:

Gráfico 3  – Predicados encaixadores e complementos nominais (com base no corpus).

Considerando como menos nominais os complementos não fini-
tos com infinitivo pessoal e como mais nominais os complementos 
não finitos com infinitivo impessoal e com nominalização, é possível 
sustentar que os predicados encaixadores de percepção física e de 
manipulação são mais verbais em relação aos outros por selecionarem 
exclusiva ou majoritariamente complementos no infinitivo pessoal. 
Essa é uma especificidade desses predicados. Os verbos manipu-
lativos são predicados cujos participantes não são correferenciais 
– portanto, são predicados com menor grau de integração semântica 
em relação aos demais –, e, quando requerem complementos no in-
finitivo, a forma escolhida é, necessariamente, o infinitivo pessoal, 
como aparece em (5-6-a-b): 

(5-6) a. eu tava em ca::sa meu pai ligou éh:: meio nervoso assim 
que tinha acontecido alguma coisa e eu atendi o telefone... 
aÍ ele mandou eu chamar a minha tia mas eu perguntei 
o que aconteceu e ele não queria me falar... (Iboruna – 
AC 008:051)
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 b. Polícia mandou vizinhos de Eloá saírem de apartamento 
antes da invasão.

  (Fonte: http://oglobo.globo.com/sp/mat/2008/10/22/policiamandouviz-
inhosdeeloasairem586062123.asp)

Os predicados de percepção física podem apresentar tanto par-
ticipantes correferenciais quanto participantes não correferenciais 
com infinitivo pessoal, como em (5-7a-b):

(5-7) a. Sentadinha neste lugar fora de mim, eu me vi engordar 
12 kg em um ano.

  (Fonte: http://comosefosseaprimeiravez.blogs.sapo.pt/6505.html?replyto= 
43369)

 b. ... e diz que ele tava assim perto da porta... ele viu passar 
um:: um::/ ele não sabe identificar mas diz que é uma 
sombra...  (Iboruna – AC 035: 230)

Os predicados de volição (5-8a), fasais (5-8b), de experiência 
psicológica (5-8c) e de tentativa (5-8d) compartilham participantes 
com o complemento e, por isso, a expressiva manifestação do predi-
cado sob a forma de infinitivo impessoal. Os predicados de volição, 
especificamente, quando não compartilham participantes com o 
complemento, requerem subjuntivo na oração dependente.

(5-8) a. Inf.: ... acontece que eu num tô ven(d)o um fim pra mi-
nha... (dissertação de mestrado) eu não sei onde eu quero 
chegá(r)... sabe? eu num tenho... ai eu quero estudá(r) tal 
coisa eu quero prová(r) tal resultado [(inint.)] (Iboruna – 
AI 011:107)

 b. depois apareceu a Chagas no intesti::no... né...  aí então 
cê vê... foi aquele tratamen::to... mé::dico... mé::dico... 
parou de trabalhar:: porque o médico proibiu... (Iboruna 
– AC 132: 020)

 c. então eu acho que a:: sobre a puniÇÃO éh:: a gente não 
gosta de punir ninGUÉM entendeu? (Iboruna – AC 
141:164)
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 d. Inf.: das outras vezes ele:: ele tentou matar acho que 
um:: um moço... ele foi preso também... (Iboruna – AC 
039:127)

As nominalizações aparecem com predicados encaixadores de 
conhecimento (5-9a), de volição (5-9b), de manipulação (5-9c) e 
fasais (5-9d). A tendência representada no Gráfico 3 é o reflexo da 
frequência das ocorrências detectadas no corpus. Cabe salientar, 
entretanto, que tanto predicados encaixadores de experiência psico-
lógica quanto predicados de tentativa também licenciam a ocorrência 
de complementos nominalizados, como mostram (5-9e) e (5-9f), 
respectivamente. 

(5-9) a. aí eu e/ eu esqueço das outras coisas eu esqueço de baga-
gem eu esqueço de/ de check in de conferência de bilhete 
esqueço de desembarque esqueço de embarque esqueço 
de tudo (Iboruna – AC 051:366)

 b. e eu já tava meio envolvido com E:la e ele pressioNOU 
pressioNOU basTANte... a mãe NÃO queRIA namoro 
só que o  pai dela falou que era pá ficar aqui na porta de 
CAsa... (Iboruna – AC 047:114)

 c. ... aí hum tava/ trabalhava eu e mais três pessoas uma 
dessas pessoas dessas/ o Laércio foi:: pediu demissão 
porque ele ia embora pro Japão fazer um curso de línguas 
(Iboruna – AC 051:126)

 d. ::... e ele tava no ônibus e quando ele sentou... ele sentou 
numa coisa da/ na cadê::ira... e sentou e até cont/ e con-
tinuou a via::gem... vindo de São José do Rio Preto pra 
Bady Bassit... (Iboruna – AC 035:160)

 e. Enquanto o Congresso e o governo negociam mudanças 
nos atuais limites do desmatamento no país, uma pesquisa 
Datafolha mostrou que 94% dos entrevistados preferem 
a suspensão do abate de árvores...

  (Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u557875.shtml)
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 f. A editora Rocco voltou a perder no Tribunal de Justiça do Pa-
raná na ação que tentava a liberação do livro “Canto dos 
Malditos”, do escritor Austregésilo Carrano, 45, proibido 
preventivamente pelo mesmo tribunal em maio passado.

  (Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u27313.shtml)

Uma dedução a que se pode chegar é a de que, para um predicado 
licenciar uma nominalização como complemento, ele deve, necessa-
riamente, também licenciar uma forma mais verbal. Não há, assim, 
predicados encaixadores que requeiram somente nominalização. 
Essa correspondência mostra, portanto, o caráter do estado de coisas 
identificado nas nominalizações.

A tendência apresentada na Tabela 1 e nos gráficos 1, 2 e 3, sus-
tentada pelas ocorrências em si, pode ser assim representada:

(5-10) Predicados encaixadores e escala de sentencialidade/nomina-
lidade do complemento

de enunciação > de atitude proposicional > de conhecimento > de volição, de 
manipulação, de percepção física > fasal > de experiência psicológica > de tentativa 

em que > significa mais verbal do que.

Essa hierarquia diverge em alguns aspectos das que foram pro-
postas por Cristofaro (2003) e  Givón (1980), sobretudo no que diz 
respeito à nominalidade do complemento de alguns tipos de pre-
dicados encaixadores. Cristofaro (2003) considera que predicados 
como os de enunciação, de atitude proposicional e de conhecimento 
requerem complementos finitos, na medida em que a relação entre o 
predicado encaixador e a completiva não envolve integração semânti-
ca. Na hierarquia de ligação de Givón (1980), essa hipótese também 
parece prevalecer. A diferença entre o que postulam Cristofaro e 
Givón e os resultados aqui obtidos está no fato de, nas ocorrências 
analisadas do português, todos os tipos de predicados, exceto os de 
enunciação, apresentarem integração semântica em maior ou menor 
grau em relação aos seus complementos. 



158  LILIANE SANTANA

Outra dedução que se pode extrair dos resultados apresentados na 
Tabela 1 é a de que 52% (179/346) dos complementos selecionados 
são complementos não finitos com infinitivo impessoal como núcleo. 
Entretanto, as próximas seções mostrarão que essa predominância 
tem relação com os tipos de predicados encaixadores que fazem parte 
da amostra, bem como com o compartilhamento de participantes e 
referência TAM. Esse aspecto não tem muita relevância quantitativa, 
mas é extremamente pertinente sua distribuição qualitativa. Além 
disso, é necessário considerar que o fato de o tipo de completiva as-
sumir determinada forma de expressão não implica necessariamente 
o não licenciamento de outros tipos pelo predicado encaixador. 

A Tabela 1 mostra ainda que a alternância entre construções 
finitas e não finitas está associada a predicados encaixadores que 
se aproximam do polo mais verbal na escala de sentencialidade/
nominalidade, ainda que as finitas prevaleçam sobre as não finitas. 
Com predicados encaixadores que se aproximam do polo de maior 
grau de nominalidade do complemento, não há alternância entre 
tipos mais verbais e mais nominais, e os complementos selecionados 
simplesmente restringem-se a complementos não finitos (é o caso 
dos fasais, dos de experiência psicológica e dos de tentativa). 

Essa constatação parece coadunar-se com o fato de que quanto 
mais baixa a camada que subjaz a uma oração particular, tanto 
maiores as probabilidades de essa oração particular perder os tra-
ços específicos de oração principal, isto é, de realizar-se como um 
complemento mais nominal, não finito. No modelo da teoria de 
gramática funcional (Dik, 1997a, 1997b; Hengeveld, 1989, 1990), a 
oração pode ser descrita como uma estrutura disposta em camadas, e 
cada camada está contida na imediatamente superior. Segundo Cris-
tofaro (2003), as diferentes relações de complementação pertencem 
a diferentes níveis de estrutura oracional. Na amostra analisada, os 
diferentes tipos de complementação aparecem, de fato, distribuídos 
em diferentes níveis de representação. 

Segundo Hengeveld (1989, 1998), as diferenças na forma das ora-
ções subordinadas podem ser consideradas em termos de diferenças 
interpessoal e representacional subjacentes. O que vale destacar, 
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segundo o autor, é que a seleção do tipo de oração complemento 
depende da natureza das camadas interpessoal e representacional. 
Uma generalização que se pode fazer é a de que quanto mais baixo 
o nível em que se baseia uma oração subordinada, tanto maior é a 
probabilidade de ela ser do tipo dessentencializado. 

A Tabela 2 toma por base a camada de representação definida 
pela GDF: 

Tabela 2  – Camada de representação do complemento.

Camada de 
representação IND SUBJ INF PES INF 

IMPES NOM Total

N % N % N % N % N % N %

Conteúdo 
comunicado 36 100 36 10

Conteúdo 
proposicional 40 84 4 8 4 8 48 14

Estados de coisas 7 3 34 13 30 11 175 67 16 6 262 76

Total 83 24 34 10 30 8 179 52 20 6 346

Os dados apresentados na Tabela 2 mostram que, no nível in-
terpessoal, os complementos de predicados que introduzem um 
conteúdo comunicado são exclusivamente verbais. Do mesmo modo, 
na camada de representação de conteúdo proposicional do nível re-
presentacional, os complementos também aparecem como formas 
mais verbais (83% [40/48]). 

Os percentuais relativos à camada de representação de conteúdo 
comunicado dizem respeito a predicados de enunciação, que reque-
rem C-complementos, enquanto os percentuais relativos à camada 
de representação de conteúdos proposicionais, que requerem p-
complementos, englobam os predicados de atitude proposicional e de 
conhecimento, que dizem respeito a construtos mentais, avaliados 
em termos de sua verdade/falsidade. 

Como os dados mostrarão, a seleção de um C-complemento ou de 
um p-complemento aponta para uma tendência geral de ser esse com-
plemento uma oração finita no indicativo. Dito em outros termos: 
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predicados encaixadores de conteúdo comunicado e de conteúdo 
proposicional selecionam, preferencialmente, complementos mais 
verbais.

Na camada de representação de estados de coisas, independen-
temente de se realizarem como formas finitas, os e-complementos são 
majoritariamente nominais (85% [221/262]). 

Não há uma relação hierárquica entre os níveis de representação; 
portanto, não se pode afirmar que, em relação a p-complementos e e-
complementos, C-complementos sejam, hierarquicamente, superiores. 
Entre camadas do mesmo nível, entretanto, há uma relação hierár-
quica no que diz respeito ao grau de sentencialidade/nominalidade 
e tipo de entidade, que pode ser representada nos seguintes termos: 
complementos mais verbais estão associados à camada mais alta do 
nível representacional, isto é, conteúdos proposicionais, enquanto 
complementos mais nominais restringem-se às camadas mais baixas 
de representação, no caso, estados de coisas. Essa relação mostra 
haver uma correspondência muito relevante entre os tipos de com-
plementos e as camadas de representação postuladas pela GDF.

(5-11) Camada de representação 

Conteúdo comunicado

 > Estados de coisas

Conteúdo proposicional

em que > significa requer complemento mais verbal.

Predicados que introduzem conteúdo comunicado e conteúdo 
proposicional são os que requerem complementos mais verbais. 
Na medida em que a camada de representação torna-se mais baixa, 
maiores são as chances de o complemento tornar-se mais dependente 
e, por conseguinte, realizar-se como um complemento não finito. 
Desse modo, em oposição aos anteriores, predicados que introduzem 
estados de coisas requerem complementos mais nominais.
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Relacionando as camadas de representação aos tipos de predica-
dos encaixadores, pode-se chegar à seguinte hierarquia:

(5-12) Camada de representação e tipo de predicado encaixador 

Conteúdo comunicado

predicados de enunciação

                                                                           
 >

Estados de coisas

predicados de volição, manipulação, de 
percepção física, fasal, de experiência 
psicológica e de tentativa

Conteúdo proposicional

predicados de atitude proposicional 
e de conhecimento

em que > significa requer complemento mais verbal.

A hierarquia em (5-12) apresenta uma correlação: a depender do 
tipo de complemento requerido – conteúdo comunicado, conteúdo 
proposicional ou estado de coisas – diferentes formas de codifica-
ção são requeridas para as completivas. Predicados matrizes que 
introduzem um conteúdo comunicado tendem a apresentá-lo em 
uma oração finita; o complemento de predicados que requerem um 
conteúdo proposicional, como os de atitude proposicional e os de 
conhecimento, tende a ser codificado na forma finita do indicativo; 
o complemento de predicados que requerem um estado de coisas, 
como os volição, de manipulação, de percepção física, fasal, de ex-
periência psicológica e de tentativa, tende preferencialmente a ser 
codificado em formas mais nominais. O estatuto mais ou menos 
verbal/nominal está vinculado à camada de organização estrutural 
definidas pela GDF (Hengeveld & Mackenzie, 2008) nos seguintes 
termos: quanto mais nominais os complementos, mais interna a 
camada de representação. 
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Predicados encaixadores e tipos de completivas

Predicados encaixadores de enunciação

O complemento de predicados de enunciação representa a in-
formação transferida, o conteúdo comunicado (cf. Noonan, 1985, 
Hengeveld & Mackenzie, 2008). Os exemplos em (5-13a-b) ilustram 
esse tipo de predicado encaixador:

(5-13) a. ...e aí:: aí a polícia chegou lá falou que NEM sabia di-
rigir o carro num ti::nha aí ela ficou com:: aquela coisa 
de mila::gre sabe? (Iboruna – AC 012:106)

 b. aí ela:: dona Iracel perguntou se eu queria descer... 
(Iboruna – AC 051:109)

Tanto falar, em (5-13a), quanto perguntar, em (5-13b), são predi-
cados que subcategorizam orações completivas que introduzem um 
conteúdo comunicado. Esses predicados, diferentemente dos demais 
tipos analisados, não se caracterizam em termos de significado, de 
tipo de entidade representada por seu complemento, mas em termos 
da função pragmática de transmitir um conteúdo (cf. Hengeveld & 
Mackenzie, 2008).

Os complementos de dizer e perguntar são conteúdos comuni-
cados, isto é, C-complementos, porque, como a verdade do que está 
sendo dito ou perguntado depende dos participantes envolvidos na 
interação verbal, um enunciado dessa natureza diz respeito ao discur-
so e não à sentença em si. Justamente por isso, a camada relevante de 
análise para esse tipo de complemento é a do conteúdo comunicado, 
no nível interpessoal. Como um conteúdo comunicado, esses com-
plementos podem ser modificados por material lexical relacionado 
à ênfase, como realmente, ou por modificadores que expressam a 
atitude do falante em relação ao conteúdo comunicado, como (in)
felizmente, e os reportativos, que indicam que o falante transmite um 
conteúdo expresso por outros. As ocorrências em (5-13) poderiam 
ser modificadas da forma como aparecem em (5-14):
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(5-14) a. ...e aí:: aí a polícia chegou lá falou que (segundo testemu-
nhas) (ela) NEM sabia dirigir o carro num ti::nha aí ela 
ficou com:: aquela coisa de mila::gre sabe? (Iboruna – AC 
012: 106)

 b. aí ela:: dona Iracel perguntou se (realmente) eu queria 
descer...

Se estivessem encaixadas a um predicado como achar ou supor, 
por exemplo, os complementos que aparecem em (5-13b) seriam 
designativos de conteúdos proposicionais, portanto, entidades de 
terceira ordem. 

(5-15) a. ...e aí:: aí a polícia chegou lá achou que (provavelmente) 
(ela) NEM sabia dirigir o carro num ti::nha aí ela ficou 
com:: aquela coisa de mila::gre sabe? 

 a’. ...e aí:: aí a polícia chegou lá achou que (*segundo teste-
munhas) (ela) NEM sabia dirigir o carro num ti::nha 
aí ela ficou com:: aquela coisa de mila::gre sabe? 

 b. aí ela:: dona Iracel supôs que (possivelmente) eu queria 
descer...

 b’. aí ela:: dona Iracel supôs que (*de acordo com José) eu 
queria descer...

Enquanto, no nível representacional, os modificadores de con-
teúdo proposicional se referem ao tipo e ao grau de comprometi-
mento com o conteúdo proposicional, ou à especificação de fonte 
desse conteúdo, os modificadores do conteúdo comunicado indicam 
que o falante está relatando o ponto de vista de outro e, por isso, 
causam estranheza se aplicados em nível e camada diferentes, como 
ocorre em (5-15a’) e (5-15b’). Como a relação entre os predicados 
falar e perguntar, por um lado, e achar e supor, por outro, e seus 
complementos ocorre em níveis distintos, a classificação é também 
correlativamente distinta.
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O que a Tabela 1, na seção anterior, mostra é que predicados 
encaixadores de enunciação requerem complementos finitos no 
indicativo em 100% das ocorrências (36/36). No entanto, não é 
vedada a ocorrência de complementos mais nominais com esse tipo 
de predicado; trata-se, portanto, de uma preferência.

Predicados de enunciação prototípicos, como dizer, parecem não 
licenciar a codificação do C-complemento em formas mais nominais 
(considerando a escala gradativa de nominalidade). A forma usual-
mente preferida é a oração finita no indicativo, conforme compravam 
os resultados. A codificação da completiva no subjuntivo também é 
possível, como mostra (5-16).

(5-16) Imagine V. Exª, Senador e Governador Roberto Requião, o 
que está prestes a acontecer, que bazar persa será instalado 
no Congresso Nacional! E não digo que essa disposição de 
barganhar exista no Presidente eleito, Luiz Inácio Lula 
da Silva, porque, como será a primeira vez que exercerá um 
cargo executivo, não se pode acusá-lo de já ter feito isso antes.

 (Fonte: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/pronunciamento/detTexto.
asp?t=327621)

O fato de, no corpus analisado, dizer não aparecer com outro tipo 
de complemento que não a forma finita no indicativo não significa 
a impossibilidade de ocorrência mais nominal, como em (5-17a-c):

(5-17) a. Marta diz não acreditar em vitória no primeiro turno 
das eleições

  (Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u422289.shtml)

 b. Lula diz lamentar desaparecimento de avião e torce para 
que pior não tenha ocorrido

  (Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u574890.
shtml)

 c. Lula diz querer eleger alguém para fazer mais do que fez
  (Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,lula-diz-querer-

eleger-alguem-para-fazer-mais-do-que-fez,386491,0.htm)
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Em (5-17a-c), o C-complemento de dizer aparece na forma de 
uma oração não finita com um infinitivo impessoal como núcleo. 
Embora isso não invalide os dados apresentados na tabela, que mos-
tram uma preferência desse predicado por formas mais finitas, não 
basta simplesmente analisá-lo de um ponto de vista inerentemente 
semântico-lexical, sem perceber que, muitas vezes, a realização do 
complemento como oração finita ou não finita tem a ver com outro 
traço semântico da sentença como um todo, no caso, a correferen-
cialidade dos participantes. 

Dizer é um exemplo característico dessa relação. Quando não há 
correferencialidade entre os participantes, esse predicado não licencia 
complemento não finito.

(5-18) meus colegas disseram que eu dei traba::lho que eu 
comece::i é:: a mexer com o po::vo... (Iboruna – AC 055:019)

Em (5-19), a não correferencialidade entre os participantes da 
oração matriz (meus colegas) e da oração completiva (eu) impede 
que o complemento de dizer seja codificado como uma oração com 
infinitivo como núcleo:

(*5-19) meus colegas disseram que eu dar traba::lho que eu 
comece::i é:: a mexer com o po::vo...

Já a correferencialidade entre participantes licencia a codificação 
do C-complemento de dizer como uma oração finita com indicativo, 
como em (5-20a), ou como uma oração não finita com infinitivo 
(somente esse tipo de complemento mais nominal é permitido), 
como em (5-20b):

(5-20) a. Inf.1.: –“M.... cê não confia”– ela falô(u) –“não... eu:: 
o(u) ela vai com o menino ou ela vai comigo”– ela NÃO 
DE(i)xa ele levá(r) a menina... porque ela diz que num 
conFIa... UAI é duro uma mãe num confiá(r) num pai 
c’uma filha é:: é:: é dificil né? (Iboruna – AI 002:082)
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 b. Inf.1.: –“M.... cê não confia”– ela falô(u) –“não... eu:: 
o(u) ela vai com o menino ou ela vai comigo”– ela NÃO 
DE(i)xa ele levá(r) a menina... porque ela diz não con-
fiar... UAI é duro uma mãe num confiá(r) num pai c’uma 
filha é:: é:: é dificil né?

Especificamente em relação a dizer, 100% (11/11) dos casos da 
amostra aparecem com complementos finitos. Isso seria perfeita-
mente justificável se, nessas ocorrências, os participantes não fossem 
correferenciais. Ocorre que, em 73% (8/11) dos casos, os sujeitos são 
correferenciais, o que licenciaria o uso de uma oração não finita com 
infinitivo impessoal como núcleo. Como, porém, essa alternativa não 
se manifesta, é plenamente justificável dizer, então, que, preferen-
cialmente, seleciona-se o indicativo na codificação da completiva, 
sejam os participantes correferenciais ou não. Nesses casos, a expli-
cação pode estar relacionada à referência a tempo, modo e aspecto. 
Se é relevante marcar relações temporais, então, o complemento deve 
ser codificado como uma oração finita no indicativo.

O predicado encaixador de enunciação contar tem um uso seme-
lhante a dizer no que diz respeito a C-complementos mais verbais/
nominais. Em 100% (8/8) das ocorrências, o complemento aparece 
na forma finita no indicativo, mas, diferentemente de dizer, quando 
um participante de contar é correferencial de um participante de seu 
complemento (50% [4/4]), ele não licencia outra forma alternativa. 
Tal como com dizer, é relevante a marcação temporal da oração 
completiva em relação à oração matriz. Os exemplos de (5-21a-b) 
ilustram a ocorrência de contar com complementos finitos cujos par-
ticipantes são correferenciais e não correferenciais, respectivamente, 
como o do predicado matriz:

(5-21) a. Inf.: a::i... meu amigo me contou que ele foi:: pra 
Dis::ney pra:: pousada do Rio Quen::te... lugares assim 
que eu queria ter ido sa::be?... (Iboruna – AC 012:073)

 b. Inf.: contaram... que ele tentou assaltar acho que 
uma:: uma:: acho que uma:: uma loja lá... em Miras-
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sol... uma loja de roupa... então no dia ele tentou assaltar 
só que aí tinha poli/ Mirassol é pequena... tem polícia 
né... (Iboruna – AC 039:086)

Por outro lado, o corpus não inclui nenhum caso de C-complemento 
mais nominal, que, ainda assim, é possível nos casos em que, tal 
como com o predicado encaixador dizer, haja correferencialidade 
entre participantes:

(5-22) Em entrevista ao O Dia, o cientista político Alberto Carlos 
Almeida contou acreditar que Gabeira teria tido mais 
chances se sua campanha tivesse focalizado o eleitor 
desmotivado, que não estava inclinado a votar.

 (Fonte: http://noticias.terra.com.br/eleicoes/2008/interna/0,,OI3285838-
EI11874,00 Riotem+maior+indice+de+abstencao+desde.html)

Embora esse tipo de predicado também licencie uma codificação 
não finita com infinitivo, quando há correferencialidade entre parti-
cipantes, a preferência é mesmo por construções finitas no indicativo.

Outro predicado que também traz como complemento, exclu-
sivamente, orações finitas no indicativo (100% [10/10]) é o verbo 
falar. Diferentemente de dizer e contar, com o encaixador falar, a 
codificação dos participantes não interfere na forma que a completiva 
assume. Independentemente de serem participantes correferen-
ciais, como em (5-23a), ou não correferenciais, como em (5-24a), 
o C-complemento requerido deve ser codificado como indicativo, 
marcando as relações de tempo, modo e aspecto:

(5-23) a. ... e foi muito engraçado ela falou que chegou na escola 
bem mansinho chegou com quase quarenta minutos de 
atraso até levou uma bronca né no dia mas que depois ela 
teve que se justificar para diretora e quando ela começou 
a contar a história pra diretora a diretora começou a rir... 
(Iboruna – AC 088:217)

 *b. ... e foi muito engraçado ela falou chegar na escola bem 
mansinho chegou com quase quarenta minutos de atraso 
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até levou uma bronca né no dia mas que depois ela teve 
que se justificar para diretora e quando ela começou a 
contar a história pra diretora a diretora começou a rir...

(5-24) a. Doc.: cê falou que eles se separaram... cê lembra de al-
guma coisa assim da separação? (Iboruna – AC 039:051)

 *b. Doc.: cê falou eles se separarem... cê lembra de alguma 
coisa assim da separação?

Seguindo o mesmo padrão dos predicados de sua classe, todas as 
ocorrências do predicado encaixador perguntar (6/6) correspondem 
a construções completivas no indicativo, do tipo exemplificado em 
(5-25), sem licenciarem outro tipo de complemento, independen-
temente de a correferencialidade dos participantes ser positiva (uso 
pronominal) ou negativa.4 

(5-25) aí ela:: dona Iracel perguntou se eu queria descer... (Ibo-
runa – AC 051:109)

Os resultados relativos aos predicados de enunciação, apresentados 
nesta seção, podem ser assim sintetizados (com base no corpus e nas 
possibilidades de ocorrência): 

• O predicado encaixador determina a forma da completiva na 
medida em que requer C-complementos finitos no indicativo. 
Essa constatação é marcadamente notória com os predicados 
encaixadores dizer, contar, falar e perguntar.

• Subtipos dessa classe de predicados (dizer e contar) podem, no 
entanto, selecionar a forma não finita com infinitivo impessoal; 

 4 Sousa (2007) considera que a oração completiva introduzida pela conjunção se 
não representa eventos e, assim, nunca equivalerá a um estado de coisas, porque 
a expressão de um evento implica que uma realidade se instaure, mesmo que 
apenas na mente dos interlocutores, e a conjunção se não é capaz de instaurar 
realidades.
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nesse caso, o que determina a possibilidade ou não de ocorrên-
cia do complemento mais nominal é a correferencialidade dos 
participantes.

• Sendo os participantes correferenciais, os subtipos de predica-
dos encaixadores de enunciação anteriormente mencionados 
admitem tanto formas finitas no indicativo, preferencialmente, 
quanto formas não finitas com infinitivo como complementos. 
Nesses casos, a preferência por formas finitas pode estar rela-
cionada à referência TAM.

Há, assim, casos em que o estatuto semântico do predicado encai-
xador é suficiente para determinar o tipo de completiva (como falar 
e perguntar); há, adicionalmente, casos em que, além da natureza 
semântica do predicado encaixador, que normalmente seleciona com-
plementos finitos no indicativo, atuam outros aspectos semânticos, 
igualmente relevantes, tais como compartilhamento de participantes, 
primeiramente, e referência TAM, posteriormente.

Com base nessa constatação, é possível propor uma escala de 
tipos morfossintáticos de predicados encaixados para os predicados 
de enunciação da seguinte forma:

(5-26)

indicativo > subjuntivo

                     infinitivo impessoal

em que > significa mais requerido do que.

Predicados encaixadores de atitude proposicional

Predicados encaixadores de atitude proposicional descrevem 
uma atitude avaliativa do falante em relação à verdade/falsidade da 
proposição inserida no complemento (cf. Noonan, 1985; Dik, 1997b; 
Cristofaro, 2003). Por sua natureza semântica, requerem um con-
teúdo proposicional, p-complementos, como construção encaixada. 
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A Tabela 1, na seção anterior, mostra que esse tipo de predicado, 
tal como os predicados de enunciação, requer complementos finitos 
no indicativo em 100% das ocorrências (16/16). Os exemplos (5-27a-
b) ilustram p-complementos com esse tipo de predicado:

(5-27) a. ... acredito que eles conservam muito ma::is as/assim 
as tradições dos antigos italianos do que os próprios 
italianos modernos hoje (acho) que eles conservam muito 
mais... (Iboruna – AC 084:205)

 b. Inf.: eu não sei sabe eu acho que o::... o espiritismo ele 
me preencheu... (Iboruna – AC 100: 386)

É fato que a forma no indicativo é a preferencial para a expressão 
do complemento. No entanto, não é vedada a ocorrência de com-
plementos mais nominais. Respeitada a correferencialidade entre 
participantes, alguns subtipos de predicados encaixadores de atitude 
proposicional podem licenciar o complemento não finito com infi-
nitivo impessoal, como exemplificam (5-28a-b), que poderiam ter o 
complemento na forma finita como mostram (5-29a-b): 

(5-28) a. FAB acredita encontrar sobreviventes do voo da Air 
France

  (Fonte: http://www.tvcanal13.com.br/noticias/fabacreditaencontrar-
sobreviventes-do-voo-da-air-france-63822.asp)

 b. Aprendam que com time gaúcho não se brinca e que o 
povo gaúcho honra com seus compromissos, ao contrário 
desta imprensa júnior paulista que acha saber discutir 
futebol.

  (Fonte: http://blog.miltonneves.ig.com.br/2008/09/21/verdao-quase-
lider/)

(5-29) a. FAB acredita que encontrará sobreviventes do voo 
da Air France

 b. Aprendam que com time gaúcho não se brinca e que o 
povo gaúcho honra com seus compromissos, ao contrário 
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desta imprensa júnior paulista que acha que sabe discu-
tir futebol.

O predicado encaixador acreditar, embora selecione preferencial-
mente p-complementos finitos no indicativo, pode também licenciar 
um complemento mais nominal se houver correferencialidade entre 
os participantes dos dois estados de coisas envolvidos, como em 
(5-28a). É incontestável, no entanto, a preferência pela forma de 
indicativo, já que, no corpus analisado, esses predicados selecionam 
complementos desenvolvidos, independentemente da correferencia-
lidade entre participantes. Além disso, o predicado acreditar expressa 
a dependência do valor de verdade expresso no complemento e, desse 
modo, também pode vir complementado por uma oração finita no 
subjuntivo, como mostra (5-30), em que o fato de o predicado en-
caixador aparecer negado implica maior grau de não factualidade 
do complemento:

(5-30) Lula não acredita que Colômbia saia da Unasul.
 (Fonte: g1.globo.com/NoticiasPolitica/MUL100LULANAOACREDI-

TAQUECOLOMBIASAIAUNASUL)

O predicado encaixador achar, quando sob o escopo de negação, 
tem um comportamento similar a acreditar. Os p-complementos 
selecionados são todos finitos no indicativo, o que não impede, 
entretanto, a ocorrência de p-complemento no subjuntivo, como em 
(5-31), e p-complemento não finito com infinitivo se houver correfe-
rencialidade entre participantes. 

(5-31) Bom, acho que é possível. Eu não acho que faça uma mú-
sica diretamente por política. Eu tive uma participação 
política em 64, depois não tive mais. 

 (Fonte: http://www.chicobuarque.com.br/texto/entrevistas/entre_vogue_79.
htm)

Como, no corpus analisado, os participantes não são correferen-
ciais, não há possibilidade de licenciar a forma não finita, mas isso 
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não exclui a possibilidade de construções desse tipo figurarem como 
complemento de um predicado como achar, como em (5-29b). 

O predicado encaixador pensar tem o mesmo comportamento de 
acreditar e achar: pode admitir, além do indicativo (5-32d), comple-
mentos com subjuntivo (5-32e) e com infinitivo impessoal (5-32f): 

(5-32) d. as ve::zes os/ por os alunos tarem pagan::do eles pensam 
que eles não precisam estuda::r ou que eles não pre-
cisam se esforçar porque... (Iboruna – AC 055: 212)

 e. Suzane explicou para a amiga que sua vida mudou depois 
que deixou de estudar no Colégio Porto Seguro. Contou 
que descobriu um mundo que jamais pensou que exis-
tisse, disse a colega.

  (Fonte: http://www.estadao.com.br/arquivo/cidades/2002/not2002 
1110p20984.htm)

 f. O Officer Crabtree é, sem dúvida umas das personagens 
mais apreciadas pelos entusiastas do Allô Allô. A perso-
nagem interpretada pelo actor Arthur Bostrom retrata 
um agente inglês que pensa saber falar francês, e que 
acaba por fazer uns trocadilhos com a língua inglesa que 
são de ir às lágrimas.

  (Fonte: http://outrasescritas.blogspot.com/2009/11/allo-allo-uma-
retrospectiva-iv-arthur.html)

O grau mais próximo do polo da nominalidade que os predicados 
de atitude proposicional conseguem atingir é na codificação de um 
complemento na forma não finita com infinitivo impessoal. Nomi-
nalizações não são licenciadas para esse tipo de predicado. 

Os resultados relativos aos predicados de atitude proposicional, 
apresentados nesta seção, podem ser assim sintetizados (com base 
no corpus e nas possibilidades de ocorrência): 

• O predicado encaixador determina a forma da completiva na 
medida em que requer p-complementos finitos no indicativo. 

• O predicado encaixador pode também licenciar a forma no 
subjuntivo e não finita com infinitivo impessoal; nesse caso, o 
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que determina a possibilidade ou não de ocorrência do comple-
mento com infinitivo é a correferencialidade dos participantes.

• Sendo os participantes correferenciais, os predicados encai-
xadores admitem tanto formas finitas no indicativo, prefe-
rencialmente, quanto formas não finitas com infinitivo como 
complementos. Nesses casos, a preferência por formas finitas 
pode estar relacionada à referência TAM.

Os predicados de atitude proposicional se comportam como os de 
enunciação nos seguintes termos: o estatuto semântico do predicado 
encaixador é suficiente para determinar o tipo de completiva; adicio-
nalmente, na seleção de outro tipo de complemento além da forma no 
indicativo (preferencial), outros aspectos semânticos são relevantes.

Com base nessa constatação, é possível propor uma escala de 
tipos morfossintáticos de predicados encaixados para os predicados 
de enunciação da seguinte forma:

(5-33)

indicativo > subjuntivo

                     infinitivo impessoal

em que > significa mais requerido do que.

Predicados encaixadores de conhecimento

Predicados encaixadores de conhecimento são identificados por 
descreverem um estado de conhecimento ou um processo de aquisi-
ção (ou perda) de um conhecimento em relação ao fato expresso no 
complemento oracional (cf. Cristofaro, 2003). Os complementos 
requeridos por esse tipo de predicado designam uma entidade de 
terceira ordem, isto é, um conteúdo proposicional, visto que, na 
qualidade de construto mental, as entidades representadas pela 
completiva não podem ser localizadas nem no espaço nem no tempo 
e são avaliadas em termos de sua verdade. 
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Para tratar especificamente da forma como os p-complementos 
aparecem subordinados ao predicado matriz, considere-se o Gráfico 
4, que retoma os resultados apresentados na Tabela 1 no que diz 
respeito aos predicados de conhecimento.

Gráfico 4  – Predicados de conhecimento e tipos de complementos.

O que o Gráfico 4 mostra é que predicados encaixadores de 
conhecimento requerem, majoritariamente, complementos fini-
tos (76% [24/32]). No corpus analisado, todos os p-complementos 
introduzidos por saber, ver, perceber e lembrar são complementos 
finitos, majoritariamente, no indicativo, como ilustram (5-34a-d), 
respectivamente:

(5-34) a. e quantas vezes pegamos ele com faca na mão tudo né... 
a gente num sabia se ele queria matar ele ou matar 
a gente... então a gente tinha medo né (Iboruna – AC 
132:075)

 b. é menino que qualquer coisinha quer dinheiro... num 
estuda num leva nada a sério vê que uma coisa errada 
dá dinheiro rápido vender droga... vender tráfico mexer 
com droga sei lá... (Iboruna – AC 024:395)

 c. só que só que ela se mandô(u) emBOra... ela quando ela 
percebeu que eu percebi ela el/ela ligô(u) p’uns pessoal 
aqui da maloca dela e foi emBOra foi dormí(r) pra lá... 
(Iboruna – AI 002:282)
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 d. ...tinha uma boa:: uma área bastante diversificada e eu 
lembro que eu gostava muito de andar ali... (Iboruna 
– AC 084:140)

O predicado encaixador de conhecimento saber tem preferên-
cia por p-complementos no indicativo e restringe complementos no 
subjuntivo e no infinitivo. Embora todas as ocorrências encontradas 
sejam com p-complementos no indicativo, é possível um complemento 
nominalizado, como mostra (5-35). 

(5-35) Lula soube da retirada de nódulo em Dilma há 1 semana.
 (Fonte: http://www.estadao.com.br/nacional/not_nac360776,0.htm)

Segundo Cristofaro (2003), predicados que envolvem percepção 
mental funcionam como predicados de conhecimento. A autora cha-
ma a atenção para o fato de, em algumas línguas, o uso de diferentes 
construções dependentes estar associado ao sentido do predicado, isto 
é, se de percepção sensorial ou de conhecimento. É uma distinção 
que vale para o português.5 Quando são predicados de conhecimento, 
o tipo de complemento requerido é um conteúdo proposicional.6 

Todos os p-complementos de ver e perceber analisados no corpus 
tomam um complemento finito como argumento. Contudo, esses 
predicados podem permitir tanto uma completiva finita no indicativo 
quanto uma nominalização, isto é, a seleção vai, diretamente, de um 
extremo ao outro. A restrição, então, é feita somente às formas no 
subjuntivo e no infinitivo. Observem-se os exemplos dos predicados 
ver (5-36a-b) e perceber (5-36c-d) com uma completiva nominalizada:

 5 Essas observações poderão ser mais bem analisadas quando somadas às consi-
derações sobre os predicados encaixadores de percepção física.

 6 Dik & Hengeveld (1991) fazem distinção entre predicados de conhecimento, de 
percepção mental e de percepção direta (física) em sua classificação. A classifi-
cação que apresento aqui está de acordo com a que Noonan (1985) e Cristofaro 
(2003) apresentam, considerando os predicados que denotam percepção mental 
como um tipo de predicado de conhecimento, na medida em que, ao se ver/
ouvir/perceber/notar um conteúdo proposicional, esse conteúdo passa a fazer 
parte do conhecimento do experienciador (cf. Cristofaro, 2003). 
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(5-36) a. O Brasil inteiro viu a falência do sistema judiciário, 
prisional e policial ao mesmo tempo.

  (Fonte: http://taruimmastabao.zip.net/)

 b. O Brasil inteiro viu que o sistema judiciário, prisional 
e policial faliu ao mesmo tempo.

 c. Tales Ab’Saber vê tentativa de setores desiludidos com 
o PT de pensar e atuar politicamente fora da esfera dos 
partidos. Afirma que Lula percebeu a falência do PT 
e passou a falar diretamente aos pobres, que perderam 
toda a confiança nas elites. 

  (Fonte: http://www.midiaindependente.org/pt/red/2006/09/359565.
shtml)

 d. Afirma que Lula percebeu que o PT faliu.

É possível afirmar, desse modo, que os predicados de conheci-
mento ver e perceber, tal como o predicado saber, vão, diretamente, 
do polo mais verbal, representado pelo p-complemento no indicativo, 
ao polo mais nominal, representado pelo p-complemento na forma de 
uma nominalização.

As ocorrências com o predicado lembrar também apontam para 
a seleção de p-complementos no indicativo, conforme aparece em 
(5-37a). Esse tipo de predicado pode licenciar, no entanto, constru-
ções mais nominais, como o infinitivo (5-37b) e a nominalização 
(5-37b):

(5-37) a. ...tinha uma boa:: uma área bastante diversificada e eu 
lembro que eu gostava muito de andar ali... (Iboruna 
– AC 084:140)

 b. FHC não se lembrou de comentar a queda na desi-
gualdade social do país graças ao governo Lula, não 
se lembrou de falar do PROUNI, não se lembrou de 
falar que no governo Lula as classes D e E passaram 
a ser classe média.

  (Fonte: http://dilma13.blogspot.com/2009/11/fhc-o-invejo-surtou.html)
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(5-37)c. Lula lembrou de uma viagem que fez à região, em 
1993, quando era apenas presidente nacional do PT, e 
encontrou-se com Peres e também com o então líder 
palestino Yasser Arafat.

  (Fonte: https://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/
noticias/2009/11/12/lula-defende-visita-de-ahmadinejad)

O predicado esquecer tem um comportamento similar ao de lem-
brar, admitindo tanto formas mais verbais, como mostra (5-38a), 
quanto formas mais nominais. No corpus analisado, o tipo de com-
plemento requerido é a oração não finita com infinitivo e com nomi-
nalização, como apresentam (5-38b-c), respectivamente: 

(5-38) a. E eu não esqueço a minha origem, e não esqueço que, 
quando eu deixar de ser presidente, eu voltarei para 
o meu berço natal, lá dos metalúrgicos do ABC, para 
continuar vivendo a minha vida.

  (Fonte: http://cafe.ebc.com.br/programas/160.2009-10-06.4140476367)

 b. Doc.: acham que é uma maravilha né?...
  Inf.: e é uma mara/... e é uma maravilha... mas esquece 

de ver a qualidade... isso prá mim tá sendo de péssima 
qualidade porque vai formar... péssimos profissionais... 
(Iboruna – AC 080:254)

 c. aí eu e/ eu esqueço das outras coisas eu esqueço de ba-
gagem eu esqueço de/ de check in de conferência de bi-
lhete esqueço de desembarque esqueço de embarque 
esqueço de tudo (Iboruna – AC 051:366)

A possibilidade de ocorrer um p-complemento com infinitivo 
impessoal encaixado nos predicados lembrar e esquecer está relacio-
nada à correferencialidade entre os participantes da oração matriz 
e da completiva. O falante pode optar por uma construção finita se 
pretender marcar a assimetria temporal entre os dois eventos. Isso 
significa que a condição necessária para haver uma completiva não 
finita com infinitivo é a correferencialidade entre participantes e o 
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compartilhamento de referência a tempo, modo e aspecto. Haven-
do correferencialidade, o que determina a forma da completiva, se 
complemento finito ou não finito, é a referência temporal do evento 
descrito na matriz e do evento descrito na completiva.

Os resultados sobre os predicados de conhecimento, apresentados 
nesta seção, podem ser assim sintetizados (com base no corpus e nas 
possibilidades de ocorrência): 

• O predicado encaixador determina a forma da completiva na 
medida em que requer p-complementos finitos no indicativo. 

• Subtipos dessa classe de predicados (ver, perceber, esquecer e lem-
brar) podem, no entanto, selecionar a forma não finita com no-
minalização (é o caso de ver, perceber, esquecer e lembrar) ou com 
infinitivo impessoal (somente esquecer e lembrar); nesse caso, o 
que determina a possibilidade ou não de ocorrência do comple-
mento com infinitivo é a correferencialidade dos participantes. 

• O predicado saber é o único que admite somente p-complementos 
finitos no indicativo.

Com base nessa dedução, é possível propor uma escala de tipos 
de predicados encaixados para os predicados de enunciação da se-
guinte forma:

(5-39)

indicativo > infinitivo impessoal

                     nominalização

em que > significa mais requerido do que.

Predicados encaixadores de volição 

Predicados volitivos descrevem o desejo ou a vontade do partici-
pante da oração matriz de que o evento no complemento oracional 
se realize ou deixe de se realizar (cf. Noonan, 1985; Cristofaro, 
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2003). Um evento encaixado no predicado querer realiza-se ou não 
sempre em um tempo posterior, identificado como futuro, por isso, 
identifica-se como não factual. 

Querer, que é um verbo indicador de modalidade volitiva, diz 
respeito à necessidade e à possibilidade, relacionadas ao desejo do 
falante. Bastos et al. (2007) consideram que esse verbo descreve o 
desejo do participante de envolver-se com o tipo de estados de coisas 
designado pelo predicado encaixado (cf. Hengeveld & Mackenzie, 
2008), além de atuar como um operador modal. A comparação de 
querer com um operador modal típico como poder, no entanto, per-
mite afirmar que querer pertence a uma classe lexical de palavras, 
por atuar como predicado, enquanto poder pertence a uma classe 
gramatical de palavras, por atuar como auxiliar modal (ibidem, 
p.401), como mostra o exemplo em (5-41b) em oposição a (5-40b):

(5-40) a. Pedro pode sair hoje.

 *b. Pedro pode que Maria saia.

(5-41) a. Pedro quer sair hoje.

 b. Pedro quer que Maria saia.

Para tratar especificamente das possibilidades formais que as-
sumem os complementos, considere-se o Gráfico 5, que retoma os 
resultados apresentados na Tabela 1 sobre predicados de volição.

Gráfico 5   – Predicados de volição e tipos de complementos.



180  LILIANE SANTANA

Em 57% (44/84) dos predicados volitivos, o e-complemento assu-
me formas mais nominais, isto é, oração não finita seja com infiniti-
vo, seja com nominalização. Esse índice aumenta ainda mais se, no 
âmbito da codificação, o subjuntivo for considerado complemento 
mais dependente que o indicativo. Os exemplos de (5-42a-c) ilus-
tram, respectivamente, ocorrências desse tipo de predicado com 
uma oração finita no subjuntivo, com uma oração não finita com 
infinitivo e com uma oração não finita com uma nominalização como 
núcleo:

(5-42) a. Inf.: ah sempre tinha né? Que:: ela tinha que chegar cedo 
em casa... e:: num podia né? A mãe dela já num queria 
que ela chegasse cedo em casa e no começo eu achava 
até bom né? (Iboruna – AC 067:020)

 b. Inf.: ... acontece que eu num tô ven(d)o um fim pra mi-
nha... (dissertação de mestrado) eu não sei onde eu quero 
chegá(r)... sabe? eu num tenho... ai eu quero estudá(r) tal 
coisa eu quero prová(r) tal resultado [(inint.)] (Iboruna 
– AI 011:107)

 c. ... e o meu avô éh:: fez com o bolo... paGOU prá confei-
teira não deixar o bolo pronto na data... porque ele não 
queria o casamento... [da filha] (Iboruna – AC 076:110)

Um predicado como querer indica semanticamente que o estado 
de coisas da completiva é posterior ao da matriz e, portanto, não 
realizado, dependência que se reflete formalmente no uso de uma 
codificação subjuntiva ou infinitiva. O não licenciamento formal 
do subjuntivo e de formas não finitas está relacionado à correferen-
cialidade entre participantes ou à ausência dela. Com participantes 
correferenciais, emprega-se a forma não finita com infinitivo, como 
em (5-42b), enquanto a falta de compartilhamento conduz esse tipo 
de verbo a manifestar um e-complemento finito no subjuntivo, como 
em (5-42a). Parece um tanto óbvio que, se o objeto de desejo estiver 
na dependência de algum participante que não o próprio indivíduo 
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que manifesta o desejo, representado pelo sujeito da matriz, a possi-
bilidade de realização do estado de coisas desejado será mais remota, 
por isso o uso do subjuntivo. Para nominalizações, é irrelevante 
a referência a participantes, ou que a forma nominalizada tenha 
uma acepção genérica, ou retome um estado de coisas já enunciado 
previamente. No corpus analisado, predominam formas não finitas 
com infinitivo em relação a formas no subjuntivo, em correlação à 
predominância de compartilhamento de participantes.

Um caso de e-complementos de predicados volitivos com querer 
codificado como oração finita no indicativo aparece em (5-43):

(5-43) mas eles num querem saber... querem que a gente borda... 
então cê acaba pegando não... assim... prá prá... éh:: não ser 
honesta com a pessoa... (Iboruna – AC 120:026)

A ocorrência de e-complemento no indicativo, em vez de no sub-
juntivo, pode ser uma forma de apresentar o evento descrito na com-
pletiva como realis ou pode representar um registro mais informal 
de linguagem.

Pretender, um outro tipo de predicado volitivo, a exemplo de 
querer, ocorre com e-complementos não finitos com infinitivo (há 
somente ocorrências assim no corpus), como em (5-44a), com sub-
juntivo, como ilustra (5-44b), e com nominalização, como em (5-
44c). Similarmente a querer, para a ocorrência da forma não finita 
com infinitivo, é necessário o compartilhamento de participantes, 
indicando a expectativa do participante único em relação à realização 
do evento designado na completiva:

(5-44) a. Doc.: e assim… cê Acha importan::te estuDAR cê pre-
tende prestar vestibular? (Iboruna – AC 012:257)

 b. Lula pretende que o Brasil desenvolva um projeto 
conjunto com a Argentina na área nuclear.

  (Fonte: http://ofca.com.br/artigos/2008/02/29/290208-crise-de-energia-
do-presente-e-resolvida-com-projetos-futuros-estranho-nao/)
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 c. O programa do Governo Lula pretende a construção de 
mais de um milhão de casas populares, buscando a 
diminuição do déficit habitacional brasileiro.

  (Fonte: http://www.nucleodenoticias.com.br/2009/03/18/prefeitura-
quer-se-integrar-ao-programa-de-moradias-do-governo-lula/)

Os resultados sobre os predicados de volição, apresentados nesta 
seção, podem ser assim sintetizados (com base no corpus e nas pos-
sibilidades de ocorrência): 

• O predicado encaixador requer majoritariamente e-complemen-
tos mais nominais, em especial complementos não finitos com 
infinitivo impessoal. 

• O predicado encaixador não é o único fator que determina a 
forma da completiva; a referência ao participante é fundamental 
para determinar a forma que o complemento assumirá, seja 
como finito no subjuntivo para participantes não correferen-
ciais, seja como não finito com infinitivo para participantes 
correferenciais. 

A seleção do complemento depende, portanto, tanto do valor 
semântico do predicado encaixador quanto do compartilhamento 
de participantes. Parece não haver uma relação hierárquica entre 
predicado encaixador e participantes, já que, para a seleção do tipo de 
complemento, é necessário levar em conta os dois fatores conjunta-
mente; isso representa o emparelhamento entre o infinitivo impessoal 
e o subjuntivo, na forma como aparece em (5-45):

(5-45)

infinitivo impessoal

 >nominalização > indicativo

subjuntivo

em que > significa mais requerido do que.
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Predicados encaixadores de manipulação
Predicados encaixadores de manipulação indicam que a atitude de 

um indivíduo pode compelir, autorizar ou impedir outro indivíduo 
de realizar a ação expressa no complemento oracional (cf. Gonçal-
ves et al., 2008). Givón (1993) alega que, quanto maior o contato 
direto entre manipulador e manipulado, tanto maior a certeza da 
contiguidade espacial e temporal dos dois eventos, portanto tanto 
maior a possibilidade de serem construídos como um evento único.

Em função dessa possibilidade de expressar a manipulação de 
ocorrência de determinado evento, o participante da oração matriz 
exibe necessariamente o traço [+controle]. Entretanto, a ocorrência 
possível do evento não depende exclusivamente da manipulação de 
um controlador, podendo envolver também a manipulação possível 
do participante da oração encaixada. O maior grau de dependência 
conceitual entre os dois estados de coisas e, portanto, a maior proba-
bilidade de os dois eventos serem concebidos como um único evento 
complexo implica alegar que é maior a probabilidade de o estado de 
coisas descrito na completiva receber a configuração formal de oração 
não finita. É o que mostra o Gráfico 6, que representa visualmente 
os resultados apresentados na Tabela 1.

Gráfico 6   – Predicados de manipulação e tipos de complementos.

O Gráfico 6 mostra que predicados de manipulação requerem, 
majoritariamente, e-complementos mais nominais (91% [29/32], 
interpretado aqui como mais nominais formas de nominalização e 
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infinitivo pessoal). Em comparação ao indicativo, e-complemento com 
predicado no subjuntivo também representa uma codificação mais 
dependente. Entre as formas nominais, é a oração não finita com infi-
nitivo pessoal como núcleo que é a preferida, como (5-46) exemplifica. 

(5-46) Inf.: não a mãe dela entrou na briga fez um acordo... falou 
assim – “não tá bom ela num te pediu então dessa vez você 
num empresta ou então você deixa ela pegar e pega um 
dela” – aí parece que ela deixou depois a irmã usar e pegou 
uma (da minha amiga)... (Iboruna – AC 024:153)

A predominância de e-complementos não finitos não elimina 
a pos sibilidade de o e-complemento ocorrer com uma forma mais 
verbal que o infinitivo. Nesse caso, como ilustra (5-47), a forma 
mais ver bal escolhida é o subjuntivo que é também favorecida pela 
neutralidade do complemento, se é necessariamente realizável ou 
não, já que pedir não garante a realização da visita.

(5-47) eu pedi que ele fosse me visitar pra que a gente falasse da 
bíblia... (Iboruna – AC 124:011)

É interessante ressaltar que todas as ocorrências de predicados de 
manipulação com e-complemento com infinitivo licenciam também, 
alternativamente, o uso do subjuntivo. Entretanto, a forma prefe-
rencial parece ser mesmo a de infinitivo, que permite sustentar que 
os dois eventos nas orações matriz e completiva constituem, de fato, 
um único evento complexo.

Ocorreu somente um caso desse tipo de predicado com um e-com-
plemento finito no indicativo, que licencia tanto o complemento no 
subjuntivo quanto a forma mais nominal com o infinitivo:

(5-48) a. Inf. 1.: enquanto isso você vai lá no no::... conversá(r) 
com essa::... m/moça do conselho pra pegá::(r) vê(r) se 
tem algum documento se ela permite que cê... tira pra 
xerocá(r) ele (Iboruna – AI 009:287)
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 b. Inf. 1.: enquanto isso você vai lá no no::... conversá(r) 
com essa::... m/moça do conselho pra pegá::(r) vê(r) se 
tem algum documento se ela permite que cê... tire pra 
xerocá(r) ele

 c. Inf. 1.: enquanto isso você vai lá no no::... conversá(r) com 
essa::... m/moça do conselho pra pegá::(r) vê(r) se tem 
algum documento se ela permite tirar pra xerocá(r) ele

No que tange aos tipos de complementos que requerem os pre-
dicados encaixadores mandar e pedir, cabe afirmar que, majoritaria-
mente, apresentam complementos mais nominais, ou como orações 
não finitas com infinitivo pessoal, que é o caso de mandar, em (5-49), 
ou com infinitivo e nominalizações, como ocorre com pedir, em (5-
50a-b), respectivamente.

(5-49) eu tava em ca::sa meu pai ligou éh:: meio nervoso assim que 
tinha acontecido alguma coisa e eu atendi o telefone... aÍ ele 
mandou eu chamar a minha tia mas eu perguntei o que 
aconteceu e ele não queira me falar... (Iboruna – AC 008:051)

(5-50) a. à noite... chegou três ladrão encapuçado lá... e:: amarra-
ram eles pediram pra eles não abrir a boca que senão ia 
ficar pior pra eles e eles ficaram muito quieto... (Iboruna 
– AC 067:086)

 b. í:: ela pegou e contratou mais dois estagiários um mês 
depois quando ela contratou mais dois estagiários aí no 
aEroporto uma menina pediu demissão... (Iboruna – AC 
051:129)

No corpus analisado, todos os e-complementos de mandar são ora-
ções não finitas com infinitivo pessoal, como exemplificam (5-51a-b). 
Em todos os casos, seria possível a ocorrência alternativa com orações 
finitas no subjuntivo, isto é, com complementos mais verbais, mas a 
preferência indicada na amostra é por complementos mais nominais. 
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(5-51) a. Inf.1.: falô(u) que ele ficô(u) morren(d)o de vontade de 
sentá(r) a mão na cara daquele paraguaio nojento né?... 
só que ele num fez nada só::... mandô(u) o cara... tacá(r) 
cinza na mão da mãe dele (Iboruna – AI 008:110)

 ’a. Inf.1.: falô(u) que ele ficô(u) morren(d)o de vontade de 
sentá(r) a mão na cara daquele paraguaio nojento né?... 
só que ele num fez nada só::... mandô(u) que o cara... 
tacasse cinza na mão da mãe dele 

 b. eu tava em ca::sa meu pai ligou éh:: meio nervoso assim 
que tinha acontecido alguma coisa e eu atendi o telefone... 
aÍ ele mandou eu chamar a minha tia mas eu perguntei 
o que aconteceu e ele não queira me falar... (Iboruna – AC 
008:051)

 ’b. eu tava em ca::sa meu pai ligou éh:: meio nervoso assim 
que tinha acontecido alguma coisa e eu atendi o telefone... 
aÍ ele mandou que eu chamasse a minha tia mas eu 
perguntei o que aconteceu e ele não queira me falar...

Não há nenhuma determinação dos participantes, que são sempre 
não correferenciais, na codificação assumida pela completiva. A de-
terminação que há é em relação à referência TAM, codificada pelo 
predicado matriz. Nesses casos, pode-se dizer que a incidência de 
construção não finita no infinitivo está relacionada ao princípio de re-
cuperabilidade de informação (principle of information recoverability, 
Cristofaro, 2003). Segundo esse princípio, a economia sintagmática 
explica a correlação entre a predeterminação de traços semânticos de 
estados de coisas ligados e os fenômenos morfossintáticos que levam 
à não especificação de informação correspondente.  

Similarmente a mandar, pedir também requer e-complementos 
mais nominais, com nominalizações, (5-50b), ou com infinitivo, (5-
50a). O grau mais próximo de verbalidade a que essas construções 
conseguem chegar é a partir do uso do subjuntivo (5-52) e (5-53b), 
que, em comparação a infinitivos e a nominalizações, é, de fato, 
mais verbal.
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(5-52) eu pedi que ele fosse me visitar pra que a gente falasse da 
bíblia... (Iboruna – AC 124:011)

(5-53) a. Em discurso na ONU, Lula pede restituição imediata 
de Zelaya à presidência.

  (Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultnot/internacional/2009/09/23/
ult1859u1490.jhtm)

 b. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta quar-
ta-feira (23) diante dos líderes mundiais que o presiden-
te deposto de Honduras, Manuel Zelaya, reassuma 
o cargo imediatamente.

  (Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultnot/internacional/2009/09/23/
ult1859u1490.jhtm)

A amostra registra somente uma ocorrência do predicado encai-
xador obrigar, que, conforme ilustrado em (5-54a), está codificado 
com e-complemento infinitivo. Similarmente ao encaixador ordenar, 
sem ocorrências no corpus, obrigar também licencia construções fi-
nitas no subjuntivo (5-54b) e não finitas com nominalização (5-54c):

(5-54) a. então as pessoas às vezes obrigam a gente a esconder 
que nem tô te falando esconder... os bordados (Ibo-
runa – AC 120:034)

 b. A exigência de Lula obrigou que o Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN) fizesse reunião extraordinária 
na semana passada para autorizar que os bancos possam 
financiar veículos usados.

  (Fonte: http://www.nascisul.com.br/noticias/detalhes/bancos-comecam-
a-oferecer-o-modercarga)

 c. Lula sanciona lei que obriga uso de air bags frontais em 
carros.

  (Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,lula-sanciona-lei-que-
obriga-uso-de-air-bags-em-carros,341459,0.htm)

Embora o compartilhamento de participantes se correlacione à 
finitude das sentenças encaixadas no tocante a vários tipos de cons-
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trução, esse fator parece não se aplicar a construções com predicados 
de manipulação. Em função de seu conteúdo, esses predicados, de um 
modo geral, não encaixam estados de coisas que envolvam o mesmo 
participante do evento codificado no predicado matriz. A razão, su-
ficientemente óbvia, é a de que atitudes manipulativas são voltadas 
para o “outro” e raramente para o próprio referente do sujeito autor 
da manipulação. A dependência conceitual entre os estados de coisas 
correlaciona-se à ocorrência, no corpus analisado, de várias sentenças 
encaixadas em predicados de manipulação codificadas como não 
finitas com infinitivo.

Os resultados sobre os predicados de manipulação, apresentados 
nesta seção, podem ser assim sintetizados (com base no corpus e nas 
possibilidades de ocorrência): 

• O predicado encaixador determina a forma da completiva na 
medida em que requer majoritariamente e-complementos não 
finitos com infinitivo pessoal.

• Subtipos dessa classe de predicados, como mandar, deixar, po-
dem selecionar de e-complementos finitos no subjuntivo a cons-
truções não finitas com infinitivo pessoal (forma preferencial). 
No polo mais nominal, podem selecionar complementos finitos 
e não finitos com infinitivo, mas não complementos nomina-
lizados. Uma explicação plausível, que precisa ser checada, é 
que esses predicados encaixadores requerem complementos 
representando estados de coisas temporalmente posteriores; 
nominalizações consistem, em geral, em estados de coisas 
pressupostos.

• Subtipos dessa classe de predicados, como pedir e obrigar, 
podem selecionar de e-complementos finitos no subjuntivo a 
construções não finitas, seja com infinitivo pessoal, seja com 
nominalizações. 

• Opção por complementos com infinitivo na codificação não 
finita não está relacionada aos participantes, que não são, por 
definição, correferenciais, mas pode estar relacionada à refe-
rência TAM.
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Há uma preferência inequívoca por completivas infinitivas. É 
possível deduzir, portanto, que a tendência desse tipo de predicado é 
a de selecionar o infinitivo, embora licencie construções mais verbais 
e mais nominais que o infinitivo pessoal. A necessidade de marcar o 
evento denotado pelo verbo como um fato irreal ou simplesmente pos-
sível ou desejado (afinal, a ação de manipular não significa que o esta-
do de coisas pretendido se realizou) torna relevante a referência TAM.

Com base nessa afirmação, pode-se propor uma escala de tipos 
de predicados encaixados para os predicados de manipulação da 
seguinte forma:

(5-55)

infinitivo pessoal > nominalização > subjuntivo

 indicativo

em que > significa mais requerido do que.

Predicados encaixadores de percepção física

Nas diferentes línguas, os complementos de verbos que denotam 
percepção podem assumir diferentes formas, com diferentes signifi-
cados, que podem ser interpretados com base no tipo de entidade a 
que o complemento se refere. Predicados de percepção física indicam 
que o evento da completiva é objeto da percepção visual (percepção 
imediata do estado de coisas) do sujeito indicado na oração matriz, 
o que o difere de um predicado de conhecimento, que denota (o 
processo de) aquisição do conteúdo expresso no complemento (per-
cepção mental do conteúdo proposicional), tal como os predicados 
ver e perceber, apresentados na seção “Predicados encaixadores de 
conhecimento” (cf. Dik & Hengeveld, 1991; Cristofaro, 2003).

O contraste entre predicados que denotam uma percepção física 
e predicados que funcionam como predicados de conhecimento tem 
atraído a atenção de muitos linguistas (cf. Dik & Hengeveld, 1991). 
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É essa diferença de significado que pode ser codificada em diferentes 
tipos formais. Postulo aqui, em conformidade com as propostas de 
Dik & Hengeveld (1991), Cristofaro (2003) e Gonçalves (2006), que 
o complemento de predicados de percepção física tem o estatuto de 
um estado de coisas (uma entidade de segunda ordem), enquanto 
o complemento de predicados de conhecimento tem o estatuto de 
um conteúdo proposicional, que designa um fato possível (uma en-
tidade de terceira ordem). Isso significa que predicados como ver e 
ouvir, dependendo de sua natureza semântica, podem requerer tanto 
complementos mais verbais, p-complementos, quanto complementos 
mais nominais, e-complementos.

Os dados apresentados na Tabela 1 mostram que, em oito das dez 
ocorrências de predicados de percepção física, o e-complemento assu-
me a forma de oração não finita com infinitivo pessoal. Ao descreve-
rem uma percepção direta, esses encaixadores designam um estado de 
coisas que, no caso do português, parece preferir a forma de uma ora-
ção não finita, com infinitivo pessoal, como em (5-56), ou com uma 
nominalização como núcleo, como em (5-57). A razão dessa distri-
buição é a de que há maior dependência conceitual entre os estados de 
coisas da matriz e encaixada, visto que, no mundo real, os estados de 
coisas de percepção direta e o percebido ocorrem simultaneamente. 

(5-56) o rio fica lá na:: no como que fala ali? Nas comporta E... (doc. 
Ah sim) o rio fica/ a comporta cai no rio (doc.: uhum) quer 
dizer que nosso rancho fica na represa mesmo acima... então 
você vai daqui prá lá... você olha a:: as comporta tão aberta... 
você vê cair no rio... então nós tamos lá na represa mesmo... 
mas é muito gosTO::SO... (Iboruna – AC 132:203)

(5-57) De acordo com a PM, um taxista que estava na região e viu 
o atropelamento seguiu o motorista suspeito depois que 
ele saiu do local sem prestar socorro à vítima, que morreu 
no local. 

 (Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1285822- 5605,00.
html)
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É possível alegar, então, que a forma de expressão do complemen-
to de predicados como ver e ouvir, por exemplo, depende da natureza 
semântica do predicado encaixador, que, por sua vez, pode requerer 
um conteúdo proposicional, quando tem a função de predicado de 
conhecimento, ou um estado de coisas, quando indica uma percepção 
direta. Essa observação está de acordo com a associação que Dik & 
Hengeveld (1991) e Hengeveld & Mackenzie (2008) estabelecem 
entre o tipo de complemento e o tipo de entidade designada.

(5-58) Sheila saw Peter leave.

(5-59) Sheila saw that Peter had left.
 (cf. Hengeveld & Mackenzie, 2008, p.177)

Hengeveld & Mackenzie (2008) entendem que a construção em 
(5-59), finita, descreve a conclusão a que Sheila chegou com base 
em sua percepção (o fato de Peter não estar no carro, por exemplo), 
enquanto (5-58), com o complemento não finito, descreve o estado 
de coisas diretamente percebido por Sheila. Dik & Hengeveld (1991) 
formalizam a diferença entre as duas construções alegando que o 
complemento em (5-59) se identifica com uma p-categoria, e o de (5-
58), com uma e-categoria. Fica clara a associação entre complementos 
finitos e percepção mental (predicados de conhecimento), por um 
lado, e complementos não finitos e percepção visual (predicados de 
percepção física), por outro.

Na análise dos dados aqui apresentada, mantém-se a relação entre 
a natureza semântica do predicado e o tipo de entidade designada 
(p-complemento finitos com predicados de conhecimento e e-com-
plementos não finitos com infinitivo com predicados de percepção 
imediata). Observem-se, entretanto, os exemplos em (5-60) e (5-61):

(5-60) Inf.1.: ah depois que abriu essa igreja aí (inint) ((arrastou 
uma cadeira)) eu também fui lá olhá(r) mas eu desliguei eu 
já esqueci o arro::z

 Inf.2: não (isso aí) eu vi que cê desligô(u)
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 Inf.1: é né? eu/ mas eu fui lá olha de novo (Iboruna – 
AI 002:004)

(5-61) ai mas eu corri grita:ndo e xinga:ndo ... e xinguei tudo quanto 
é nome MESMO ... e fui atrás mas corri ... corri atrás dele 
“filha da puta ... vem cá:: ((risos)) eu/ me dá minha chave::... 
não tem dinheiro aí .. não tem nada::: me dá minha chave” 
... e fui correndo ... corri ... corri  ... ele pegou e:: ... sabe ... 
FOI CORRENDO abrindo a bolsinha .... ele viu que não 
tinha nada ...- tinha um real dos reais -...ele pegou e viu que 
eu tava corre::ndo ... eu não ia desistir eu ia correr atrás 
dele até o/ até quando eu conseguir ... aí ele pegou e:: jogou 
a bolsinha n/no chão ... com a chave tudo ... (Iboruna – AC 
062:99)

A ocorrência (5-60) foi analisada como um caso de p-complemento 
finito, isto é, complementos de predicados de conhecimento que 
designam um conteúdo proposicional. A leitura possível de (5-60) 
é a de que o Informante 2, ao dizer que viu o Informante 1 desligar 
o fogão, revela ter visto tão somente o fogo apagado, inferindo, por-
tanto, que o Informante 1 teria desligado o fogão. No entanto, não é 
impossível uma leitura que o Informante 2 tenha de fato presenciado 
a ação do Informante 1 de apagar o fogo, alternativa que permitiria 
classificar o complemento finito como e-complemento.

Na interpretação de (5-61), esse valor é facilmente notável, por 
ser a percepção do assaltante física, visual e não mental. Essa leitura 
permite sustentar o postulado de que, no português, diferentemente 
do que defendem Hengeveld & Mackenzie (2008), bem como Dik & 
Hengeveld (1991), é possível a um predicado encaixador de percep-
ção visual licenciar complementos mais verbais, no caso e-complemen-
to finito no indicativo. A despeito dessa possibilidade, a preferência 
nos dados é mesmo por e-complementos não finitos (80% [8/10]).

Os resultados sobre os predicados de percepção física, apresentados 
nesta seção, podem ser assim sintetizados (com base no corpus e nas 
possibilidades de ocorrência): 
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• A natureza semântica do predicado encaixador determina a 
forma da completiva. Há uma preferência para que o e-com-
plemento assuma a codificação morfossintática de oração não 
finita com infinitivo pessoal. 

• O predicado encaixador de percepção física pode ser suficiente 
para determinar o tipo de completiva; além do predicado encai-
xador, que normalmente seleciona complementos não finitos 
com infinitivo pessoal, o falante pode optar por marcar a oração 
dependente com TAM, casos em que opta por uma oração mais 
verbal. Com os predicados de percepção física, há um grau de 
maior dependência conceitual entre os estados de coisas, visto 
que, no mundo real, a percepção e o evento percebido se reali-
zam simultaneamente.

Os resultados permitem propor uma escala de tipos de predicados 
encaixados da seguinte forma (com base no corpus e nas possibilida-
des de ocorrência):

(5-62)

infinitivo pessoal  >  nominalização

 indicativo

em que > significa mais requerido do que.

Predicados encaixadores fasais

Predicados encaixadores fasais se referem à fase de desenvolvi-
mento (início, continuação, fim) do estado de coisas por eles desig-
nados. De acordo com Dik (1997a), esses predicados tomam um 
complemento que descreve um estado de coisas necessariamente 
simultâneo ao estado de coisas descrito na oração matriz. O estado 
de coisas designado pela completiva está em determinada fase em 
relação à evolução temporal do estado de coisas designado pela 
oração matriz.
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Cristofaro (2003) considera que há uma relação de interconexão 
que se estabelece entre o predicado fasal e a oração dependente: 
começar, continuar ou parar uma ação é, na verdade, parte da ação. 
Por isso, predicados fasais agem como se fossem operadores aspec-
tuais do estado de coisas dependente, mas têm um comportamento 
diferente do deles.

A GF (Dik, 1997a, 1997b) considera que os fasais são operadores 
que modificam a estrutura interna do estado de coisas a que eles se 
referem. Na medida em que especificam a fase de desenvolvimento 
de um estado de coisas, os predicados fasais modificam a constituição 
interna do estado de coisas dependente e, desse modo, poderiam ser 
considerados operadores aspectuais. Entretanto, como observado por 
Siewierska (1991 apud Cristofaro, 2003), predicados fasais operam 
de modo bastante diverso dos outros operadores aspectuais, como 
o perfectivo/imperfectivo. Enquanto a distinção perfectivo/imper-
fectivo é puramente interna ao estado de coisas afetado, predicados 
fasais, por sua vez, relacionam o estado de coisas que eles modificam, 
tomado como um todo, a outro estado de coisas, a saber, o fato de 
que uma certa entidade se encontra numa certa fase com respeito à 
realização do estado de coisas em si mesmo. A constituição temporal 
interna desse estado de coisas não é afetada pelo operador aspectual 
(cf. Cristofaro, 2003). 

Com base nessas observações, é possível, então, uma análise 
que considere os fasais verdadeiros encaixadores, e não operadores 
de aspectualidade. A diferença entre predicado fasal e operadores 
aspectuais, como o perfectivo/imperfectivo, pode ser observada por 
uma comparação entre (5-63a-b):

(5-63) a. O pedreiro começou a trabalhar.

 b. O pedreiro está trabalhando agora.

O enunciado de (5-63b) especifica que a ação de trabalho está 
em curso, mas não há nenhuma referência à fase em que o pedreiro 
se encontra no que diz respeito ao desenvolvimento da ação (por 
exemplo, ele pode ter apenas começado a trabalhar ou estar no final 
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do trabalho), diferentemente de (5-63a), em que começar especifica 
o início do evento de trabalhar. Além disso, observe-se que, para 
atuarem como verdadeiros operadores aspectuais, começar, parar 
e continuar não poderiam ser classificados como classes lexicais de 
palavras em português, mas como classes gramaticais de palavras 
na qualidade de verbos auxiliares. Para tanto, não é absolutamente 
clara a possível auxiliaridade desses predicados, que preservam o 
valor semântico de verdadeiros predicados intransitivos (5-64a) e 
transitivos causativos (5-64b).

(5-64) a. O trabalho do pedreiro começou.

 b. O pedreiro começou o trabalho.

Além dessa evidência no português, há evidências tipológicas de 
que o grego é um bom testemunho de que predicados fasais assumem 
uma construção completiva verbal, como se observa em (5-65):

(5-65) Sinéxyse [na katevéni].

 continuar.PFV.3.SG CONJ descer.IMPF.3.SG

 “Ele continuou descendo.”

(adaptado de Hengeveld & Mackenzie, 2008, p.366)

Há, no entanto, outras línguas em que, para expressar noções 
fasais, é necessário acrescentar afixos verbais, como no groenlandês 
ocidental em (5-66):

(5-66) akiuti-usaar-puq

 resist-keep.on-3SG:INDC

 “Ele continuou resistindo.”

(adaptado de Cristofaro, 2003, p.103)

O fato é que há línguas que dispõem de predicados fasais, como 
o português, e outras que não dispõem – e marcam as noções fasais 
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de um outro modo, tal como o groenlandês ocidental, que se vale de 
afixos verbais. Mutatis mutandis, há línguas em que os modais são 
verdadeiros predicados encaixadores. Há outras línguas, como o 
português, em que eles funcionam como verbos auxiliares e, como 
tais, constituem classes gramaticais de palavra. 

Bastos et al. (2007, p.210) consideram que um predicado fasal 
“indica que a propriedade de ‘ter um começo’, ‘ter um fim’ ou ‘ter 
uma continuidade’ se aplica ao evento encaixado no predicado”.7 
Na análise que os autores fazem, os complementos desse tipo de 
predicado são classificados como uma propriedade, isto é, como 
um f-complemento, quando a completiva é uma oração não finita 
com infinitivo ou com gerúndio. Hengeveld & Mackenzie (2008) 
também sustentam o argumento de que os fasais são predicados e, 
como tais, classes lexicais de palavra que tomam um f-complemento.

Como mencionado, a GF (Dik, 1997a, 1997b) considera o que 
aqui se chama predicados fasais como operadores que modificam 
a estrutura interna do estado de coisas a que eles se referem e, por 
isso, atuam na primeira camada (predicados e termos, na versão 
standard do modelo). Essa posição parece se manter no novo modelo, 
já que Hengeveld & Mackenzie (2008) tratam o complemento de 
um predicado fasal como f-complemento, isto é, uma propriedade 
(que equivaleria à primeira camada na versão padrão do modelo). É 
possível que essa associação tenha diretamente a ver com o fato de 
predicados fasais sempre tomarem infinitivo como complemento, 
tipo de predicado que é identificado por Hengeveld & Mackenzie 
(2008) como propriedades.

Na medida em que o estado de coisas principal não tem uma 
referência puramente interna ao estado de coisas relevante (como 
acontece com os operadores aspectuais), postulo que os predicados 
encaixadores fasais do português designam entidades de segunda 
ordem, isto é, estados de coisas, e não uma propriedade, como de-
fendem Bastos et al. (2007) e Hengeveld & Mackenzie (2008). Essa 

 7 Cf. original: “To indicate that the property of ‘to have a beginning’, ‘to have an 
end‘ and ‘to have continuity‘ applies to the event embedded in the predicate”.
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posição é sustentada por Cristofaro (2003), que acha problemático 
postular que a atuação dos predicados fasais se dá no nível do pre-
dicado e não no nível da predicação. 

Na análise dos dados, predicados fasais estão associados a e-com-
plementos não finitos com infinitivo impessoal, como em (5-67), e 
a e-complementos não finitos com nominalização, como em (5-68).8 
No corpus, 95% (92/97) dos complementos de fasais são codificados 
como formas não finitas com infinitivo. 

(5-67) Inf.: ai às vezes eles fazem joguinho prá gente ficar cansado 
depois... éh::... ele/ éh tacar um prá outro... o goleiro/ o::/ 
o::... guarda-campo taca pro ou/ pro time dele e aí ele/ a ge/ 
a gente fica tacando aí a gente fica cansado eles começam a 
queimar todo mundo do outro time inimigo... (Iboruna 
– AC 004:163) 

(5-68) ::... e ele tava no ônibus e quando ele sentou... ele sentou numa 
coisa da/ na cade::ira... e sentou e até cont/ e continuou a 
via::gem... vindo de São José do Rio Preto pra Bady Bassit... 
(Iboruna – AC 035:160)

Observe-se, agora, o exemplo contido em (5-69):

(5-69) Doc: Qual seria a tradução direta desse “headhunter”?

 Inf 2: éh, éh... seria um contato direto... é e/ eles telefonam... 
falam... com a pessoa... através de uma mensagem... que 
que de modo nenhum pode ser identificada porque começa 
que a pessoa pode estar muitíssimo bem no lugar que 
está e de maneira nenhuma pensando em sair... então...o 

 8 O fato de os predicados fasais também selecionarem nominalizações como 
complemento é mais uma razão para considerar as completivas de predicados 
fasais como e-complementos e não f-complementos, já que não seria possível 
considerar um complemento nominalizado (derivado de verbo) como uma 
propriedade.



198  LILIANE SANTANA

telefonema de alguém ah... intermediário de um concorrente 
pode complicar a situação da pessoa naquela empresa... (D2 
SP 360)

Como observam Bastos et al. (2007, p.209), nesse caso, “o verbo 
começar pode, no seu uso, ser considerado um encaixador de comple-
mento alternativo a modificadores adverbiais, como primeiramente e 
em primeiro lugar”. Bastos et al. (2007) entendem que, no exemplo 
em (5-69), começar toma um A-complemento, isto é, um ato que, jun-
tamente com os outros atos, integra um move em reação à pergunta 
feita pelo documentador. 

Em (5-69), começar introduz um dos argumentos em defesa da 
ideia de que uma empresa, interessada em contratar o funcionário 
de outra empresa, faz um contato por telefone, sem nenhuma iden-
tificação. Na sequência, o falante expõe o segundo argumento – e de 
maneira nenhuma (pode estar) pensando em sair. E conclui a série de 
estados de coisas iniciados por começar com então... o telefonema de 
alguém ah... intermediário de um concorrente pode complicar a situação 
da pessoa naquela empresa. 

A ocorrência de um predicado “fasal” com um complemento 
finito identifica um valor para começar que é diferente do valor ca-
racterístico desse tipo de predicado. Os predicados fasais caracterís-
ticos, como os da amostra analisada, designam estados de coisas. Ao 
encaixar uma completiva finita, a base é a mesma, mas a noção fasal 
normal, aqui preservada, abrange uma camada acima da do estado 
de coisas por dar início ao primeiro argumento de uma discussão ou 
de um episódio tipicamente argumentativo. Esse uso extrapola o 
sentido original, como uma extensão metafórica, como se o falante 
assinalasse que o primeiro argumento é o mais importante.

Diferentemente da interpretação de Bastos et al. (2007), prefiro 
classificar o tipo de complemento em (5-69) como e-complemento. 
De um modo amplo, os estados de coisas que fazem parte de um 
discurso compõem um episódio, definido pela GDF como um con-
junto coerente de estados de coisas. Cada estado de coisas constitui, 
então, parte de um episódio, ou é, em si mesmo, um episódio, na 
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medida em que aparece com tempo verbal absoluto (Hengeveld & 
Mackenzie, 2008). Na análise aqui proposta, seria possível a clas-
sificação do complemento em (5-69) como ep-complemento (assim 
como seria possível a classificação de todos os e-complementos como 
ep-complemento), no sentido mais amplo que a relação entre estado 
de coisas e episódio toma nos termos da GDF. Nesse caso, o que 
postulo é que esse exemplo inovador de começar não sai do âmbito 
do nível representacional.

Os resultados sobre os predicados fasais, apresentados nesta seção, 
podem ser assim sintetizados:

• O predicado fasal admite tanto formas infinitivas quanto nomi-
nalizações como complemento e restringe formas mais verbais, 
seja no indicativo, seja no subjuntivo.

• Começar, terminar e acabar, em casos particulares, admitem 
a ocorrência de um complemento finito no indicativo, como 
codificação alternativa a modificadores adverbiais.

Os resultados permitem propor uma escala de tipos de predicados 
encaixados da seguinte forma (com base no corpus):

(5-70)

infinitivo impessoal  >  nominalização

em que > significa mais requerido do que.

Predicados encaixadores de experiência psicológica

Predicados encaixadores de experiência psicológica representam, 
juntamente com os predicados fasais, já mencionados, e com os de 
tentativa, a serem apresentados, o polo mais nominal na classificação 
de predicados encaixadores e tipos de completivas analisadas neste 
trabalho. Como apresentado na Tabela 1, esse tipo de predicado 
requer exclusivamente e-complementos não finitos com infinitivo 
(100% [25/25]). 
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(5-71) Inf.: olha eu gosto muito assim de trabalhar na cidade 
eu gosto no final de semana no domingo... (Iboruna – AC 
067:168)

Embora não tenha havido ocorrência no corpus, o predicado de 
experiência psicológica gostar admite e-complementos com nomi-
nalização, como em (5-72):

(5-72) Jucá diz que Lula gostou da indicação de Lobão para 
Minas e Energia.

 (Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u362452.shtml)

O fato de predicados de experiência psicológica aparecerem 
majoritariamente com complementos não finitos com infinitivo 
impessoal está relacionado ao compartilhamento de informações, 
tanto em relação ao participante, que é correferencial, quanto em 
relação à referência a TAM. Para a ocorrência de completivas no 
indicativo (5-73a-b) e no subjuntivo (5-73c-d), não pode haver 
compartilhamento de participante. Nas ocorrências de (5-73a-d), a 
variação é possível porque não há diferença semântica em relação à 
factualidade do predicado encaixado, embora seja normativamente 
prescrita a codificação de subjuntivo, que, nessa situação, seria mor-
fossintaticamente determinada. O compartilhamento de informação 
referente ao participante e, consequentemente, à TAM determina a 
forma que a completiva assumirá, finita ou não finita com infinitivo.

(5-73) a. Mas o que eu estranho é que a Abin, depois que eu disse 
isso ao presidente Lula, parte para mandar arapongas con-
tra o PTB. Alguém, dentro do governo, não gostou que 
nós passamos essa informação ao presidente Lula.

  (Fonte: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.
asp?cod=333ASP002)

 b. PT não gostou que o PSDB ficou com a presidência.
  (Fonte: http://www.jhoje.com.br/04032008/geral.php)

 c. Solnik conta que Borgneth se contrariou com o depoi-
mento do ex-deputado Airton Soares, que teve de deixar 
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o PT porque votou em Tancredo Neves. Não gostou 
que Fafá de Belém contasse o boicote que Franco 
Montoro tentou impor-lhe, nem de Mário Covas Neto 
dizendo que hoje o PT está à direita do PSDB.

  (Fonte: http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.
asp?cod=281ASP003)

 d. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou ontem as 
solenidades do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), em Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, na região 
metropolitana, para mais uma vez negar que esteja utili-
zando suas viagens pelo País para fazer campanha eleito-
ral. “A minha oposição não gosta que eu ande. Ela fala 
que eu estou fazendo campanha. Eu não sou candidato...”.

  (Fonte: http://www.cut.org.br/content/view/1148/170/)

Os resultados sobre os predicados de experiência psicológica, apre-
sentados nesta seção, podem ser assim sintetizados (com base no 
corpus e nas possibilidades de ocorrência): 

• O predicado encaixador requer majoritariamente e-complemen-
tos mais nominais, em especial complementos não finitos com 
infinitivo impessoal. 

• A natureza semântica do predicado encaixador não é o único 
fator que determina a forma da completiva; a referência ao par-
ticipante é fundamental para determinar a forma de codificação 
da completiva, seja finita, para participantes não correferenciais, 
seja não finita com infinitivo, para participantes correferenciais. 

• Como a referência tempo-aspectual do predicado encaixado é 
simultânea à da matriz, o subjuntivo, normativamente prescri-
to, é preferível na oração completiva, situação que indica um 
tipo de determinação estritamente morfossintática.9

Pode-se propor a seguinte escala de tipos de predicados encaixa-
dos para os predicados de experiência psicológica:

 9 O uso do indicativo em vez do subjuntivo não tem nenhuma motivação prag-
mática ou semântica; é, na realidade, o produto de processos sociolinguísticos 
de variação e mudança.
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(5-74)

infinitivo impessoal 

 nominalização

 >

 indicativo

subjuntivo

em que > significa mais requerido do que.

Predicados encaixadores de tentativa

Predicados de tentativa indicam que o participante do estado de 
coisas principal emprega meios para realizar/conseguir que o esta-
do de coisas descrito no complemento oracional ocorra. No corpus 
analisado, esse tipo de predicado restringe-se à ocorrência de tentar 
e de procurar que, em 100% (14/14) das ocorrências, licenciam um 
complemento não finito com infinitivo impessoal. 

Juntamente com predicados de percepção imediata e de experiên-
cia psicológica, predicados de tentativa são os que mais restringem a 
ocorrência de um estado de coisas com um complemento não finito. 
Além disso, os estados de coisas, tanto do predicado encaixador 
quanto do predicado da completiva, estão codificados em um único 
evento, o que se reflete na codificação não finita do complemento:

(5-75) a. Inf.: contaram... que ele tentou assaltar acho que uma:: 
uma:: acho que uma:: uma loja lá... em Mirassol... 
uma loja de roupa... então no dia ele tentou assaltar 
só que aí tinha poli/ Mirassol é pequena... (Iboruna – 
AC 039:087)

 b. Inf.: não ela foi na casa da:: irmã dela… procurou saber 
onde eu morava e começamos a namorar… (Iboruna – 
AC 145:045)
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O comportamento desse tipo de predicado manifesta o princí-
pio givoniano de que quanto mais integrados os eventos, tanto em 
relação à correferencialidade entre participantes quanto em relação 
à TAM, mais nominal o complemento. Essa natureza tão integrada 
entre predicado encaixador e predicado encaixado pode levar, inclu-
sive, à omissão da forma não finita, nas situações em que o verbo da 
dependente for [+ dinâmico] e [+ controlado], como fazer ou dar:

(5-76) a. Ela [Carmo] tentou (dar) um risinho impudico, sem 
resultado. (DM, 229)

  (retirado de Borba, 1990, p.1284)

 b. Seu vigário, me desculpe, mas eu tentei (fazer) de tudo. 
(PP, 99)

  (retirado de Borba, 1990, p.1284)

Embora não tenha ocorrido no corpus, o predicado encaixador 
tentar também é compatível com construções ainda mais nominais, 
com nominalizações como núcleo, como ilustra (5-77):

(5-77) Estimulado por alguns de seus ministros, Lula tentou a 
aproximação dos dois partidos em vários momentos.

 (Fonte: http://abcpolitico.com.br/index.php?secao=secoes.php&sc=5&url= 
cenario_politico.php)

O predicado encaixador de tentativa não licencia a codificação 
morfossintática da completiva na forma de complementos mais 
verbais, seja no indicativo, seja no subjuntivo. 

Os resultados sobre os predicados de tentativa, apresentados 
nesta seção, podem ser assim sintetizados (com base no corpus e nas 
possibilidades de ocorrência): o predicado encaixador determina a 
forma da completiva na medida em que requer majoritariamente 
e-complementos não finitos com infinitivo impessoal e, alternativa-
mente, nominalizados.

Com base na discussão aqui apresentada, propõe-se a seguinte 
escala de tipos de predicados encaixados:
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(5-78)

infinitivo impessoal > nominalização

em que > significa mais requerido do que.

Sumário geral 

As seções anteriores apresentaram uma descrição geral das su-
bordinadas completivas com base no tipo de predicado encaixador 
e no tipo de unidade semântica que os complementos representam. 
Os dados analisados mostram haver uma relação entre o tipo de 
construção encaixada e o estatuto semântico do predicado encaixa-
dor, que pode interferir no comportamento das orações completivas, 
determinando sua forma de expressão. 

O Gráfico 1, repetido aqui por conveniência, mostrou que há 
um declínio no grau de verbalidade do complemento em oposição 
a um aumento no grau de nominalidade do polo esquerdo para o 
polo direito, isto é, dos predicados de enunciação em direção aos 
predicados de tentativa.

Gráfico 1 – Tipos de predicado encaixador e tipos de complemento.



RELAÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO  205

Os predicados de enunciação, de atitude proposicional e de co-
nhecimento são os que requerem exclusiva ou majoritariamente 
completivas mais verbais, com verbo no indicativo como núcleo. 
Isso não significa, no entanto, que esses predicados não licenciem 
também complementos mais nominais. 

Predicados de enunciação podem também admitir complemen-
tos no subjuntivo e, em alguns casos, uma forma infinitiva como 
C-complemento, conforme traços de subcategorização semântica do 
predicado encaixador. Em casos de correferencialidade entre partici-
pantes, o falante pode optar por um complemento finito, quando for 
relevante assinalar referência TAM, ou por um complemento não 
finito, quando não é relevante essa marcação. 

Predicados de atitude proposicional requerem majoritariamente 
p-complementos com verbos finitos no indicativo. Os predicados 
achar, acreditar e pensar licenciam também complementos no sub-
juntivo e formas ainda mais nominais, como o infinitivo impessoal. 

Seguindo a tendência de predicados encaixadores que requerem 
orações completivas mais verbais, predicados de conhecimento re-
querem majoritariamente p-complementos com verbos finitos. Os 
encaixadores saber, lembrar, esquecer, ver e perceber requerem p-com-
plementos com verbos finitos, no indicativo, preferencialmente. Os 
encaixadores lembrar e esquecer podem licenciar complementos ainda 
mais nominais, ou seja, formas não finitas com infinitivo impessoal 
ou com nominalização. Já os encaixadores saber, ver e perceber licen-
ciam uma nominalização, além da forma preferencial no indicativo.

Similarmente a predicados encaixadores de enunciação, de atitude 
proposicional e de conhecimento, que, embora admitam majorita-
riamente complementos verbais, licenciam também complementos 
mais nominais, predicados de volição e de manipulação requerem ma-
joritariamente e-complementos nominais (preferencialmente com in-
finitivo), mas admitem também complementos codificados na forma 
finita, no subjuntivo ou no indicativo. Tanto predicados de volição 
quanto de manipulação apresentam poucas ocorrências de e-comple-
mentos finitos no indicativo, requerendo majoritariamente formas 
no subjuntivo. Predicados volitivos restringem-se, especificamente, 
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à ocorrência de e-complementos no subjuntivo, quando não dispõem 
de compartilhamento de participantes, que, portanto, não podem ser 
correferenciais, condição que licencia somente formas não finitas. 

Com predicados encaixadores de manipulação, a codificação de 
participantes, que são, por definição, exclusivamente não corre-
ferenciais, não interfere na escolha de um e-complemento finito no 
subjuntivo: nesse caso, o uso preferencial da forma não finita parece 
estar relacionado às referências a tempo, modo e aspecto, visto que 
o compartilhamento desse tipo de informação permite conceber os 
eventos descritos na matriz e na subordinada como fundidos em um 
único. Os predicados encaixadores mandar e pedir também requerem 
complementos mais nominais, não admitindo, portanto, comple-
mentos finitos no indicativo. O grau mais próximo da verbalidade 
que esses complementos conseguem atingir é o da codificação do 
complemento com verbo finito no subjuntivo.

Predicados encaixadores de percepção física requerem e-com-
plementos mais nominais, isto é, formas não finitas com infinitivo 
pessoal, preferencialmente, ou nominalização, mas também admitem 
formas mais verbais, no indicativo. 

Na direção ao extremo em que os predicados encaixadores re-
querem complementos mais nominais, no Gráfico 1, predicados 
fasais, de experiência psicológica e de tentativa identificam-se como 
requerendo preferencialmente e-complementos nominais, não finitos 
com infinitivo e nominalização. Complementos finitos no indicativo 
não são licenciados para predicados encaixadores fasais e de tentativa. 
Formas finitas no indicativo e no subjuntivo, no entanto, podem 
aparecer como complemento para os predicados de experiência 
psicológica, casos em que é relevante observar que participantes não 
podem ser correferenciais. 

As possibilidades de cada tipo de predicado selecionar comple-
mento estão resumidas no Quadro 15.10 

 10 Cabe relembrar a taxonomia para a referência aos tipos de completivas: C- comple-
mento para conteúdos comunicados, p-complemento para conteúdos proposicio-
nais e e-complemento para estados de coisas (cf. Hengeveld & Mackenzie, 2008).
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Chama a atenção que complementos pertencentes às camadas 
mais altas de representação, como conteúdo comunicado e conteúdo 
proposicional, licenciam formas nominais (não preferenciais), e 
complementos pertencentes às camadas mais baixas de representa-
ção, como estado de coisas, permitem formas mais verbais (também 
não preferenciais), sobretudo o indicativo. Não é possível afirmar, 
desse modo, que, no português brasileiro, predicados como os de 
enunciação, de atitude proposicional e de conhecimento não envol-
vam integração semântica, tal como alega Cristofaro (2003) em seu 
estudo tipológico. 

A determinação de participantes e referência TAM 
na seleção da completiva 

Esta seção mostra os resultados referentes à integração semântica 
das completivas ao predicado encaixador, com base em critérios 
definidos por Cristofaro (2003) e Givón (1980, 1993), tais como a 
correferencialidade entre participantes e a referência a categorias de 
tempo, modo e aspecto. 

Postulo que são mais integrados os eventos com compartilha-
mento de marcação TAM, uma vez que a cotemporalidade sinaliza 
eventos cognitivamente adjacentes.12 Assim, a completiva de maior 
grau de integração tende a apresentar a mesma relação temporal que 
a oração matriz, o que é observado principalmente nas completivas 
não finitas com infinitivo como núcleo, que, por não apresentarem 
referência TAM distinta do verbo da matriz, tendem a formar com 
ela um evento único. 

Observe-se a Tabela 3, que apresenta resultados referentes a 
relações temporais.

 12 Vale lembrar que marcação TAM é mais abrangente que cotemporalidade. 
No entanto, se, por um lado, a referência aspectual está fortemente conectada 
à referência temporal na morfossintaxe do português, a referência modal, por 
outro, está ligada, às vezes, à factualidade do evento e, às vezes, está ligada exclu-
sivamente ao grau de dependência da completiva em relação à predicação matriz.
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Tabela 3 –  Tipo de predicado encaixador e relações temporais.

Predicado 
encaixador Anterioridade Simultaneidade Posterioridade Total

N % N % N % N %

De enunciação 36 100 36 11

De at. 
proposicional 9 7 16 5

De conhecimento 26 4 2 32 9

De volição 84 100 84 24

De manipulação 32 100 32 9

De exp. 
psicológica 25 100 25 7

De percepção 
física 10 100 10 3

Fasal 97 100 97 28

De tentativa 14 100 14 4

Total 71 21 150 43 125 36 346

Os predicados encaixadores de experiência psicológica, de percep-
ção física, fasais e de tentativa compartilham marcação de tempo (e, 
por conseguinte, de modo e aspecto, já que essas referências encon-
tram-se marcadas na predicação matriz) em 100% dos casos, o que 
aparece refletido na codificação morfossintática do complemento, 
que se realiza de forma mais nominal. O critério para considerar dois 
eventos como cotemporais é a dependência de referência temporal, 
como se infere da proposta de Givón (1990): eventos simultâneos 
são eventos cotemporais.

Os estados de coisas dependentes dos predicados encaixadores de 
volição e de manipulação marcam relações de posterioridade, mesmo 
sendo esses complementos majoritariamente nominais. Nesses casos, 
o predicado matriz envolve um elemento de desejo, de intenção: os 
estados de coisas dependentes são não realizados (querer ou mandar 
não significa que o que é desejado ou mandado ocorra) e seu valor 
modal é irrelevante. Esses traços determinam um alto grau de perda 
de distinções TAM (que se reflete na forma do complemento, ma-
joritariamente não finitos para esses predicados). 
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Há, então, uma clara dependência conceitual entre os estados de 
coisas dependentes e predicados matrizes que se reflete na natureza 
sintaticamente integrada do predicado encaixador e do predicado 
dependente. Givón (1990) alega que o desejo ou interesse do par-
ticipante na ocorrência de um estado de coisas desencadeia efeitos 
de integração semântica. Predicados que envolvem preferência (tais 
como querer e mandar) determinam um alto grau de integração entre 
os estados de coisas interconectados, enquanto predicados que não 
envolvem preferência estão relacionados a um baixo grau de inte-
gração semântica. 

Predicados encaixadores de enunciação, de atitude proposicional 
e de conhecimento são comparativamente eventos menos integrados, 
portanto mais independentes, por marcarem relações de anteriori-
dade/posterioridade entre os eventos da matriz e da completiva, que, 
desse modo, são concebidos como dois eventos. Em 95% (80/84) das 
ocorrências que envolvem esses tipos de predicados, não há compar-
tilhamento de marcação temporal. Por conseguinte, o complemento 
é, majoritariamente, codificado como finito.  

Há, assim, uma correlação relevante entre marcação temporal e 
codificação de complemento. Um aspecto importante da tipologia 
que considera a referência TAM é indicar o grau de integração. 
Quanto maior o grau de independência semântica entre os dois 
eventos de uma relação complexa, maior a probabilidade de o com-
plemento ser codificado como forma finita. No português, dentro 
de uma mesma categoria de predicados, ausência ou presença de 
referência TAM pode corresponder, respectivamente, a eventos 
finitos e não  finitos. Marcar as relações temporais de anterioridade, 
simultaneidade e posterioridade significa expressar um complemento 
sob a forma finita ou não finita.

Outro traço que identifica maior ou menor grau de integração 
morfossintática consiste na correferencialidade entre os participantes 
da matriz e da completiva. O compartilhamento de participantes 
desencadeia maior grau de integração morfossintática, enquanto 
o não compartilhamento acarreta maior grau de distanciamento. 
Observe-se a Tabela 5-4:
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Tabela 4 – Tipo de predicado encaixador e participantes.

Predicado 
encaixador

Participantes 
correferenciais

Participantes não 
correferenciais Total

N % N % N %

De enunciação 8 22 28 78 36 12

De at. proposicional 3 19 13 81 16 5

De conhecimento 11 39 17 61 2813 8

De volição 44 52 40 48 84 24

De manipulação 32 100 32 9

De percepção física 10 100 10 3

De exp. psicológica 25 100 25 7

Fasal 97 100 97 28

De tentativa 14 100 14 4

Total 102 42 143 58 342

Uma vez mais, os dados apontam para uma correlação entre 
predicados que codificam complementos mais nominais e correfe-
rencialidade, e predicados que codificam complementos mais verbais 
e a falta de correferencialidade.

Predicados de enunciação, de atitude proposicional e de conhe-
cimento dispõem, em sua maioria, de participantes diferentes na 
matriz e na encaixada. No extremo oposto, predicados de experiência 
psicológica, fasais e de tentativa dispõem, exclusivamente, de cor-
referencialidade de participantes. Essa distribuição se reflete no 
tipo de complemento requerido, majoritariamente verbal para par-
ticipantes diferentes e majoritariamente nominal para participantes 
correferenciais.

Para os predicados de volição, é a correferencialidade ou não 
de participantes que determina a codificação do tipo de comple-
mento, mais verbal para participantes diferentes e mais nominal 

 13 As ocorrências com predicados de conhecimento totalizam 32. Na tabela, apa-
recem 28 casos a que se aplica a correferencialidade ou não de participantes; 
4 casos não computados dizem respeito à nominalização, que, no corpus, tem 
estatuto genérico.
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para participantes correferenciais. Por isso, além da determinação 
semântica do próprio predicado encaixador, que age como motivação 
primária, a nominalidade majoritária dos complementos desse tipo de 
predicado é motivada secundariamente pela correferencialidade 
de participantes.

Predicados de manipulação e de percepção física, por sua vez, 
embora exibam, em sua maioria, complementos mais nominais, não 
apresentam correferencialidade entre participantes, que se mostram 
irrelavantes para determinar o grau de integração semântica. A ex-
plicação para a nominalidade majoritária dos complementos pode, 
então, estar assentada na perda de distinções TAM: no caso dos 
predicados de manipulação, como se trata de eventos necessaria-
mente posteriores ao manipulativo, o predicado do complemento 
aparece codificado em uma forma não marcada em termos de refer-
ência TAM; já nos predicados de percepção, como os eventos são 
simultâneos, a referência TAM é codificada como marcada na oração 
principal. 

A Tabela 1, representada pelo Gráfico 1 na seção anterior, mostra 
que há predicados encaixadores que não dispõem de determinados 
tipos de completivas. No entanto, os dados discutidos na seção 
“Predicados encaixadores e tipos de completivas”, que tratou de cada 
predicado encaixador separadamente, permitiram mostrar que o fato 
de uma forma de completiva não se encaixar em determinado tipo 
de predicado encaixador não implica o não licenciamento de outras 
codificações morfossintáticas possíveis.

O que mostram a Tabela 1 e o Gráfico 1 são as estruturas prefe-
ridas registradas nos dados da amostra, que, como já mencionado, 
não espelham completamente as exigências do predicado encaixa-
dor. É relevante, por isso, apresentar agora dados relativos às reais 
possibilidades de ocorrência das completivas no corpus, que, muitas 
vezes, são restringidas ou facultadas por aspectos relacionados à 
integração semântica. Os dados apresentados na Tabela 5 dizem 
respeito à restrição de outra completiva além do tipo originalmente 
encontrado no corpus. 
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Tabela 5 –  Restrição a outros complementos.

Tipo de predicado encaixador Restrição a 
outro(s) complemento(s)

N % Total

De atitude proposicional 16 100 16

De enunciação 28 78 36

De conhecimento 25 78 32

De volição 63 75 84

De tentativa 9 64 14

De experiência psicológica 15 60 25

Fasal 53 55 97

De percepção física 5 50 10

De manipulação 1 3 32

Total 215 62 346

Observando-se os dados em sua totalidade, os predicados encai-
xadores analisados tendem a permitir a expressão morfossintática de 
somente um tipo de complemento, já que, em 62% (215/346) dos 
casos, não há possibilidade de ocorrência de outra forma de oração 
completiva além do tipo selecionado; as possibilidades de licencia-
mento/não licenciamento de diferentes formas de codificação, no 
entanto, dependem crucialmente da natureza semântica do predicado 
encaixador. 

Os predicados de atitude proposicional, de enunciação, de co-
nhecimento e de volição são os que mais restringem a ocorrência de 
outras formas de complementos além da manifestada na amostra. 
No corpus analisado, os predicados de atitude proposicional, cujas 
completivas são todas codificadas como finitas no indicativo, res-
tringem a expressão de qualquer outro tipo de complemento. Já os 
predicados de enunciação observados no corpus, que também codifi-
cam exclusivamente complementos finitos no indicativo, restringem 
outras formas de expressão em 78% (28/36), ficando a possibilidade 
de codificar complemento mais nominal restrita a 22% (8/36). Essa 
incidência se refere aos casos de compartilhamento de participantes 
que permitem o encaixador dizer selecionar um complemento não 
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finito com infinitivo, como mostra (5-79a-b). É, então, o compar-
tilhamento de informação referente aos participantes e à TAM que 
determina a possibilidade de mais de um tipo de ocorrência, isto é, 
complemento finito e não finito.

(5-79) a. Doc.: Everton... éh cê me disse que cê sabe fazer 
TRU:fa BO::lo enTÃO eu queria que cê me explicas-
se COmo que é assim como que cê aprende::u como que 
fAz essas coisas? (Iboruna – AC 047:177)

 b. Doc.: Everton... éh cê me disse saber fazer TRU:fa 
BO::lo enTÃO eu queria que cê me explicasse COmo 
que é assim como que cê aprende::u como que fAz essas 
coisas?

Quando ocorrem com complementos finitos no indicativo, os 
predicados encaixadores de conhecimento tendem a restringir qual-
quer outra forma de complemento mais nominal (95% [19/20]). O 
único caso que permite outro tipo de codificação de complemento 
além da forma finita no indicativo licencia uma construção não 
finita com infinitivo impessoal, porque há compartilhamento de 
participantes, como mostra (5-80a-b). Quando ocorrem com com-
plementos mais nominais, esses predicados restringem em 13% (1/8) 
a possibilidade de ocorrência de outra forma de complemento. As 7  
ocorrências que permitem mais de um tipo de codificação, além do 
tipo de complemento nominal originalmente selecionado, licenciam 
complementos mais ou menos nominais: 3 ocorrências com infinitivo 
impessoal licenciam também nominalizações, como em (5-81c-d), e 
4 ocorrências com nominalizações licenciam o infinitivo impessoal, 
como em (5-82a-b), e o indicativo, como em (5-83a-b): 

(5-80) a. ...tinha uma boa:: uma área bastante diversificada e eu 
lembro que eu gostava muito de andar ali... (Iboruna 
– AC 084:140)

 b. ...tinha uma boa:: uma área bastante diversificada e eu 
lembro de gostar muito de andar ali... 
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(5-81) a. que eles saindo com uma profissão eles num:: pensaria 
em roubar... pensaria em matar... pensaria em se vin-
gar... (Iboruna – AC 051:483)

 b. que eles saindo com uma profissão eles num:: pensaria em 
roubo... pensaria em matar... pensaria em vingança... 

(5-82) a. aí eu e/ eu esqueço das outras coisas eu esqueço de ba-
gagem eu esqueço de/ de check in de conferência de 
bilhete esqueço de desembarque esqueço de embarque 
esqueço de tudo (Iboruna – AC 051:366)

 b. aí eu e/ eu esqueço das outras coisas eu esqueço de ba-
gagem eu esqueço de/ de check in de conferir bilhete 
esqueço de desembarque esqueço de embarque esqueço 
de tudo

(5-83) a. aí eu e/ eu esqueço das outras coisas eu esqueço de baga-
gem eu esqueço de/ de check in de conferência de bilhete 
esqueço de desembarque esqueço de embarque esqueço 
de tudo (Iboruna – AC 051:366)

 b. aí eu e/ eu esqueço das outras coisas eu esqueço de ba-
gagem eu esqueço de/ de check in de conferir bilhete 
esqueço que (as pessoas) desembarcam esqueço de 
embarque esqueço de tudo

Dos predicados encaixadores que requerem a expressão de com-
plementos mais nominais (ver Gráfico 1), os predicados de volição 
são os que mais restringem outra forma de complemento além do 
tipo originalmente encontrado (75% [63/84]). A restrição está rela-
cionada à correferencialidade entre participantes ou à ausência dela. 
Os predicados de volição que restringem a ocorrência de outros tipos 
de complementos dizem respeito (i) aos que requerem construções 
não finitas com infinitivo (das 44 ocorrências, 40 não licenciam 
outro tipo de complemento): por terem participantes correferenciais 
não permitem, por exemplo, a ocorrência da completiva codificada 
como subjuntivo; e (ii) aos que requerem complementos na forma 
de subjuntivo (das 32 ocorrências, 23 não licenciam outro tipo de 
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complemento), uma vez que, por terem participantes diferentes, não 
permitem a expressão de formas não finitas com infinitivo. 

Os predicados de volição que licenciam formas alternativas de 
complemento dão preferência a complementos nominais: dos 21 ca-
sos que licenciam a codificação de mais de uma forma, 9 ocorrências 
com subjuntivo licenciam complementos na forma de nominalização, 
como em (5-84a-b), 4 ocorrências com nominalização licenciam a 
codificação do predicado encaixado na forma de subjuntivo, como 
em (5-85a-b), 4 ocorrências com infinitivo licenciam a expressão de 
nominalização, como em (5-86a-b), e 4 ocorrências com o indicativo 
licenciam a codificação do complemento na forma de subjuntivo ou 
de nominalização, como em (5-87a-c):

(5-84) a. Inf.: ah! que meu pai contou é meu pai contava que:: 
quando ele namorava minha mãe era era muito bonita né 
e tinha bastante moço que gostava dela não queria que 
ela namorasse (Iboruna – AC 136:084)

 b. Inf.: ah! que meu pai contou é meu pai contava que:: 
quando ele namorava minha mãe era muito bonita né 
e tinha bastante moço que gostava dela não queria o 
namoro dela.

(5-85) a. e eu já tava meio envolvido com E:la e ele pressioNOU 
pressioNOU basTANte... a mãe NÃO queRIA namoro 
só que o pai dela falou que era pa ficar aqui na porta de 
Casa... (Iboruna – AC 047:114)

 b. e eu já tava meio envolvido com E:la e ele pressioNOU 
pressioNOU basTANte... a mãe NÃO queRIA que a 
gente namorasse só que o pai dela falou que era pa ficar 
aqui na porta de Casa... 

(5-86) a. existe muito preconceito é a menina que:: por exemplo 
a menina que:: nu::m num tá afim de namora::r tá afim 
só de fica::r se ela fica com um monte de meni::no ela 
fica com fama de gali::nha de menina fá::cil acho que 
isso deveria acabar porque se a menina num se sente 
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prepara::da pra namora::r se ela num quer namora::r... 
(Iboruna – AC 016:393)

 b. existe muito preconceito é a menina que:: por exemplo a 
menina que:: nu::m num tá afim de namora::r tá afim só 
de fica::r se ela fica com um monte de meni::no ela fica 
com fama de gali::nha de menina fá::cil acho que isso de-
veria acabar porque se a menina num se sente prepara::da 
pra namora::r se ela num quer um namoro... 

(5-87) a. Inf.1.: 28[ai] eu acho o cúmulo (falo) –“gen::te por que 
que foi fazê(r) isso? largasse lá no planalto... que é du-
zentos reais... então o padre qué(r) que a gente paga o 
aluguel... cada um dá um tanto pa pagá(r)... eu dei dez 
reais (Iboruna – AI 002:190)14

 b. Inf.1.: 28[ai] eu acho o cúmulo (falo) –“gen::te por que 
que foi fazê(r) isso? largasse lá no planalto... que é duzen-
tos reais... então o padre qué(r) que a gente pague o alu-
guel... cada um dá um tanto pa pagá(r)... eu dei dez reais 

 c. Inf.1.: 28[ai] eu acho o cúmulo (falo) –“gen::te por que 
que foi fazê(r) isso? largasse lá no planalto... que é duzen-
tos reais... então o padre qué(r) o (nosso) pagamento 
do aluguel... cada um dá um tanto pa pagá(r)... eu dei 
dez reais

Os predicados de tentativa restringem a ocorrência de outras 
formas de complementos além do tipo selecionado em 64% (9/14). 
Como o Gráfico 1 mostra, esses predicados requerem exclusivamente 
a codificação do complemento sob a forma de verbos não finitos com 
infinitivo como núcleo. Nas cinco ocorrências em que esses predi-
cados licenciam outro tipo de complemento, permitem construções 
nominalizadas, como em (5-88a-b):

 14 A alternância da forma no indicativo, em (5-86a), e no subjuntivo, em (5-86b), 
parece estar relacionada muito mais à variação linguística do que a formas 
alternativas de gramática.
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(5-88) a. Inf.: contaram... que ele tentou assaltar acho que uma:: 
uma:: acho que uma:: uma loja lá... em Mirassol... 
uma loja de roupa... então no dia ele tentou assaltar só 
que aí tinha poli/ Mirassol é pequena... tem polícia né... 
aí prenderam ele em flagrante ((doc.: ah éh)) é ele tava 
com porte ilegal de arma... (Iboruna – AC 039:086)

 b. Inf.: contaram... que ele tentou um assalto acho que 
em uma:: uma:: acho que em uma:: uma loja lá... 
em Mirassol... uma loja de roupa...

Dos predicados de experiência psicológica, 60% (15/25) não licen-
ciam outro tipo de complemento, além da oração completiva origi-
nalmente encontrada. No corpus, as possibilidades de mais de um 
tipo de codificação do complemento dizem respeito a complementos 
na forma de infinitivo impessoal que licenciam complementos no-
minalizados, como em (5-89a-b):

(5-89) a. você vai lá você passa um feria::do... você leva a famí::lia 
você leva os ir/ você leva conheci::do... os cole::ga... a 
turma gosta de pescar::... (Iboruna – AC 132:205)

 b. você vai lá você passa um feria::do... você leva a famí::lia 
você leva os ir/ você leva conheci::do... os cole::ga... a 
turma gosta de pescaria::..

Dos predicados fasais, 55% (53/97) restringem a codificação de 
outro tipo de complemento além do tipo originalmente encontrado. 
Nos casos em que se licencia alguma forma alternativa, pode haver 
a expressão de um complemento nominalizado, quando o comple-
mento original for uma forma no infinitivo (5-90a-b) – isso ocorre 
em 90% dos casos que licenciam mais de um tipo –, ou pode haver 
a expressão de um complemento infinitivo, quando a construção 
encaixada for uma nominalização, como mostra (5-91a-b):

(5-90) a. ::.. ele ele/ esse tio esse avó dele convidou a gente pra tá 
entrando em estu::dio... a gente já começou a gravar já... 
a gente tá gravando e::... (Iboruna – AC 035:134)
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 b. ::.. ele ele/ esse tio esse avó dele convidou a gente pra tá 
entrando em estu::dio... a gente já começou a gravação 
já... a gente tá gravando e::... 

(5-91) a. ::... e ele tava no ônibus e quando ele sentou... ele sentou 
numa coisa da/ na cade::ira... e sentou e até cont/ e con-
tinuou a via::gem... vindo de São José do Rio Preto pra 
Bady Bassit... (Iboruna – AC 035:160)

 b. ::... e ele tava no ônibus e quando ele sentou... ele sentou 
numa coisa da/ na cade::ira... e sentou e até cont/ e con-
tinuou a viajar...

Os predicados de percepção física restringem em 50% (5/10) a 
ocorrência de outros tipos de complementos. Além da forma não 
finita com infinitivo, esses predicados licenciam também nomina-
lizações, como (5-92a-b). 

(5-92) a. Inf.1.: e se ele escuta conversá(r) ele fica na grade uh:: 
uh:: ele faz né Fernanda? (Iboruna – AI 007:012)

 b. Inf.1.: e se ele escuta uma conversa ele fica na grade uh:: 
uh:: ele faz né Fernanda?

Os predicados encaixadores que tendem a restringir menos a 
expressão da completiva são os de manipulação (somente 3% [1/32] 
restringem a ocorrência de outros complementos). Por disporem de 
participantes não correferenciais, permitem a codificação de com-
pletivas na forma de subjuntivo em 69% (22/29) das ocorrências (22 
ocorrências com complementos não  finitos com infinitivo pessoal li-
cenciam também o subjuntivo), como exemplificam (5-93a-b). Além 
disso, uma ocorrência com indicativo licencia também a expressão do 
complemento na forma de subjuntivo e de infinitivo pessoal, como 
em (5-94a-c), uma ocorrência de completiva no subjuntivo licencia 
também a forma de infinitivo impessoal, como em (5-95a-c), e, fi-
nalmente, 7 ocorrências codificadas como nominalização licenciam 
tanto a forma de complemento com infinitivo pessoal quanto a de 
subjuntivo, como aparece em (5-96a-c).
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(5-93) a. Inf.: não a mãe dela entrou na briga fez um acordo... falou 
assim – “não tá bom ela num te pediu então dessa vez 
você num empresta ou então você deixa ela pegar e pega 
um dela” – aí parece que ela deixou depois a irmã usar e 
pegou uma (da minha amiga)... (Iboruna – AC 024:153)

 b. Inf.: não a mãe dela entrou na briga fez um acordo... falou 
assim – “não tá bom ela num te pediu então dessa vez 
você num empresta ou então você deixa que ela pegue 
e pega um dela” – aí parece que ela deixou depois a irmã 
usar e pegou uma (da minha amiga)...

(5-94) a. Inf. 1.: enquanto isso você vai lá no no::... conversá(r) 
com essa::... m/moça do conselho pra pegá::(r) vê(r) se 
tem algum documento se ela permite que cê... tira pra 
xerocá(r) ele (Iboruna – AI 009:287)

 b. Inf. 1.: enquanto isso você vai lá no no::... conversá(r) 
com essa::... m/moça do conselho pra pegá::(r) vê(r) se 
tem algum documento se ela permite que cê... tire pra 
xerocá(r)

 c. Inf. 1.: enquanto isso você vai lá no no::... conversá(r) com 
essa::... m/moça do conselho pra pegá::(r) vê(r) se tem 
algum documento se ela permite tirar pra xerocá(r) ele 

(5-95) a. eu pedi que ele fosse me visitar pra que a gente falasse 
da bíblia... (Iboruna – AC 124: 011)

 b. eu pedi pra ele ir me visitar pra que a gente falasse da 
bíblia... 

(5-96) a. í:: ela pegou e contratou mais dois estagiários um mês 
depois quando ela contratou mais dois estagiários aí no 
aEroporto uma menina pediu demissão... (Iboruna – AC 
051:129)

 b. í:: ela pegou e contratou mais dois estagiários um mês 
depois quando ela contratou mais dois estagiários aí no 
aEroporto uma menina pediu para a demitirem... 
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 c. í:: ela pegou e contratou mais dois estagiários um mês 
depois quando ela contratou mais dois estagiários aí no 
aEroporto uma menina pediu que a demitissem...

Com base nos dados, pode-se dizer que predicados que requerem 
majoritariamente a codificação de complementos verbais no indica-
tivo tendem a restringir mais a ocorrência de formas alternativas do 
que os predicados encaixadores que requerem completivas mais no-
minais.15 Das 83 ocorrências de complementos finitos no indicativo 
no corpus (78 das quais dizem respeito aos complementos de predi-
cados de enunciação, de atitude proposicional e de conhecimento), 
83% (69/83) restringem a ocorrência de qualquer complemento 
alternativo, seja no subjuntivo, seja com construções não finitas. 

No extremo oposto, predicados que, originalmente, requerem 
completivas sob a forma de subjuntivo, de infinitivo ou de nomina-
lizações (76% [262/346]), quando licenciam outra forma de com-
plemento além da original (em 47% [123/262] dos casos), tendem a 
permitir complementos nominais, excluindo completamente com-
plementos sob a forma de verbos finitos no indicativo. Isso significa 
que, quando o predicado encaixador licencia mais de uma forma 
alternativa para a construção dependente, há certa tendência para 
que, (i) se a completiva for uma oração não finita com infinitivo, ele 
admita majoritariamente a expressão de complementos sob a forma 
de nominalização (65% [61/94] dos casos), ou de verbo no subjuntivo 
(35% [33/94] dos casos); (ii) se a completiva for uma nominaliza-
ção, ele admita a codificação de completivas sob a forma não finita 
com infinitivo como núcleo (19% [3/16] dos casos), sob a forma de 
subjuntivo (25% [4/16] dos casos), e sob a forma de indicativo (12% 
[2/16] dos casos), ou ainda sob a forma de infinitivo e de subjuntivo 
juntas (44% [7/16] dos casos). 

É interessante observar que, conforme demonstrado, a maioria das 
restrições está relacionada ao tipo de predicado encaixador e, adicio-
nalmente, à referência a participantes e à TAM. Não obstante, a codi-

 15 A relação parece óbvia: se o predicado admite um complemento codificado 
em formas mais nominais, então, na hierarquia verbo/nome, ele também pode 
admitir complementos codificados em formas mais verbais.
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ficação de completivas não finitas sob a forma de nominalização ex-
clui outros tipos de complementos em virtude da natureza genérica da 
completiva. Observe-se, a título de ilustração, o exemplo em (5-97):

(5-97) a. Lula detesta aplausos e honrarias. Por isso, pediu para 
não ser anunciado no sistema de som, entrou depois de 
iniciado o desfile e recusou o convite do Neguinho.

  (Fonte: http://www.notivaga.com.br/mpa_mostra.asp?sid=200922510 
55395059)

A nominalização em (5-97a) tem estatuto genérico, como qual-
quer nome de entidade referencial. O predicado encaixador detestar 
permitiria a codificação de outros tipos de complementação além 
da nominalização, se fossem respeitadas algumas condições. De 
um modo geral, esse tipo de predicado licencia também a expressão 
da oração dependente sob a forma de oração finita e não finita com 
infinitivo impessoal. Ocorre que o uso do complemento como oração 
finita implica a expressão de referência TAM, bem como a de par-
ticipantes; já o uso da construção não finita com infinitivo consiste 
numa situação intermediária, em que se eliminam as circunstâncias 
temporais, mas não a relação entre eventos etc. 

(5-97) b. Lula detesta que a oposição o aplauda.

 c. Lula detesta aplaudir a oposição.

Em (5-97b), a completiva é especificada por distinções também 
características dos predicados da oração matriz. Já em (5-97c), a 
oração não finita continua especificando um agente para a ação de 
aplaudir e não representa a contraparte verbal direta do que é expres-
so em (5-97a). Somente a transformação do verbo em nome fornece 
a condição ideal para a designação genérica. 

No caso contido em (5-97a), não é somente o tipo semântico de 
predicado que determina a forma do complemento, mas a escolha do 
falante pode também estar relacionada à designação da completiva. 
A formação de nomes a partir de verbos é produtiva para a denotação 
do significado verbal como uma entidade ou conceito em si, como 
em (5-97a), em que o nome aplausos se refere à noção verbal em si, 
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genericamente, sem nenhuma especificação. Subordinar uma predi-
cação é, nos termos da GF (Dik, 1997b), apresentá-la como o núcleo 
de um termo. Ao empregar um termo como uma nominalização, o 
falante convida seu interlocutor a atentar para alguma entidade (ou 
conjunto de entidades), ou seja, para o referente, que não pode ser 
uma pessoa, animal ou outro objeto tangível. Nos termos de Lyons 
(1977), deve ser uma entidade de ordem superior: de segunda ou de 
terceira ordem. Mackenzie (1996) considera que, do ponto de vista 
semântico, nominalizações são frequentemente empregadas com 
o propósito de abstração, ou seja, para apresentar noções verbais 
desprovendo-as de seus acessórios.

As nominalizações constituem exemplos flagrantes de predicados 
verbais que necessitam submeter-se a ajustes formais próprios de um 
modelo prototípico de termo, que é o nome de primeira ordem (Dik, 
1985; Lyons, 1977). Desse modo, na escala gradativa, essas constru-
ções têm características mais nominais, já que se aproximam da estru-
tura e função de um membro prototípico da classe dos nomes. O estado 
de coisas constitui-se apenas de um núcleo de predicado que prescinde 
de termo, porque é tomado genericamente, sem implicar participan-
tes, nem do ponto de vista semântico nem do ponto de vista sintático.

Há que se considerar ainda que, muitas vezes, para um predicado 
verbal, não existe, no português, a contraparte nominalizada corres-
pondente, como em (5-98a), o que não permite, então, que o encai-
xador tome uma nominalização como expressão do complemento, 
muito embora esse mesmo predicado encaixador, em outra situação, 
possa licenciar uma nominalização, como em (5-98b):

(5-98) a. Inf.: argola ainda eu não aprendi mas só que... que e::u 
vou... eu vou fazer um dia... éh eu vou/ eu... eu já fiz... eu 
já:: quando eu tenho hoRÁrio eu faço corda... mas só que 
num é no/ no solo e:: também tem... eu gosto muito de fa-
zer casinha e parada de cabeça... (Iboruna – AC 004:197)

 b. ... quis vim pra cima de mim tal... só que... de certa forma 
eu num gosto de bri::ga... só que eu sei me defender... 
corretamente né?... eu empurrava ele dava uns empurrão 
nele... (Iboruna – AC 035:113)
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Finalmente, cabe ressaltar que parece haver uma clara razão 
discursiva para o uso da nominalização nos dados reais retirados da 
internet. Muitas vezes, esses enunciados representam manchetes de 
jornais, como ilustram os exemplos em (5-35) e (5-54c), repetidos a 
seguir. De acordo com Mackenzie (1996), a nominalização permite 
ao falante dar um nome à entidade de segunda e de terceira ordem, 
um nome que desfruta de uma versatilidade de uso que complementa 
a sua versatilidade sintática. Um caso particularmente notável é o 
uso de nominalizações em títulos, definições etc. 

Do ponto de vista pragmático, as nominalizações servem para a con-
densação de informação, para comprimir o texto, além da coesão tex-
tual. A compactividade da nominalização é, então, um traço que motiva 
o seu uso em elocuções sumárias, como as que aparecem em manchetes.

(5-35) Lula soube da retirada de nódulo em Dilma há 1 semana.

 (Fonte: http://www.estadao.com.br/nacional/not_nac360776,0.htm)

(5-54) c. Lula sanciona lei que obriga uso de air bags frontais em 
carros.

  (Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,lula-sanciona-lei-que-
obriga-uso-de-air-bags-em-carros,341459,0.htm)

De um modo geral, pode-se afirmar que a restrição/seleção de 
orações completivas está relacionada:

• ao tipo/subtipo semântico de predicado encaixador, que pode 
licenciar somente a expressão de uma forma de complemento, 
como o predicado encaixador de enunciação falar, que introduz 
C-complementos finitos no indicativo, ou o predicado encaixa-
dor de tentativa procurar, que licencia somente e-complementos 
não finitos com infinitivo impessoal; 

• ao compartilhamento de informação em relação a (i) partici-
pantes, que, quando correferenciais ou não, podem permitir/
estringir outros tipos de complementos, como ocorre com o 
predicado volitivo querer, que, com participantes correferen-
ciais, licencia somente e-complementos mais nominais e, com 
participantes diferentes, licencia e-complementos finitos no 
subjuntivo; e a (ii) tempo, modo e aspecto: quando matriz e 
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completiva compartilham referência TAM, o predicado en-
caixador requer complementos mais nominais.

Em vista das considerações feitas até aqui a respeito da relação 
entre o tipo de complemento encontrado e a possibilidade de mani-
festação de outras formas de completivas, a hierarquia proposta em 
(5-10), repetida a seguir por conveniência, pode ser reorganizada da 
forma como apresenta (5-99):

(5-10) Predicados encaixadores e escala de sentencialidade/nomina-
lidade do complemento

de enunciação > de atitude proposicional > de conhecimento > de volição, de 
manipulação, de percepção física > fasal > de experiência psicológica > de tentativa 

em que > significa mais verbal do que.

Como a hierarquia em (5-10) considera somente as ocorrências 
do corpus, predicados de enunciação estão no extremo mais verbal 
porque, na análise dos dados, requerem a codificação preferencial de 
complementos finitos no indicativo; no extremo oposto, o predicado 
de tentativa foi considerado mais nominal porque, na análise dos 
dados, é o que mais requer complementos não finitos (no infiniti-
vo), excluindo outras formas de codificação. No entanto, em vista 
das considerações sobre possibilidades alternativas de codificação, 
apresentadas no Quadro 15, repetido por conveniência, a reorga-
nização da hierarquia proposta em (5-99) reflete, de fato, a escala 
de verbalidade/nominalidade dos complementos licenciados pelos 
diferentes tipos de predicados encaixadores.

(5-99)  Predicados encaixadores e escala de sentencialidade/nomi-
nalidade do complemento (reorganizada)

de enunciação, de atitude proposicional > de conhecimento > de manipulação > de 
volição, de experiência psicológica > de percepção física > fasal > de tentativa

em que > significa mais verbal do que.
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Na escala proposta em (5-99), predicados de enunciação e de 
atitude proposicional são os mais verbais por requererem preferencial-
mente a codificação do complemento sob a forma de indicativo ou, 
quando muito, sob a forma de predicados não finitos com infinitivo 
impessoal. Predicados de conhecimento são menos verbais do que os 
predicados de atitude proposicional e de enunciação porque, além da 
forma verbal finita e não finita com infinitivo impessoal, licenciam 
nominalizações como complemento. Predicados de manipulação são 
mais verbais que os de volição e de experiência psicológica porque a 
forma de infinitivo pessoal para a codificação do complemento de 
predicados é mais verbal do que a de infinitivo impessoal para os 
complementos de predicados de volição e de experiência psicoló-
gica. Predicados de percepção física são mais nominais do que os 
de manipulação, de volição e de experiência psicológica porque, 
entre as formas mais nominais, admitem somente construções com 
infinitivo pessoal e nominalização, excluindo a forma de subjuntivo 
(que é licenciado pelos outros três predicados). Predicados fasais e 
de tentativa, por fim, são menos verbais que os de percepção física, 
de experiência psicológica, de volição e de manipulação porque o 
máximo de verbalidade que a codificação de seu complemento pode 
tomar é o uso da forma de infinitivo impessoal.

No nível representacional, e-complementos constituem uma ca-
mada hierarquicamente contida na camada de p-complemento, sendo, 
portanto, categorias mais baixas. Predicados encaixadores de mani-
pulação, de volição, de experiência psicológica, de percepção física, 
fasal e de tentativa são hierarquicamente inferiores a predicados 
de enunciação, de atitude proposicional e de conhecimento porque 
requerem e-complementos mais nominais.16

 16 Não há uma relação hierárquica entre C-complemento e p-complemento, visto 
que as camadas de conteúdo comunicado (C-complementos) e de conteúdo 
proposicional (p-complementos) não são ordenadas hierarquicamente.




