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PARTE III

GENERALIZAÇÕES 
E IMPLICAÇÕES TEÓRICAS



6
MOTIVAÇÕES FUNCIONAIS 

DA GRADAÇÃO ENTRE CONSTRUÇÕES 
ENCAIXADAS NOMINAIS E VERBAIS

O Capítulo 5 mostrou os resultados do tratamento empírico de natu-
reza quantitativa da pesquisa, mediante a descrição e interpretação dos 
dados. Procurou, assim, identificar fatores, de ordem tanto semântica 
quanto morfossintática, associados ao comportamento mais ou menos 
verbal/nominal das completivas. 

Cabe, agora, como próximo passo, voltar a discutir as motivações 
semântico-funcionais para a explicação da seleção/restrição dos tipos 
de construções capazes de figurar como complemento de orações hie-
rarquicamente superiores, de modo a comprovar a tese de que:

• a semântica do predicado encaixador de completivas é alta-
mente relevante para determinar a categoria morfossintática 
das predicações dependentes;

• a seleção dos diferentes tipos de codificação depende de mo-
tivações funcionais governadas pelo princípio funcional de 
economia, que representa uma pressão para a simplificação 
máxima da expressão; 

• a relação de gradação entre maior ou menor grau de sentencia-
lidade/nominalidade está vinculada aos níveis e às camadas 
de organização estrutural definidos pela GDF (Hengeveld & 
Mackenzie, 2008). 
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Economia e iconicidade: integração semântica

Uma primeira afirmação a fazer, em vista da discussão apresentada 
até aqui, é a de que o estatuto semântico do predicado encaixador e o 
compartilhamento de informação exercem forte influência sobre o com-
portamento morfossintático das orações completivas, determinando, em 
muitos casos, sua forma de expressão. 

O Capítulo 5 mostrou que o tipo de predicado encaixador seleciona 
ou restringe determinadas formas de complemento. Entre os predicados 
envolvidos na relação de complementação, pode haver menor ou maior 
dependência, que é determinada, em primeiro plano, pelo predicado 
encaixador. O predicado encaixador é, desse modo, o primeiro fator se-
mântico mais relevante na delimitação do tipo formal de construção que 
pode figurar como complemento. Justamente por isso é possível pensar 
em uma escala de predicados encaixadores que leve em conta a natureza 
morfossintática do complemento: em um extremo da escala, é possível 
dispor de predicados que requerem preferencialmente complementos 
mais verbais,  isto é, predicados característicos de ligações mais frouxas 
com seu complemento; no extremo oposto, há predicados que requerem 
preferencialmente complementos mais nominais, estabelecendo-se 
entre oração matriz e completiva uma ligação mais tensa, como aparece 
na Figura 7:

Enunciação complementos mais verbais

At. proposicional

Conhecimento

Manipulação

Volição

Exp. psicológica

Percepção física

Fasal

Tentativa complementos mais nominais

Figura 7 –  Escala de predicados encaixadores.
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Há uma correlação entre uma hierarquia semântica de manipulação 
progressiva, que identifica o predicado da matriz, e uma hierarquia 
morfossintática da predicação dependente, que pode assumir forma de 
verbo finito a predicado plenamente lexicalizado como nome.

Como mostraram as evidências empíricas, embora possam pre-
valecer formas mais ou menos verbais como complemento, todos os 
predicados encaixadores possibilitam ao menos uma forma mais no-
minal de codificação, quando se trata de predicados complementados 
principalmente por construções mais verbais, e, alternativamente, uma 
forma mais verbal, quando se trata de predicados que requerem prefe-
rencialmente complementos mais nominais.

O tipo semântico de predicado encaixador pode não ser, no entanto, 
o único fator na determinação do complemento. Com efeito, outros 
fatores podem também contribuir para o grau de integração entre as 
orações nas construções com complementos oracionais finitos e não 
finitos. As relações morfossintáticas de complementação dependem 
de um conjunto de fatores semânticos, relacionados principalmente ao 
compartilhamento de informação. Como já mencionado, na literatura 
funcionalista, essas motivações estão ligadas aos princípios de economia 
e de iconicidade (Givón, 1980; Haiman, 1983; Cristofaro, 2003).

Para Cristofaro (2003), a economia sintagmática explica a correla-
ção entre a predeterminação de traços semânticos no estado de coisas 
encaixado e a codificação morfossintática que se traduz na não especifi-
cação de informação correspondente, processo denominado princípio 
de recuperabilidade de informação. A economia sintagmática está forte-
mente correlacionada com a predeterminação de informação semântica 
em estados de coisas conectados e a não manifestação de informação 
pragmaticamente compartilhada pelos participantes da interação. Se, por 
exemplo, a referência TAM de uma predicação dependente é predeter-
minada pelos traços semânticos da predicação principal, não é necessária 
a especificação no verbo da predicação dependente.

Os dados apresentados no Capítulo 5 mostram que tanto o predicado 
da matriz quanto o da oração encaixada, em uma relação de subordina-
ção, são marcados por diferentes graus de interconexão cujos efeitos são 
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o compartilhamento de participantes e de marcas de TAM, fato que é 
conhecido na pesquisa tipológica como integração semântica (Givón, 
1980, 1990; Noonan, 1985, Cristofaro, 2003). Com efeito, é possível 
propor a hierarquia em (6-1) para a codificação morfossintática da 
completiva, que seria determinada, em primeiro lugar, pela natureza 
semântica do predicado encaixador, em segundo lugar, pelo compar-
tilhamento de participantes e, por último, pelo compartilhamento de 
referência TAM:

(6-1) 

Predicado encaixador > Participantes > TAM

Em termos de predeterminação da codificação morfossintática moti-
vada pelo predicado encaixador, pelo compartilhamento de argumentos 
e por referência TA(M), há casos em que a seleção do modo subjuntivo 
representa um alinhamento morfossintático. É o que ocorre com os 
predicados de experiência psicológica em que não há compartilhamento 
de argumentos e a codificação da completiva sob a forma de subjuntivo 
indica apenas que é uma oração dependente: parece que TAM seria 
dispensável porque o que o subjuntivo indica é que o tempo e aspecto 
do predicado encaixador são os mesmos do da encaixada; já o modo, por 
definição, não, na medida em que se tem o indicativo para o predicado 
matriz e o subjuntivo para o predicado encaixado. Nesses casos, o sub-
juntivo é morfossintaticamente motivado, enquanto a referência a TA 
e a argumentos é semanticamente motivada.

De modo geral, as evidências discutidas comprovam a correlação 
existente entre o grau de integração de um complemento oracional a 
uma oração matriz e seu comportamento morfossintático, definido como 
um conteúdo comunicado, um conteúdo proposicional e um estado de 
coisas. Considerando tanto a influência do predicado encaixador quanto 
o compartilhamento de informações referentes a participantes e TAM, 
foi possível chegar à hierarquia de complementação apresentada em 
(5-99), repetida a seguir por conveniência:
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(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.

Os predicados encaixadores que se identificam semanticamente 
com os tipos de enunciação, de atitude proposicional e de conhecimento 
determinam o tipo de complemento requerido, morfossintaticamente 
mais verbal, mas o compartilhamento de participantes e a referência 
TAM também são relevantes para determinar o tipo de complemento. 
Os predicados encaixadores que definem semanticamente os tipos de 
manipulação e de percepção física são determinantes para selecionar a 
forma da completiva, morfossintaticamente mais nominal, já que a au-
sência de correferencialidade entre participantes e a perda de distinções 
TAM não têm relevância alguma. A relação que se estabelece entre o 
predicado de volição e a forma morfossintática do complemento depende 
tanto do predicado encaixador quanto do compartilhamento ou não de 
participantes, que é o que, de fato, restringe determinada codificação da 
completiva. Essa correlação é verdadeira para os predicados semanti-
camente definidos como de experiência psicológica. Os predicados fasal 
e de tentativa têm relevância integral para a determinação da forma da 
completiva, já que esses predicados requerem participantes correferen-
ciais com o complemento. 

O enfoque funcionalista privilegia o estudo das relações sintático-
semânticas entre o predicado encaixador e seu complemento sob a 
perspectiva tipológica, que prevê o estudo de padrões organizacionais 
(semelhantes ou não) entre variados sistemas linguísticos.

Givón (1980, 1995) destaca uma relação de isomorfismo entre as 
dimensões semântica e (morfos)sintática da complementação. A di-
mensão semântica envolve a integração cognitiva de eventos, ao passo 
que a dimensão (morfos)sintática implica o grau maior ou menor de 
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integração formal de uma oração na outra. Parte-se do princípio de que 
quanto maior a ligação semântica entre dois eventos, tanto maior a in-
tegração sintática de suas orações em uma relação complexa. Em outras 
palavras, a complexidade sintática é uma consequência da complexidade 
cognitivo-semântica. Ao tratar das relações de complementação, Cris-
tofaro (2003), por seu lado, focaliza os seus traços semânticos com base 
em três aspectos: (a) nível da estrutura oracional, (b) predeterminação 
e (c) integração semântica. 

Com base em Givón (1980) e Cristofaro (2003), o Capítulo 2 mos-
trou que a natureza semântica do predicado encaixador pode ser vista 
como um fator indicativo do grau de integração da oração subordinada 
à matriz. Os diferentes graus de integração entre orações são explicados 
pelo princípio de iconicidade diagramática (Haiman, 1983), segundo 
o qual a integração sintática entre as orações reflete iconicamente a 
integração semântica entre os eventos codificados. Em outras palavras, 
se os dois eventos na oração principal e na oração completiva estiverem 
integrados em um único evento complexo, as orações constituirão uma 
única oração complexa. 

Os complementos não finitos com infinitivo e nominalização podem 
atuar como exemplo de um dos extremos de motivação funcional por 
iconicidade (Haiman, 1983; Givón, 1980), segundo o qual a integração 
semântica entre os eventos se reflete na integração morfossintática entre 
as orações. Desse modo, as formas mais nominais dependentes cons-
tituem o tipo de construção encaixada com o maior grau de integração 
semântica, em oposição às formas verbais mais e menos dependentes. 
No outro extremo, a relação de iconicidade se explica pelo grau maior de 
independência da oração completiva, sinalizado pela codificação mais 
verbal de seu predicado.

Em termos de integração semântica, Cristofaro (2003) considera 
que diferentes relações de complementação têm diferentes implicações 
sobre a referência TAM e participantes do estado de coisas ligado. 
Segundo Givón (1993, p.7), “quanto maior a contiguidade temporal 
entre dois eventos, tanto maior a probabilidade de serem representa-
dos cognitivamente como um evento único do que como dois eventos 
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independentes”.1 Essa correlação significa que, se as orações compar-
tilham o mesmo tempo, os dois eventos codificados tendem a formar, 
cognitivamente, um evento único e podem ser codificados, portanto, 
com um grau maior de dependência morfossintática. 

Os estados de coisas principal e dependente em uma relação de 
subordinação podem ter vários graus de interconexão, em termos de 
compartilhamento de participantes e de marcação TAM. Com base 
nesse parâmetro, vale relembrar que Cristofaro (2003) propõe uma 
relação entre predicados encaixadores e integração semântica, repetida 
a seguir por conveniência:

Quadro 4 – Integração semântica.

Hierarquia da integração semântica Sem integração semântica 

Fasais > modais > manipulativos (“fazer”) 
> manipulativos (“ordenar”), volitivos e de 
percepção

em que > significa “envolve maior grau de 
integração semântica do que”.

De conhecimento, de atitude 
proposicional e de enunciação

Fonte: Adaptado de Cristofaro (2003, p.122).

Considerando que, em maior ou menor grau, todos os tipos de 
predicados encaixadores analisados envolvem integração semântica, 
as evidências discutidas aqui contradizem parcialmente a alegação de 
Cristofaro (2003) de que predicados de enunciação, de atitude propo-
sicional e de conhecimento não envolvem nenhum grau de integração 
semântica. Com efeito, a possibilidade que esses predicados apresentam 
de tomarem como complemento predicados não finitos permite postu-
lar que eles também envolvem relação de integração semântica com a 
oração dependente, ainda que tendam a admitir a codificação de verbo 
finito para seus complementos. Para a complementação do português, 
é possível postular a seguinte hierarquia de integração semântica:

 1 Cf. original: “The more temporally contiguous two events are, the more likely they 
are to be represented cognitively as a single event, rather than as two independent 
events”.
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Quadro 16 – Hierarquia de integração semântica.

Hierarquia da integração semântica

Tentativa, fasais > percepção física > volição, experiência psicológica > 
manipulação > conhecimento > atitude proposicional, enunciação

em que > significa “envolve maior grau de integração semântica do que”.

Uma justificativa possível para a divergência entre os resultados 
apresentados neste trabalho e a tipologia de Cristofaro (2003) pode estar 
no fato de ser o português uma língua indo-europeia, românica, um tipo 
de língua que não aparece na amostra de Cristofaro, que compreende 
línguas europeias não pertencentes ao tronco indo-europeu.

Com a hierarquia de ligação e a tipologia de complementos, Givón 
(1980) estabelece a relação entre a natureza semântica do predicado 
encaixador e a estrutura formal de seus complementos. Segundo esse 
autor, as categorias semânticas são representadas iconicamente na es-
trutura da oração completiva. 

Na escala gradativa de integração semântica que Givón (1980) cons-
trói, quanto maior a tendência para o polo esquerdo das relações entre 
predicado encaixador e predicado, maior o grau de independência da 
completiva; a recíproca é também verdadeira: quanto maior a tendên-
cia para o polo direito das relações de complementação, maior o grau 
de lexicalização da completiva, como mostra o Quadro 3, repetido na 
página seguinte por conveniência.

Nos dados examinados, a tendência de distribuição dos predicados 
encaixadores está parcialmente em conformidade com as predições de 
Givón (1980). Na medida em que avançam para a zona mais à direita 
da escala, as construções vão se tornando mais dependentes sintática e 
semanticamente, para se tornarem completamente integradas, a ponto 
de designarem um mesmo evento. Predicados de atitude epistêmica 
fraca (predicados de enunciação) tomam complementos finitos, tanto 
quanto os predicados de atitude epistêmica forte (predicados de atitude 
proposicional e de conhecimento), já predicados que envolvem atitude 
emocional forte e fraca (predicados de experiência psicológica e de 
volição), forte tentativa (predicados de manipulação) e implicabilidade 
(predicados de tentativa e fasais) tomam construções não finitas com 
infinitivo e nominalizações como núcleo. 
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Quadro 3 – Hierarquia da ligação.

Fonte: Givón (1980, p.369).

As predições se cumprem parcialmente porque as relações que se 
estabelecem entre os tipos de predicados e tipos de complementos, em 
alguns casos, não são absolutamente fechadas, mas preferenciais, de 
modo que não é possível sustentar que um determinado tipo semântico 
de predicado encaixador requeira uma única forma de complemento. 
As especificidades de cada predicado encaixador no que diz respeito 
às alternativas possíveis de complementação mostram diferenças entre 
o tratamento fornecido por Givón (1980) e os resultados apresentados 
neste trabalho, conforme mostra o Quadro 17.

Novamente aqui, o que está em foco é que, em menor ou maior grau, 
todos os tipos de predicados encaixadores envolvem integração semânti-
ca, e isso se reflete na codificação morfossintática do complemento, que 
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Quadro 17 – Resultados obtidos em comparação às predições de Givón (1980).

Tipo de 
predicado 
analisado

Tipo de 
complemento 

requerido

Estrutura 
semântica do 

predicado 
(Givón, 1980)

Configuração 
sintática 

(Givón, 1980)

Enunciação Indicativo; 
subjuntivo; 
infinitivo 
impessoal

Atitude 
epistêmica fraca

Oração livre

Atitude 
proposicional

Indicativo; 
subjuntivo; 
infinitivo 
impessoal

Atitude 
epistêmica forte

Oração livre com 
restrições

Conhecimento Indicativo; 
infinitivo 
impessoal; 
nominalização

Atitude 
epistêmica forte

Oração livre com 
restrições

Manipulação Indicativo; 
subjuntivo; 
infinitivo 
pessoal; 
nominalização

Forte tentativa Infinitivo, 
construções 
nominalizadas, 
lexicalizadas

Volição Indicativo; 
subjuntivo; 
infinitivo 
impessoal; 
nominalização

Atitude emotiva 
forte

Subjuntivo de vários 
tipos

Experiência 
psicológica

Indicativo; 
subjuntivo; 
infinitivo 
impessoal; 
nominalização

Atitude emotiva 
forte

Subjuntivo de vários 
tipos

Percepção física Indicativo; 
infinitivo 
pessoal; 
nominalização

Desconsiderado 
pelo autor

Desconsiderado pelo 
autor

Fasal Infinitivo 
impessoal; 
nominalização

Implicativos Construções 
nominalizadas, 
lexicalizadas

Tentativa Infinitivo 
impessoal; 
nominalização

Implicativos Construções 
nominalizadas, 
lexicalizadas
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pode ser mais ou menos verbal/nominal. Não é possível identificar o 
complemento não finito com infinitivo de um predicado de enunciação 
com a noção de “forma livre”. 

Já em relação aos predicados fasais e de tentativa (implicativos, na 
definição de Givón (1980)), é completamente rígida a relação entre 
o predicado encaixador e seu complemento. Tal como aponta Givón 
(1980), são predicados que requerem completivas nominais, infinitivas 
ou nominalizadas.

Predicados de enunciação, por seu lado, envolvem baixo grau de 
integração semântica, visto que, como predicados de atitude epistê-
mica fraca, tomam complementos oracionais independentes. Não se 
pode menosprezar, entretanto, a viabilidade de construções alternati-
vas à codificação não finita do predicado da completiva. Com efeito, 
predicados de enunciação podem, em algumas situações, licenciar a 
forma infinitiva para o complemento, fenômeno que sinaliza integração. 
Muitas vezes, a restrição/seleção está relacionada à subcategorização 
semântica do predicado.

Predicados de atitude epistêmica forte ocorrem com complementos 
menos integrados à oração matriz. Segundo Cristofaro (2003), pre-
dicados de atitude proposicional e de conhecimento, assim como os 
predicados encaixadores de enunciação, não dispõem de alto grau de 
integração semântica. Cabe salientar, entretanto, que esses predicados 
também licenciam, além da completiva finita, oração não finita com 
infinitivo e com nominalização. 

O inverso também é verdadeiro: predicados que tomam como com-
plementos construções mais integradas também licenciam a expressão de 
uma forma mais independente. Essa possibilidade de complementação 
alternativa aparece com predicados de atitude emotiva forte, bem como 
com predicados de forte tentativa.

A correlação entre o tipo semântico de encaixador e a forma de 
complemento requerida pode também ser vista a partir do tipo de enti-
dade que a completiva representa. Hengeveld (1998) faz referência ao 
fato de que, no caso de complementação, a natureza da representação 
subjacente do complemento oracional depende semanticamente do 
predicado encaixador. Postulo, adicionalmente, que o tipo de unidade 
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semântico-funcional de uma oração completiva reflete o grau de integra-
ção gramatical (maior ou menor) que ela mantém com a oração matriz.

Observando o tipo de entidade designada a partir da possibilidade 
de ocorrências dos diferentes tipos de complementos, pode-se chegar 
ao seguinte quadro:

Quadro 18 – Tipo de entidade e forma assumida.

C-complemento p-complemento e-complemento

indicativo* indicativo* indicativo

subjuntivo subjuntivo subjuntivo*

infinitivo pessoal*

infinitivo impessoal infinitivo impessoal infinitivo impessoal*

nominalização nominalização
* Forma preferencial.2

Uma primeira observação a fazer é que, de fato, em termos de com-
plementos preferencial ou exclusivamente requeridos, a relação de gra-
dação entre maior ou menor grau de sentencialidade/nominalidade está 
vinculada aos níveis e às camadas de organização estrutural definidos 
pela GDF (Hengeveld & Mackenzie, 2008) nos seguintes termos: quanto 
mais alta for a camada mais externa de uma oração complemento, mais 
provavelmente ela será expressa por uma forma verbal independente.

Não obstante, em conformidade com o Quadro 18, não é possível ale-
gar que as diferentes entidades designadas pelo complemento refletem 
fielmente essa relação entre camada de representação e verbalidade/no-
minalidade da completiva. Os C-complementos e p-complementos ocorrem 
preferencialmente no indicativo, mas, observadas algumas particulari-
dades, como compartilhamento de participantes, podem ocorrer como 

 2 O subjuntivo e o infinitivo pessoal e impessoal aparecem juntamente como 
formas preferenciais para e-complementos porque, para determinar o tipo pre-
ferencial, é necessário observar o tipo semântico de predicado encaixador e, 
consequentemente, se o compartilhamento de participantes seleciona/restringe 
a codificação do complemento. Os predicados de percepção direta, por exem-
plo, tomam como forma preferida e-complementos com infinitivo pessoal; já os 
predicados de volição tomam como única forma possível tanto e-complementos 
com infinitivo impessoal quanto e-complementos no subjuntivo, dependendo 
da correferencialidade dos participantes. 
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construções mais nominais. Do mesmo modo, e-complementos podem 
ser considerados como mais nominais em relação a C-complementos e 
p-complementos, já que pertencem à camada mais interna; deveriam, 
desse modo, ocorrer com complementos mais nominais, mas, embora 
formas mais nominais sejam requeridas, e-complementos também licen-
ciam formas mais verbais.

É interessante observar que a ocorrência de complementos mais 
nominais requer, no quadro de complementos possíveis, construções 
mais verbais. Assim, um predicado que licencia p-complemento ou 
um e-complemento nominalizado deve, necessariamente, licenciar um 
p-complemento ou um e-complemento mais verbal (infinitivo, subjuntivo, 
indicativo). Similarmente, um predicado que licencia um C-complemen-
to, ou um p-complemento ou ainda um e-complemento no infinitivo deve, 
necessariamente, licenciar construções mais verbais que o infinitivo 
(subjuntivo, indicativo). 

Com base nesses resultados, seria interessante examinar qual seria 
a classificação tipológica do português em relação às construções encai-
xadas. É uma tarefa complexa determinar o tipo de língua com base em 
um estudo não comparativo como este. 

De qualquer modo, vale lembrar que Koptjevskaja-Tamm (1993) 
alega ser possível classificar as línguas em dois tipos bem definidos: 
línguas de complemento equivalente (complement-balancing languages) 
e línguas de complemento rebaixado (complement-deranking languages).

Conforme a análise demonstrou, o português não ocupa nenhum 
desses polos opositivos, já que os complementos possíveis abrigam um 
continuum. Lembrando a tipologia de construções encaixadas proposta 
por Dik (1997b) e adaptada por Camacho (2009), apresentada na Figura 
4, deduzo que ela é insuficiente para abrigar a escala de completivas 
de que o português dispõe, já que aquela tipologia inclui apenas dois 
extremos, representados pelas construções encaixadas finitas e pelas 
não finitas. Vimos, todavia, que, no polo das finitas, o português dis-
põe de encaixadas no indicativo e no subjuntivo, e apenas as primeiras 
são equivalentes sintaticamente à predicação encaixadora. Nesse caso 
específico, assumo a posição de Cristofaro (2003), que, divergindo de 
Hengeveld (1998), para o qual tanto as construções no indicativo quanto 
as no subjuntivo são equivalentes, postula que somente as primeiras 
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podem ser assim consideradas.3 Já no polo das não finitas, o português 
dispõe de construções encaixadas infinitivas pessoais e impessoais e de 
construções encaixadas nominalizadas.4

Alinhamento representacional e integração 
semântica 

A discussão desenvolvida até aqui se dirige à sustentação da hipótese 
de que a complementação requer uma relação entre o tipo de predicado 
encaixador e o tipo morfossintático requerido, bem como a atuação de 
outros critérios semânticos, como a correferencialidade entre partici-
pantes e a referência a categorias de tempo, modo e aspecto. A descrição 
e interpretação apresentadas nos capítulos anteriores mostram que a 
expressão linguística não é morfossintaticamente arbitrária e, portanto, 
autossuficiente, mas é o resultado da atuação de princípios semânticos. 
Camadas do nível representacional exercem papel relevante na codifi-
cação das formas de complementação.

A GDF sistematiza nos níveis e nas camadas de representação que 
postula a intuição givoniana (1980,1993) de integração semântica, aco-
modando formalmente as tendências observadas por Givón e outros 
linguistas. Os níveis representacional e interpessoal permitem distinguir 
diferentes tipos de complementos, determinados, sobretudo, pela cate-
goria semântica do predicado encaixador (cf. Hengeveld & Mackenzie, 
2008). Hengeveld (1989) sugere que construções subordinadas sejam 
classificadas de acordo com a camada mais alta que as contenha. Diferentes 
predicados encaixadores requerem diferentes tipos de complemento: os 
complementos podem, então, ser caracterizados segundo o tipo de entidade 
que designam. Essa dependência permite fazer fortes predições sobre a 
possibilidade de expressar operadores de tempo, modo e aspecto: quanto 

 3 Conforme vimos, há construções de experiência psicológica que requerem o 
subjuntivo não por razões de ordem semântica, mas apenas para assinalar a 
dependência sintática da encaixada.

 4 Lembro que existe a possibilidade também de contarmos com construções 
participiais reduzidas de gerúndio, que não foram consideradas neste trabalho 
por definirem apenas aspecto progressivo. 
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mais alta for a camada mais externa de uma oração complemento, mais 
provavelmente ela será expressa por uma forma verbal independen-
te. Esse fato está plenamente de acordo com a correlação entre tipos 
morfossintáticos de subordinação e grau de integração semântica entre 
predicação encaixada e predicação matriz. 

Um tratamento importante para as relações de complementação diz 
respeito à noção de alinhamento apresentada pela GDF. O alinhamento 
se refere ao modo como unidades semânticas e pragmáticas, não rela-
cionadas hierarquicamente, projetam-se nas unidades morfossintáticas. 

O alinhamento relevante para as relações de complementação do 
português brasileiro é o alinhamento representacional. Esse tipo de 
alinhamento diz respeito ao modo como a organização morfossintática 
reflete a organização das unidades do nível representacional, seja em 
termos de suas funções semânticas (actor, undergoer etc.), seja em ter-
mos de sua designação, que exibem alinhamento hierárquico, quando 
dependem de hierarquias como a de animacidade e a de pessoalidade. 

Postulo aqui a extensão da noção de alinhamento representacional à 
designação de eventos, possibilidade que permite acomodar o processo 
de integração semântica no tratamento das relações de complementa-
ção. A noção de alinhamento mostra que há alguns princípios que se 
resolvem apenas no nível morfossintático: são de natureza formal, mas 
outros mostram relações de economia e iconicidade.

O alinhamento representacional pode ser entendido a partir do 
princípio de iconicidade de Haiman (1983), vista por Givón (1980) 
como mecanismo de integração semântica: tendo em vista a semântica 
do predicado encaixador, quanto mais externa a camada do predicado 
encaixado, mais sentencial ou menos nominal é a oração completiva. 
Essa relação tem a ver com as camadas definidas pela GDF. A natureza 
semântica do predicado encaixador define o tipo de completiva, ora no 
nível representacional, ora no nível interpessoal. Quanto mais alta a 
camada de representação, mais equivalente é a relação do verbo da su-
bordinada com o verbo da matriz. Se o complemento designa um estado 
de coisas, é maior o grau de dependência entre o predicado encaixador 
e a completiva, e, portanto, tanto menor o grau de sentencialidade da 
completiva (Lehmann, 1988). 
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O modo como o grau de integração semântica se reflete na codi-
ficação morfossintática está no uso de formas não finitas, com a não 
especificação de morfema modo-temporal e de argumentos. A economia 
tem a ver com o compartilhamento de marcação TAM e de correferen-
cialidade de argumentos, geralmente o sujeito da matriz da encaixada, 
o que é também uma propriedade semântica. O compartilhamento de 
argumentos e de referência TAM desencadeia uma economia seman-
ticamente motivada, na medida em que esses traços não precisam ser 
especificados no verbo dependente.

A literatura se refere a esse fenômeno de correferencialidade que 
atravessa a fronteira entre a oração principal e a oração subordinada como 
logoforicidade, reservando o termo reflexividade para referir-se ao mesmo 
fenômeno semântico ocorrendo no interior dos limites de uma oração. 

Hengeveld & Mackenzie (2008) mencionam uma situação típica de 
uso de logofóricos em oposição ao uso de reflexivos no babungo, um tipo 
de correferência necessariamente restrita ao controle do sujeito. Para 
codificar a noção semântica de reflexividade, a gramática dessa língua 
dispõe de uma estratégia perifrástica envolvendo o nome wáa, “corpo”, 
que serve justamente para indicar correferência no interior da oração, 
como se vê em (6-2a). Nas situações em que a correferencialidade ultra-
passa os limites formais da oração principal para indicar compartilha-
mento do participante sujeito com a oração dependente, a gramática do 
babungo lança mão de pronomes logofóricos, como se observa em (6-2b).

(6-2) a. M` sò wáa waa

  I wash.PFV body my

  “Ii washed myselfi.”

 b. w` gì laa yì táa jwî

  he say.PFV CONJ 3.LOG FUT come

  “Hei said that hei would come.”
(cf. Hengeveld & Mackenzie, 2008, p.375)

O sistema morfossintático do português não dispõe da diferença 
que o babungo estabelece entre reflexivos para representar o fenômeno 
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semântico da correferencialidade ocorrendo no interior da oração sim-
ples e pronomes logofóricos para representar o fenômeno semântico 
da correferencialidade através da fronteira entre a oração principal e a 
dependente. Mesmo assim, é possível postular que o sistema morfos-
sintático do português contempla essa diferença semântica, codificando 
o primeiro fenômeno como pronome reflexivo e o segundo como zero 
anafórico. 

A GDF identifica os casos de anáfora zero com a categoria de núcleo 
ausente (absent head) que se opõe à categoria de núcleo vazio (empty 
head). Observem-se (6-3a) e (6-3b):

(6-3) a. O pintor lixou a parede e ø consertou a porta.

 b. Maria quer namorar um cara bonito, mas eu prefiro um 
honesto.

Em (6-3a), a elipse representada por ø indica a ocorrência de uma 
relação anafórica entre a descrição precedente o pintor, representada pela 
variável coindexada para indivíduo (xi). Como em (6-3a) o núcleo da 
segunda oração está simplesmente ausente, é essa variável em si mesma 
que explica o processo de designação. Em (6-3b), a ausência de menção 
estabelece uma relação anafórica com a propriedade homem antes men-
cionada, que é representada pela variável coindexada para propriedades 
(fi), conforme a representação em (6-3c):

(6-3) c. (xi: [fi: homem(fi)) (xi) ] : [(fj: honesto (fj)) (xi) ]).

Nessa segunda situação, há uma posição de núcleo dentro da camada-
x, mas ela é preenchida com a variável propriedade, não com um material 
lexical, como ocorre nas situações de ausência de núcleo como (6-3a). 
Trata-se em (6-3b) de um caso de núcleo vazio. Portanto, o modo como 
o sistema morfossintático do português interpreta a situação de logofo-
ricidade do babungo é mediante o uso de zeros anafóricos, que a GDF 
representa como casos de núcleos ausentes.
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A correferencialidade entre um argumento da predicação matriz e um 
argumento da predicação encaixada, que se projeta sobre a categoria de 
núcleo ausente no nível morfossintático, constitui, portanto, mais uma 
situação típica de alinhamento representacional.

Os princípios de projeção, chamados de alinhamento, são motivados 
por princípios universais de economia e iconicidade. No entanto, a orga-
nização morfossintática que os reflete é sempre particular e depende de 
cada sistema linguístico. A codificação morfossintática da completiva 
é motivada no nível representacional pelo tipo semântico do predicado 
encaixador. As diferentes línguas podem codificar diferentemente os 
tipos de encaixamento. A natureza semântica da relação é a mesma, mas 
não a codificação morfossintática final da construção, que pode variar 
conforme a natureza própria de cada sistema linguístico. Pode-se alegar, 
portanto, que o grau de universalidade que a teoria linguística pode 
postular está no domínio funcional em que as motivações semânticas 
aparecem, enquanto o grau de particularidade se revela na natureza 
morfossintática do encaixamento. 

O português, especificamente, exibe um alinhamento representacio-
nal entre unidades não hierárquicas do nível morfossintático em que as 
camadas do nível representacional exercem papel na escolha das formas 
de complementação: predicados que introduzem conteúdos comunica-
dos e conteúdos proposicionais tendem a requerer complementos finitos 
(C-complementos e p-complementos) no indicativo, preferencialmente, 
enquanto predicados que designam estados de coisas tendem a requerer 
complementos mais nominais (e-complementos), construções não finitas 
com infinitivo e nominalização. 

É possível sustentar que a nominalização, especificamente, é o 
resultado mais evidente do princípio de motivação funcional por iconi-
cidade (Givón, 1980), segundo a qual a integração semântica entre os 
eventos se reflete na integração morfossintática entre as orações. Desse 
modo, juntamente com outras formas dependentes com verbos não 
finitos, constitui o tipo de construção encaixada com o maior grau de 
integração semântica. A nominalização implica, assim, o grau máximo 
de integração, na medida em que envolve menor complexidade categorial 
no nível morfossintático. 



RELAÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO  249

Últimas considerações

Resta-me, para finalizar, realizar um pequeno balanço para avaliar 
perdas e danos em relação ao compromisso que este trabalho firmou com 
a fixação de seu objetivo e os resultados a que as evidências analisadas 
permitiram chegar. 

Vale lembrar que o principal objetivo deste trabalho foi o de susten-
tar a tese de que há uma variação escalar entre dois extremos. Em um, 
haveria construções mais verbais ou completivas plenamente desenvol-
vidas nucleadas por predicados finitos, e, em outro, haveria construções 
mais nominais ou completivas não finitas, nucleadas por um predicado 
codificado como infinitivo ou nominalização. 

O continuum que medeia esses dois extremos seria capaz de for-
necer um conjunto de construções alternativas, cuja seleção depende 
crucialmente de motivações funcionais, especialmente as de natureza 
semântica, como os princípios de iconicidade e economia (Haiman, 
1983; Cristofaro, 2003), com base na natureza semântica do predicado 
matriz, que se projetariam sobre a codificação morfossintática do pre-
dicado encaixado. 

Nesse caso, a gradação entre maior ou menor grau de sentencialidade 
(Lehmann, 1988), que se define nos interstícios desse continuum, confi-
guraria uma forte relação de integração entre a semântica (Givón, 1980, 
1984, 1990) do predicado encaixador e a codificação morfossintática do 
predicado encaixado. Essa relação de integração estaria, no final, repre-
sentada formalmente nos níveis e nas camadas de organização estrutural, 
definidos pela GDF (Hengeveld & Mackenzie, 2008), e se comportaria 
como uma situação linguística típica de alinhamento representacional.

Se consideradas em termos de frequências preferenciais, as evidências 
emanadas dos dados analisados sustentaram fortemente essas previsões, 
o que justificaria alegar que, no final, o balanço aponta mais para uma 
situação de crédito do que uma de débito. Além disso, as evidências dis-
cutidas confirmaram algumas das mais fortes predições funcionalistas. 
Uma delas é a de que nada na língua é matéria de tudo ou nada, mas de 
construções escalares que radicalizam ainda mais esse princípio por envol-
verem alternativas preferenciais e não construções únicas e definitivas.
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Além disso, um linguista funcionalmente orientado assume que há 
motivações sistemáticas, sujeitas a princípios regulares, subjacentes à 
conexão entre funções semântico-discursivas e estruturas morfossin-
táticas relevantes. As motivações são relacionadas ao modo como as 
estruturas se projetam nos conceitos correspondentes (iconicidade), 
à frequência e ao grau de acessibilidade dessas estruturas na mente do 
falante (economia), à dificuldade de processamento de combinações 
individuais de estruturas e conceitos etc.

O princípio funcional de economia representa uma pressão para a 
simplificação máxima da expressão. O resultado é, segundo Cristofaro 
(2003), tornar a estrutura linguística mais opaca em contraposição ao 
princípio da motivação icônica, que torna a estrutura mais transparente. 
A economia sintagmática é a tendência para reduzir o comprimento ou a 
complexidade do enunciado, de modo que as expressões mais frequentes 
no uso tendem a reduzir-se fonologicamente, e a informação redundante 
ou recuperável no contexto comunicativo tende a ser omitida. 

Na subordinação completiva, assim como em outros tipos de su-
bordinação, é a economia sintagmática que 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. Se a referência temporal, aspectual ou 
modal do estado de coisas dependente é predeterminada pelos traços 
semânticos do predicado principal, ou pela relação de conexão entre 
os dois estados de coisas, ela não precisa ser especificada no verbo que 
codifica o estado de coisas dependente. Similarmente, se os dois estados 
de coisas compartilham argumentos, também a referência a eles, seja 
mediante expressão valencial, seja mediante concordância de pessoa, 
pode ser omitida na construção dependente. Quanto maior o grau de 
compartilhamento entre os eventos da oração matriz e da completiva, 
tanto maior o grau de integração semântica e, consequentemente, de 
integração morfossintática.

Esses resultados estão fortemente arraigados no uso, em evidência 
empírica rigorosamente levantada. Penso que resultados baseados em 
evidência derivada do uso da língua, como a que serviu de base para 
este trabalho, estão muito fortemente propensos a mostrar grau maior 
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de adequação entre teoria e dados. Nesse aspecto, considero que o saldo 
que ficou também é positivo.

O otimismo que esse balanço gera não significa excluir a discordância 
do ponto de vista de outros auditores. Muito pelo contrário, quanto mais 
debate este trabalho suscitar, maior prova para seu realizador de que 
outros pesquisadores não são indiferentes aos seus resultados. Pior que a 
discordância só a indiferença. Espero que o saldo positivo deste balanço 
seja a predição otimista de que este trabalho continue a suscitar discussão 
e, como todo trabalho de grau, seja, como o fenômeno investigado, um 
continuum, mas em um sentido diferente, de estar sempre dialogando 
com outros textos similares em um processo contínuo de elaboração que 
não se esgota neste ponto final.




