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ESTRUTURAS DE COMPLEMENTAÇÃO VERBAL FINITA NO PORTUGUÊS EM ANGOLA 

Um contributo para a análise da variação linguística em variedades com normas não 

padronizadas 

 

Doriela Marisa Dias Campos 

 

RESUMO 

 

 A variedade angolana demarca-se da variedade europeia do português em 

diferentes áreas da gramática. A análise da variação existente é relevante do ponto de 

vista da revisão linguística, pois, atendendo ao contexto sociocultural em que a 

variedade angolana do português emerge, entende-se que, à partida, nem tudo o que 

‘diverge’ do padrão europeu em vigor deve ser menosprezado. No entanto, para se 

compreender melhor qual a competência linguística destes falantes e, com base nessa 

competência, o que pode constituir padrão na variedade angolana, são necessários 

estudos que explorem melhor o que está subjacente à variação verificada, 

nomeadamente os contextos linguísticos e os juízos dos falantes perante essas 

estruturas. 

Este estudo incidiu sobre a variação nas estruturas de complementação verbal 

finita, no que respeita à seleção do modo, à supressão e adição de preposições e à 

omissão do complementador. Para a análise da variação nesses domínios, recorreu-se 

a uma base empírica assente em produções espontâneas (corpora) e num inquérito 

linguístico constituído por tarefas de produção induzida e de juízos de gramaticalidade; 

essas tarefas foram realizadas por falantes nativos do português, provenientes da 

região de Luanda, e o seu desempenho foi comparado ao de um grupo de falantes 

nativos do português europeu residentes em Lisboa. 

Com base nos dados recolhidos, verificou-se que a variação nas estruturas de 

complementação verbal finita é mais expressiva nos seguintes casos: i) seleção do 

modo indicativo com verbos que requerem o modo conjuntivo, segundo a norma do 

português europeu, designadamente com verbos avaliativos; tal oscilação pode estar 



 

relacionada com a associação do modo ao traço de epistemicidade; ii) substituição e 

adição de preposições com complementos oracionais; as substituições não estavam 

previstas, contudo, revelaram-se bastante recorrentes nas tarefas de produção 

induzida, sendo que, nesses casos, entendeu-se que pode estar em causa uma 

substituição em direção ao uso de preposições com mais conteúdo semântico; já no 

caso das adições, não foi possível a aplicação de uma generalização muito conclusiva; e 

iii) a respeito da omissão do complementador, em geral, verifica-se que a aceitação da 

omissão é mais evidente ou quando esta ocorre com determinados verbos que 

selecionam o indicativo ou quando a completiva está associada a um encaixe 

complexo, nomeadamente quando está encaixada numa estrutura relativa. 

Apesar de evidenciadas estas áreas de variação, as oscilações não são de uso 

generalizado. É possível que a imposição da norma do português europeu afete o juízo 

que os falantes emitem sobre estas construções. Assim, em termos de padronização, 

com base neste estudo, parece que ainda não estão reunidas as condições para 

determinar esta variação como sendo um uso padrão na variedade angolana. A falta 

dessa referência pode ter implicações nas tarefas de revisão linguística; contudo, a 

flexibilidade da revisão perante uma variedade com uma norma não padronizada 

impõe a equação de outros critérios, para além do uso generalizado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: orações completivas, variedade angolana do português, variação, 

norma padrão, revisão linguística 

 





 

 

COMPLEMENT CLAUSES IN ANGOLAN PORTUGUESE 

On the analysis of the linguistic variation in varieties with non-standard norms 

 

Doriela Marisa Dias Campos 

 

 ABSTRACT 

 

The Angolan variety of Portuguese differs from the European variety of 

Portuguese in several areas of the grammar. The analysis of the existing variation is 

extremely important for the linguistic revision task, because, taking into account the 

kind of sociocultural context in which the Angolan variety of Portuguese originates 

from, we believe that not all the differences should be neglected. Still, in order to fully 

understand the linguistic competence of the Angolan variety speakers and, on this 

basis, to understand what constitutes a standard in this variety, we need studies that 

explore what underlies the existing variation, namely the contexts in which this 

variation occurs and, also, the speakers’ judgments about these structures. 

This study analyses the variation in verbal complement clauses, regarding mood 

selection, deletion and addition of prepositions and complementizer omission. In order 

to pursue this analysis, we gathered empirical data from spontaneous speech (corpora) 

and also from a linguistic inquiry that included elicited production and grammaticality 

judgment tasks. These tasks were performed by Portuguese native speakers living in 

Luanda and their performance was compared to a group of native speakers of the 

European variety of Portuguese living in Lisbon. 

The data allowed us to conclude that the variation was more expressive in the 

following cases: i) selection of the indicative mood with verbs that require the 

subjunctive mood, according to the European Portuguese norm, namely with 

evaluative verbs; this variation is probably related to the association of this mood with 

an epistemic feature of these verbs; ii) replacement and addition of prepositions; 

although replacements were not predicted, they were very frequent in the elicited 



 

production task and they seem to be related to the use of prepositions with greater 

semantic significance; concerning the addition of prepositions, a general correlation 

was hardly found; and iii) in the case of the complementizer omission, it seems that 

speakers accept it better either when the complement clause is selected by certain 

verbs that select the indicative mood or when the complement clause is embedded in 

a relative clause. 

Despite this evidence, we noticed that the use of the non-standard variants is 

not widespread. It is possible that the imposition of the Portuguese norm in Angola 

influences the speakers’ judgments. Thus, in terms of standardization, according to this 

study, it seems that this variation cannot be taken as a standard use in the Angolan 

variety. This fact has important implications in the linguistic revision task; however, the 

flexibility in the linguistic revision of varieties with non-standard norms implies that 

other criteria, beside the general use, should be taken into account.  

 

KEYWORDS: complement clauses, Angolan Portuguese, variation, standard norm, 

linguistic revision 
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Introdução 

1. Questões centrais 

A variação linguística é uma constante nas línguas naturais. Não obstante esse facto, 

verifica-se que, por vezes, existe ainda alguma resistência na aceitação de certos aspetos da 

variação linguística sincrónica [Milroy & Milroy 1991: 01-5, Aitchison 2013: 03-6]. A nossa 

postura relativamente a este fenómeno tem impactos significativos, por exemplo no 

tratamento linguístico de variedades com normas não padronizadas. Na verdade, a análise 

da variação presente nesses contextos permite um debate interessante, por um lado, em 

torno das noções de norma padrão e de erro, relevantes para a prática de revisão linguística, 

e, por outro, em torno do conceito de agramaticalidade, importante no plano da teorização 

da língua. 

Em Angola vigora a norma europeia do português. No entanto, entende-se que essa 

referência normativa não representa, em certa medida, os usos efetivos dos falantes. Tendo 

em conta as condições em que a variedade angolana emerge, que se explicitarão mais à 

frente (cf. secção 3.), é natural que esta tenha uma expressão linguística distinta da 

preconizada na norma europeia. Assim, à partida, nem tudo o que diverge do esperado, 

segundo a norma padrão em vigor, deve ser condenado e/ou desvalorizado, desde logo 

porque alguns desses usos têm já um caráter generalizado e são, também, produzidos por 

falantes mais instruídos [Ançã 1998: 1039, Mingas 2002: 161-2, Gonçalves 2013: 05, Marçalo 

et al. 2013: 251, Adriano 2014a: 04, 2014b: 82]. Contudo, para a articulação de uma visão 

crítica a respeito do que ‘conta’ como próprio da variedade angolana, são necessários 

estudos que nos permitam entender melhor o que, de facto, constitui a competência 

linguística dos falantes e no que consiste a variação verificada. 

Existem alguns trabalhos que descrevem diferentes áreas da gramática do português 

falado em Angola (PA), com o objetivo de identificar traços ou usos mais representativos 

dessa variedade e, a partir disso, abrir caminhos para um debate sobre a pertinência da 

constituição de uma norma padrão angolana [cf. Marques 1990, Mingas 2002, Cabral 2005, 

Chavagne 2005, Bento 2010, Adriano 2014a, 2014b]. Em geral, entende-se que a 

consagração (formal) dos usos, entendidos como característicos da variedade, é relevante 

para que os mesmos não sejam estigmatizados. 



 2 

A pertinência de uma norma padrão própria para o português falado em Angola é 

discutível. Na prática, esta resolveria o ‘problema’ da falta de articulação entre a norma 

padrão em vigor e os usos efetivos. Por exemplo, Chavagne (2005: 41) considera que já 

estão reunidas as condições para a instituição de uma norma do PA devido ao considerável 

número de falantes do português enquanto língua materna1. A quantidade de falantes 

nativos do português em Angola é relevante para equacionar a pertinência de uma norma 

padrão; contudo, a partir desse dado, interessa, sobretudo, compreender o que constitui a 

competência linguística desses falantes. Assim, assume-se, neste estudo, que uma resposta 

adequada à potencialidade de uma norma padrão do PA assenta, primeiramente, no 

tratamento casuístico das áreas de variação. 

Tendo como objeto de estudo um tipo complexo de construções sintáticas, 

designadamente as estruturas de complementação verbal finita, pretende-se contribuir para 

um melhor entendimento das propriedades destas construções no PA e, com base nisso, 

problematizar, então, o lugar da padronização destas e as consequentes implicações para a 

revisão linguística. Quanto ao funcionamento das estruturas de complementação verbal 

finita no PA, há referências na literatura que sugerem que esta é, de facto, uma área de 

variação [cf. Mendes 1985, Endruschat 1990, Chavagne 2005, Cabral 2005, Gonçalves 2013, 

Adriano 2014b]; no entanto, pouco se explora a respeito da natureza desses usos. Por esse 

motivo, sabe-se pouco, também, acerca dos contextos, linguísticos ou sociais, em que tal 

variação ocorre, dificultando, assim, a determinação de padrões no funcionamento destas 

construções na variedade angolana. 

2. Objetivos do estudo 

O problema central deste estudo reside, então, na análise da variação presente numa 

variedade com uma norma linguística não padronizada. Para dar conta dessa questão, este 

estudo orienta-se pelos seguintes objetivos: 

i) Descrever as estruturas de complementação verbal finita na variedade 

angolana do português, nomeadamente no que respeita aos critérios de seleção do modo, 

aos fenómenos de supressão e adição de preposições e à opcionalidade na omissão do 

complementador; 

                                                           
1  “La proportion actuelle du monolinguisme lusophone semble assez élevée pour créer de nouvellles conditions d’évolution de la 

langue, notamment la stabilisation d’une différenciation du portugais européen normatif qui puisse mener à la revendication d’une norme 
angolaise propre.” [Chavagne 2005: 41]. 
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ii) Fundamentar a variação existente, com base no aparato teórico generativista; 

iii) E, com base na análise da variação nas estruturas de complementação verbal 

finita no PA, questionar, então, o estatuto destas em termos de usos padrão e, 

consequentemente, adotar uma postura no âmbito da revisão linguística. 

3. Notas sobre a situação linguística em Angola 

Há principalmente três fatores que servem para explicar a presente situação 

linguística em Angola; são estes i) o contacto entre línguas, ii) a descolonização e iii) a 

oficialização do português. 

O contacto entre o português e as línguas autóctones (cf. Anexo I - Distribuição 

étnico-linguística em Angola) é, porventura, dos fatores mais relevantes para a formação da 

variedade angolana2. A coabitação de dois sistemas linguísticos potencia a transferência de 

propriedades da língua materna (L1) para a língua segunda (L2), condicionando assim a 

aprendizagem dessa última3 [Kroch 2001: 717, Gonçalves 2007b: 62-5]. Dito de outro modo, 

o português aprendido como L2 integra aspetos da gramática das línguas autóctones; numa 

geração seguinte, esse português constitui a experiência linguística primária de quem o 

adquire como língua materna, dando azo, então, à formação de uma variedade diferente. 

A constituição de uma nova variedade numa situação de contacto depende de 

fatores internos (linguísticos) como, por exemplo, a distância tipológica entre as línguas ou a 

dificuldade inerente a estruturas marcadas (universal markedness)4 [Thomason 2010: 39-45]. 

Em todo o caso, só estudos contrastivos (L1 vs L2) podem comprovar a relevância desses 

fatores5. 

Do ponto de vista extralinguístico, a intensidade e a duração do contacto são, 

também, aspetos determinantes para avaliar as consequências, tanto linguísticas como 

sociais, motivadas pela coabitação de sistemas linguísticos [Thomason 2003: 689, 2010: 36-

8, Lucchesi 2005: 159-61, Aitchison 2013: 146]. Em Angola, o tipo de contacto praticado 

                                                           
2  Relativamente ao contacto entre línguas, considera-se a incidência do mesmo, sobretudo, a partir do século XIX; é nessa altura 
que a ação portuguesa começa a ser mais incisiva em Angola, devido à perda do domínio do império português no Oriente e no Brasil 

[Alexandre & Dias 1998: 27-34]. Desde a introdução da língua portuguesa em Angola, aquando da descoberta desse país no século XV, até 

ao século XIX, as relações entre portugueses e angolanos eram muito pontuais e consistiam, basicamente, em trocas comerciais costeiras 
[Marques 1973: 213], [cf. também Carvalho & Lucchesi 2016]. 
3  Como refere Kroch (2001), “[i]f a group of adults learn a second language imperfectly and if their second-language usage 

becomes the primary linguistic data for a group of children for whom the adults learners are primary caretakers, the ordinary process of first-
language acquisition may lead straightforwardly to the adoption of ‘foreign’ or ‘interference’ features into the native language of the 

children, from whom it may spread to other.” [p. 717]. 
4  Cf. também Mota (2005a: 518) para as condicionantes e consequências linguísticas do contacto entre línguas. 
5  Cf. por exemplo Mendes (1985), Marques (1990), Mingas (2000), Costa (1997, 2002), Cumbane (2013) sobre a influência das 

línguas bantu no português falado em Angola. 
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desencadeou o fenómeno de mudança de língua6, que se explicará mais à frente, e esta veio 

acompanhada de algumas transformações na língua portuguesa (à partida, decorrentes do 

referido contacto entre o português e as línguas autóctones). 

A descolonização é relevante para a caracterização do PA, na medida em que teve 

como consequência direta a saída em massa de colonos, falantes nativos do português 

europeu; assim, os locais passam a ter um acesso, mais ou menos, limitado a uma versão 

nativa da norma padrão europeia [Lucchesi 2005: 158, Gonçalves 2005a: 224, 2013: 161, 

Bento 2010: 24]. O limitado acesso a essa referência permite que usos distintos dos 

preconizados na norma padrão não sejam tão facilmente detetados e, assim, menos sujeitos 

a correção. Contudo, a meu ver, esse fator tem de ser equacionado à luz da análise 

demográfica da época, já que a ocupação portuguesa não teve o mesmo alcance em todo o 

território angolano. Nesse sentido, quando se considera a falta da versão nativa da língua, 

destaca-se, sobretudo, a influência desta nas zonas mais ocupadas (nomeadamente, nas 

zonas urbanas). 

Por último, a oficialização do português no domínio público [Ançã 1998: 1032, 

Kâmbwa 2002: 106-7, Marçalo et al. 2013: 250], decorrente do próprio processo de 

independência, conferiu a esta língua grande prestígio e promoveu a sua massificação por 

intermédio da educação formal [Gonçalves 2005a: 228, 2013: 160, Marçalo et al. 2013: 250]. 

Como refere Coelho (2002: 25), “[u]ltrapassada a condição de ‘língua do colono’ [o 

português] passou na prática a ‘língua veicular’ e logo a seguir a ‘língua dominante’ e 

estabeleceu-se como instrumento de alfabetização” [cf. também Mendes 1985, Vilela 1999]. 

No essencial, a língua portuguesa é adotada como língua oficial por razões de ordem 

sociopolítica [Mendes 1985: 17-8], embora constituísse, nessa altura, uma língua minoritária 

[Coelho 2002: 31-2, Mingas 2002: 159, Bento 2010: 15]. A oficialização do português 

traduzia o discurso da desejável unidade nacional, já que esta era a única língua que não 

marcava diferenças étnicas [Kukanda 2001: 112, Chavagne 2005: 38-9, Cabral 2005: 26, Nzau 

2011: 106-7, Adriano 2014b: 63-4]; além disso, o português era, também, a única língua que 

permitia a comunicação internacional e que, à partida, estava melhor preparada em termos 

                                                           
6  Em certa medida, a mudança de língua já vem na sequência da política linguística colonial, que designava a proibição das línguas 

autóctones em contextos oficiais e a imposição do português no sistema educativo formal [Mendes 1985: 187, Marques 1990: 205, 

Alexandre & Dias 1998: 147, Mingas 2000: 32-3, 2002: 160, Kâmbwa 2002: 102, Gonçalves 2013: 159, Carvalho & Lucchesi 2016: 44], [cf. 
A Nação Una de Norton de Matos]. A incidência dessa política linguística contribuiu para a neutralização do bilinguismo. Note-se que a 

divulgação da língua portuguesa, e, por isso, a sua imposição, era importante para a afirmação da identidade do império português 

[Endruschat & Schmidt-Radefeldt 2015: 16], [cf. Calafate 2006: 239-41 para a análise da relação entre Nação e Língua no pensamento 
quinhentista]. 
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de tratamento linguístico para utilização didática [Mendes 1985: 18, Ançã 1998: 1032]. 

O abandono significativo das línguas autóctones em direção ao uso do português, ou 

seja, a mudança de língua, é consequência do prestígio atribuído à língua portuguesa7; na 

verdade, contrariamente ao que se verifica nos demais países africanos em situações 

linguísticas semelhantes, a proporção de monolingues em Angola, por escolha da língua 

materna europeia, parece ser um caso excecional8 [Chavagne 2005: 17]. Dados estatísticos 

mais recentes dão conta de que, em Angola, o português é falado por 71% da população9. 

Note-se, contudo, que esse número de falantes é constituído, maioritariamente, por elites 

e/ou pelas novas gerações residentes nos centros urbanos [Ançã 1998: 1032, Vilela 1999: 

177-8, Bento 2010: 07, Carvalho & Lucchesi 2016: 44]; na realidade, a situação linguística em 

Angola é bastante heterogénea, sendo que o domínio do português é muito mais reduzido 

nas zonas rurais10 [Endruschat & Schmidt-Radefeldt 2015: 251].  

Na verdade, a dita caracterização da variedade angolana do português tem, em certa 

medida (ou pelo menos para já), de ser circunscrita a determinadas esferas da comunidade; 

neste estudo, o que se define como variedade angolana do português corresponde, 

sobretudo, aos usos praticados por falantes do português como língua materna, 

provenientes de zonas urbanas. 

4. Organização interna da dissertação 

Para uma melhor articulação dos tópicos a desenvolver neste estudo, a dissertação 

está organizada da seguinte forma: 

- No Capítulo I, por um lado, discute-se a relação entre os conceitos de norma 

padrão, ‘erro’, agramaticalidade e variação, e, por outro, dá-se conta do modo como a 

variação linguística, em geral, e a variação sintática, em particular, estão enquadradas no 

âmbito da teoria generativa; 

                                                           
7  Também as deslocações/migrações em direção às zonas urbanas, devido ao clima de guerra, promoveram esse abandono [Coelho 
2002: 32, Cabral 2005: 23, Nzau 2011: 90, 113]. 
8  “L'Angola est parmi nos six pays celui où la proportion de la population ayant le portugais comme langue maternelle est la plus 

élevée, et également celui qui compte la plus forte proportion de monolingues lusophones, cas unique en Afrique pour une langue 

européenne.” [Chavagne 2005: 17-8]. Por exemplo, Mingas (2000: 50) salienta que já nos anos 25/30 os descendentes de elites adquiriam o 

português como língua materna; isso mostra que muito antes da oficialização do português havia já alguma predisposição para o uso da 
língua colonial. 
9  O censo realizado em 2014 pelo Instituto Nacional de Estatística dá conta de que em Angola 71% da população fala português 

(85% nas áreas urbanas contra 49% nas áreas rurais). No entanto, não se indica quantos falam como língua materna e quantos como língua 
segunda. 
10  Nessas áreas verifica-se a manutenção das línguas autóctones. Assim, uma vez que uma parte importante da população mantém a 

língua bantu, pode-se considerar que a mudança de língua em Angola ainda não está terminada [Inverno 2009: 04 apud Bento 2010: 15]. Nas 
zonas rurais é natural a situação de bilinguismo; o uso de uma ou de outra língua está associado às funções a que estas se destinam. 
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- No Capítulo II, faz-se a descrição das estruturas de complementação verbal finita, 

tendo como base o seu funcionamento no português europeu (PE). A descrição foca, 

somente, as áreas concretas do estudo – seleção do modo, completiva oblíqua e omissão do 

complementador. Também neste capítulo é feita a revisão da bibliografia sobre as 

completivas verbais finitas na variedade angolana; 

- As questões de investigação e a metodologia do estudo são indicadas no Capítulo III; 

- Nos capítulos IV e V, apresentam-se os resultados obtidos através da base empírica 

do estudo - corpus e inquérito, respetivamente. Com base nesses resultados discutem-se, no 

Capítulo VI, os casos de variação mais expressivos e tenta-se chegar a uma resposta 

sustentada a respeito da relevância da padronização e da atitude a adotar em tarefas de 

revisão linguística; 

- Por último, na Conclusão, faz-se a súmula dos principais aspetos a reter neste 

estudo e salientam-se, também, outros caminhos de investigação para se dar conta de 

questões que inevitavelmente ficarão por responder. 
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Capítulo I: Enquadramento teórico 

1. Conceitos gerais: entre a norma e o sistema 

1.1. A norma e a norma padrão 

A norma linguística designa o conjunto de usos estabelecidos entre os indivíduos de 

uma comunidade; tais usos são adquiridos naturalmente através da exposição. Num sentido 

mais lato, a norma pode ser definida como uma prática linguística ‘normal’, habitual ou 

repetitiva, característica de um grupo ou comunidade de falantes [Mateus & Cardeira 2007: 

21], [cf. Milroy & Milroy 1991: 109 ‘norma da comunidade’, cf. Swan et al. 2004: 225 

regularity norms]. 

A norma padrão tem outra natureza. Esta resulta de uma ação deliberada e 

consciente em direção à regulação dos usos11; tal regulação é feita através da instituição de 

um conjunto de regras que fixa o ideal linguístico de uma sociedade12  [Deumert & 

Vandenbussche 2003: 455-6, Castro 2006: 31, Romaine 2009: 685], [cf. Milroy & Milroy 

1991: 109 ‘norma social’]. Esse conjunto de regras, principal referência para a apreciação das 

produções dos falantes, é, geralmente, determinado pelo comportamento linguístico de um 

certo grupo social 13  [Cooper 1989: 183-4 apud Romaine 2009: 687, Deumert & 

Vandenbussche 2003: 458-9, Crystal 2010: 02], [cf. Mateus & Cardeira 2007: 21 ‘padrão 

supradialectal’]. 

Por ter subjacente a imposição de um ideal linguístico14 , a norma padrão é 

comummente identificada como uma oughtness norm15 [Swan et al. 2004: 225] e, ao 

contrário da norma (da comunidade), esta primeira é aprendida de forma explícita através 

da prática de ensino institucional [Deumert & Vandenbussche 2003: 455-6]. A 

implementação de uma norma padrão16 prende-se, essencialmente, com questões de 

                                                           
11  A constituição de uma norma padrão é parte integrante daquilo que Milroy (2001: 535, 2014: 577) denomina como ‘culturas de 

língua padrão’ (standard language cultures), ou seja, sociedades bem conscientes dos usos que fazem da língua [Milroy 2014: 577] e que 
utilizam a padronização como mecanismo de preservação desses usos [Mateus & Cardeira 2007: 30-1]. 
12  Em algumas sociedades, a norma padrão pode ser distinta da norma culta devido ao tipo de estratificação social que apresentam 

[Mateus & Cadeira 2007: 24]; assim, nesses contextos, a norma culta, geralmente um falar mais erudito, poderá ser o ideal linguístico 
preconizado. Em Portugal, a norma culta confunde-se, em grande medida, com a norma padrão. 
13  Normalmente, os gramáticos ou as academias concebidas para o efeito consagram os usos de falantes pertencentes a uma classe 

social privilegiada ou provenientes de zonas geográficas influentes [Milroy & Milroy 1991: 27, Mateus & Cardeira 2007: 22-4, Romaine 

2008: 687, Crystal 2010: 04], [cf. Deumert & Vandenbussche 2003: 455 standardizers]. 
14  A meu ver, a norma padrão não tem, necessariamente, de absorver a conotação negativa implícita no conceito de ‘imposição’; a 
norma padrão faz sentido enquanto modelo linguístico utilizado em determinadas situações comunicativas. Nessa medida, é desejável que 

represente, de facto, os usos mais generalizados dos falantes da comunidade. A esse respeito, Castro (2003: 13) argumenta que uma norma 

fixada por linguistas integraria melhor os usos efetivos do que a fixada por gramáticos. 
15  A expressão oughtness do verbo ought é utilizada no sentido de ‘dever’ ou de ‘obrigação’. 
16  A implementação designa um estado quase final do processo de padronização. Em linhas gerais, tal processo envolve, primeiro, a 

seleção da variante da língua a padronizar, depois, a codificação da mesma em instrumentos de normalização e, por último, a implementação 
desta na sociedade. Essas etapas não têm, necessariamente, uma lógica linear, já que existe sempre alguma ‘atualização’ dos usos 
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eficácia comunicativa, bem como com motivações de ordem política e económica [Peres & 

Móia 1995: 38, Mateus & Cardeira 2007: 14, 30], [cf. Milroy 2014: 576 utilitarian value]. 

A neutralização da variação (dialetal, social, estilística, etc.) é parte intrínseca do 

processo de padronização [Milroy & Milroy 1991: 08, 1997: 52, Milroy 1999: 26, 2001: 531, 

2014: 576, Faria 2003: 34, Mateus & Cardeira 2007: 13]. Por esse motivo, há a aparente 

sensação de que o padrão reflete uniformidade e homogeneidade17 e de que as variedades 

não padrão permitem mais variabilidade [Milroy & Milroy 1997: 52]. 

1.2. A atitude normativa 

O valor do padrão resulta de um complexo processo de formação ideológica 

[Deumert & Vandenbussche 2003: 461], propulsionada, em grande medida, por agentes 

inspirados nos preceitos da gramática tradicional (normativa) [Milroy & Milroy 1991: 11-5, 

Duarte 2000: 41, Crystal 2010: 02]. 

Na tradição normativa, entende-se a gramática como um instrumento de 

regulamentação dos corretos usos da língua; esses bons usos fundamentam-se, 

essencialmente, na produção literária de autores consagrados [Ducrot & Todorov 1991: 157-

8, Milroy & Milroy 1991: 17, Milroy 2001: 535-6, Mateus & Cardeira 2007: 21, Crystal 2010: 

02-3, Aitchison 2013: 10]. Apesar de existirem outros modelos gramaticais, nomeadamente 

o modelo descritivo18, geralmente a conceção da gramática normativa é a mais difundida; 

segundo esta, a dicotomia norma padrão/não padrão é sinónima de bom e mau uso, 

respetivamente [Milroy & Milroy 1991: 01, Milroy 1999: 21-2, 2001: 534-6, Coelho et al. 

2012: 35]. Essa visão tem implicações importantes no estudo de variedades com normas não 

padronizadas. 

1.3. Norma padrão, ‘erro’ e (a)gramaticalidade na teoria generativa 

As produções que se afastam daquilo que concebemos como norma padrão colocam 

questões relativas à adequação dos usos linguísticos [Faria 2003: 34] e, nessa medida, 

podem levar-nos a problematizar as noções de ‘erro’ ou de ‘incorreção’. O erro não é em si 

mesmo um conceito teórico mas sim um estatuto que só pode ser equacionado em 

                                                                                                                                                                                     
consagrados nos instrumentos; nesse sentido, entende-se que a padronização é um processo permanentemente inacabado [Milroy & Milroy 

1991: 27, Romaine 2009: 685]. 
17  Note-se que a padronização está, geralmente, associada à uniformização dos usos escritos (e não orais). 
18  Contrariamente à conceção tradicional, a gramática descritiva tenta compreender os padrões linguísticos com base no uso que os 

falantes fazem da língua. Neste âmbito, faz-se a descrição dos fenómenos linguísticos, considerando diferentes fontes empíricas, e tenta-se 
fornecer uma explicação sistemática sobre o funcionamento da língua [Duarte 2000: 41-2]. 
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confronto com uma referência normativa. No entanto, apesar de ser uma noção de natureza 

social, é impossível contornar o facto de que esta pode influenciar direta ou indiretamente a 

teorização da língua. 

No âmbito da teoria da língua, ainda que ancorada num modelo meramente 

descritivo, é impossível dar-se cobertura a todos os dados linguísticos; tal como Culicover 

(1997) salienta, “there are infinitely many linguistic ‘facts’, but not all of them serve as 

evidence regarding the linguistic faculty19” [p. 03]. Para a teoria generativa (TG) 20, o juízo 

intuitivo do falante é o que serve para identificar os usos possíveis num sistema linguístico, 

pois este reflete o saber implícito que qualquer falante nativo possui sobre o funcionamento 

da sua língua [Culicover 1997: 01-3]. Nessa medida, a TG utiliza a noção de ‘gramaticalidade’ 

para designar o que o falante reconhece como uma boa formação no seu sistema21. 

Geralmente, aquilo que o falante identifica como gramatical tem uma relação muito 

próxima com o figurado no padrão. O juízo que o falante emite a respeito da aceitabilidade 

de uma estrutura no seu sistema depende de uma experiência linguística que não é isenta 

de apreciações valorativas22 [Milroy 1999: 17]; tal como afirma Henry (2005a), “(...) the 

reported judgments of speakers are undoubtedly influenced by what they have been taught 

about grammar, and by considerations of the supposed ‘correctness’ of standard forms” [p. 

270]. A influência da norma padrão incide também sobre os juízos de falantes que não a  

dominam, pois, normalmente, estes tentam fazer convergir os seus usos com os 

preconizados no padrão23 [Mota 2001: 33-4, Adger & Trousdale 2007: 266]. 

Assim, no essencial, o estudo da língua com base no método da TG pode ser 

controverso, na medida em que os juízos assentes em intuições padronizadas podem levar a 

que se considere agramatical o que não é padrão [Henry 2005a: 270]; além disso, o facto de 

se ter como base usos padronizados implica, também, que a variação linguística não seja 

devidamente equacionada [Cheshire 1999 apud Milroy & Gordon 2003: 184, Adger & 

                                                           
19  Ver nota 20 sobre a faculdade da linguagem (linguistic faculty). 
20  No quadro da teoria generativa, desenvolvida a partir de finais dos anos 50 por intermédio de Noam Chomsky, entende-se que os 

indivíduos nascem com uma faculdade inata para a linguagem. O mecanismo mental da linguagem integra “a cognitive system that stores 
information, making it available to performance systems that access it in the language use.” [Chomsky 1998: 115]. 
21  Qualquer falante nativo, à partida, sabe identificar ‘boas formações’ no seu sistema linguístico; os enunciados bem formados 

(well-formed) são classificados como gramaticais e os enunciados ‘mal formados’ (ill-formed) como agramaticais. A teoria generativa foca-

se, sobretudo, na explicação/descrição das propriedades de expressões bem formadas [Schütze 2011: 207]. 
22  A influência da norma padrão incide tanto sobre os juízos do falante comum como sobre os juízos do linguista [Milroy 1999: 17, 
25, Henry 2005a: 270, Adger & Trousdale 2007: 267]; nesse sentido, refere Henry (2005a) que “the use purely of intuitions as linguistic data 

do not necessarily reflect what speakers do.” [p. 270]. Por exemplo, os estudos dialetais distinguem-se um pouco dessa abordagem, pois 

assentam, exclusivamente, nos juízos dos falantes, sem deduções a priori dos linguistas [Cornips & Poletto 2005: 941]. 
23  Salvo os casos em que, de facto, não há qualquer exposição à norma padrão e que, por isso, não se reconhece a hegemonia da 

mesma. Tal cenário é possível quando não há acesso ao sistema de ensino formal e à comunicação social. Em geral, os falantes têm como 

base a gramática normativa e não o uso real, principalmente quando estão envolvidas questões de prestígio entre as variedades [Cornips & 
Poletto 2005: 943-4]. 
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Trousdale 2007: 264, Labov 2008: 219-25, Aitchison 2013: 39-40] e, como corolário disso, 

fica também limitado o acesso a um conhecimento mais abrangente sobre o funcionamento 

das línguas em geral [Mota 2005b: 127, Gonçalves 2007: 27]. 

1.4. Considerações introdutórias sobre o estudo da variação linguística 

Nas línguas naturais, a variação verifica-se tanto no tempo (diacronicamente e 

durante a própria vida dos falantes) como no espaço geográfico e pode ser motivada pelo 

contacto entre línguas, pela pertença social e cultural dos falantes ou pelas circunstâncias 

comunicativas [Duarte 2000: 22-5, Faria 2003: 33, Mota 2005a: 510, Mateus & Cardeira 

2007: 20]. A variação linguística designa o uso de duas ou mais formas no mesmo contexto, 

com o mesmo valor semântico ou de verdade [Swan et al. 2004: 176, Coelho et al. 2012: 23].  

No que respeita ao estudo da variação interna, ou seja, presente num mesmo 

sistema linguístico, é importante a identificação das “variantes atestadas nas produções dos 

falantes com vista a definir padrões de funcionamento (...), definir contextos de ocorrência 

dessas variantes, construir regras explicativas”, refere Mota (2001: 29); desse modo, é 

possível determinar “gramáticas coexistindo em simultâneo na língua, compará-las entre si e 

daí tirar conclusões sobre o sistema da língua” [p. 29]. Esse tipo de análise, por vezes, revela-

se bastante complexo; tal complexidade reside, essencialmente, no difícil discernimento 

entre os seguintes aspetos: i) variação enquanto uso de uma variante certa e uma variante 

errada24, ii) variação no sentido da aceitação de duas variantes/opções possíveis no sistema 

e iii) variação do ponto de vista da norma padrão, ou seja, variante padrão vs variante não 

padrão (numa perspetiva não normativa, a variante não padrão não é, necessariamente, 

sinónima de variante errada). 

No seguimento do exposto na secção 1.3., a meu ver, as noções de ‘erro’, 

‘agramaticalidade’ e ‘não padrão’ têm uma relação muito próxima e, por vezes, com 

fronteiras muito ténues. A esse propósito, Teixeira (2003: 129) adianta que “cada fuga à 

norma é simultaneamente obediência a uma outra norma” e Castro (2006: 34)25 refere que 

“a fronteira entre práticas linguísticas erradas e práticas toleráveis é muitas vezes difícil de 

traçar”. Assim, em última instância, o ‘erro’ e a agramaticalidade podem, eventualmente, 

                                                           
24  A definição de erro pode englobar diferentes origens, por exemplo, lapsos discursivos, erros de interlíngua, erros de 

desenvolvimento, etc.. Naturalmente, estas noções não estão ao mesmo nível; tal distinção depende do confronto com outros fatores. 
25  Contudo, Castro (2006: 30) reconhece a existência do erro e considera que é função da escola preveni-lo. No seu entender, os 
meios de comunicação ajudam a propagar o erro, sendo que essa divulgação permite que o toleremos e que o consideremos aceitável. 



   

11 

significar o mesmo26, e a ‘variação’ pode ser apenas um termo intermédio convocado 

aquando da incerteza a respeito do estatuto de uma determinada construção. Nesse 

sentido, dependendo das visões teóricas, termos como ‘erro’, ‘desvio’, ‘rutura’, por um lado, 

e ‘variação’, ‘inovação’, ‘oscilação’, por outro, podem ser ou não equivalentes27. 

2. A variação linguística no quadro generativista 

No âmbito da teoria generativa, a variação diz respeito a diferenças entre línguas 

individuais, isto é, sistemas linguísticos (distintos), entre fases da aquisição de uma língua e 

entre períodos históricos da mesma língua [Cornips & Corrigan 2005b: 105]. Em geral, o 

estudo da variação interna (diferenças dentro de um mesmo sistema linguístico) não é 

primordial para a teoria generativa28, contudo, é possível aplicar instrumentos desta para 

essa análise, tal como se explicitará na secção 2.2.2.. 

A teoria generativa tem como objeto de estudo o estado inicial da faculdade da 

linguagem29, entendido como a Gramática Universal (GU), em articulação com outros 

sistemas; essa última integra princípios fixos/invariáveis e uma série finita de parâmetros – 

Princípios & Parâmetros (P&P) - [Chomsky 1995: 246, 1998: 116] e evolui de acordo com a 

experiência linguística a que os indivíduos são expostos [Chomsky 2000: 90, 2005: 06]. 

Assim, o desenvolvimento da linguagem na mente dos indivíduos envolve aspetos como “(...) 

genetic endowment, which sets limits on the attainable languages; (...) external data, 

converted to the experience that selects one or another language within a narrow range; (...) 

principles not specific to FL [Faculty of Language].” [Chomsky 2007: 03]. 

Do ponto de vista conceptual, a gramática da língua está organizada em quatro níveis 

de representação abstrata: i) o léxico, ou seja, o repertório do vocabulário da língua, ii) o 

sistema computacional, que opera sobre os itens lexicais e sobre as expressões formadas a 

partir deste através de operações sintáticas, iii) o sistema sensório-motor/articulatório-

                                                           
26  Tal como Raposo (1995: 19) refere, quando se comparam as frases “só mais tarde a Joana comprou o jornal e entregou ao 

marido” vs “só mais tarde a Joana comprou o jornal e o entregou ao marido”, para designarmos se as estruturas são gramaticais ou não, 

teremos sempre de ter em mente um critério normativo. Nessa medida, o ‘erro’ e a agramaticalidade poderão significar o mesmo, pois o que 
o falante considera não ser possível na sua língua é, precisamente, o que não está convencionado na norma padrão. 
27  Peres & Móia (1995), por exemplo, consideram que a variação designa “alternativas fonéticas, lexicais ou sintáticas com uma 

justificação interna num subsistema linguístico e adoptadas de modo (razoavelmente) permanente por uma comunidade linguística” [p. 40]; 

já os erros, desvios ou irregularidades constituem ruturas com o subsistema e não são integrados plenamente pela comunidade linguística de 

suporte [p. 40]. Esta definição é discutível, na medida em que há, contudo, usos considerados desviantes que são produzidos por grande parte 
dos falantes e, para além disso, há certamente casos de variação cuja ‘justificação interna’ não é tão clara ou evidente. 
28  O mais relevante para a teoria generativa é o estudo da representação da língua na mente, ou seja, do sistema de regras e 

princípios que constitui a competência linguística dos falantes de uma determinada língua; para além disso, a TG preocupa-se, também, com 
a compreensão do modo como esse sistema é adquirido e de como se desenvolve na mente dos falantes [Raposo 1998: 27]. 
29  Para a TG o estudo da faculdade da linguagem, ou da competência linguística, implica que se tenha como objeto as produções de 

um falante-ouvinte ideal, inserido numa comunidade linguística homogénea e que conheça bem a sua língua [Chomsky 1965: 03 apud 
Raposo 1998: 33]. 
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percetivo (SM) e iv) o sistema conceptual-intencional (CI) 30 [Chomsky 2000: 90-1]. As línguas 

individuais caracterizam-se “at least by valuation of parameters and selection from the store 

of features made available by UG, and a listing of combinations of these features in LIs 

[Lexical Itens] (...), satisfying further conditions (...)” [Chomsky 2007: 07], [cf. também 

Chomsky 2005]. 

Neste quadro, entende-se que a variação encontrada nas línguas individuais limita-se 

às propriedades gerais dos itens lexicais e manifesta-se na interface entre o sistema 

computacional e os sistemas de performance (SM e CI) [Chomsky 1995: 246, 1998: 118]; o 

sistema computacional encerra princípios e condições constantes em todas as línguas, nesse 

sentido não sofre alterações endógenas31 [cf. Chomsky 2000, 2007 The Strong Minimalist 

Thesis]. 

2.1. Elementos para uma análise integrada da variação linguística 

O postulado da Gramática Universal limita, em certa medida, o leque de variação 

permitido nas línguas, pois, tal como referido no ponto anterior, esse mecanismo mental 

integra princípios invariáveis32 e parâmetros limitados. O facto de a TG tratar a gramática 

como algo categórico pode ser, no entanto, controverso, pois, como Manning (2003) afirma, 

"there is a fuzzy edge, determined by many conflicting constraints and issues of 

conventionality versus human creativity” [apud Barbiers 2012: 723]. Essa questão coloca-se, 

sobretudo, quando se opõe o conhecimento interiorizado (a competência linguística) ao uso 

efetivo, ou seja, à performance. 

Alguns teóricos acreditam que o estudo da competência linguística não pode ignorar 

as condições externas, pois há, certamente, aspetos extralinguísticos que podem 

                                                           
30  Essa organização conceptual reflete aquilo que Chomsky define como I-language; esta caracteriza-se como “a computational 

system that generates infinitely many internal expressions, each of which can be regarded as an array of instructions to the interface systems, 
sensorimotor (SM) and conceptual-intentional (CI).” [Chomsky 2007: 05]. O sistema SM contém informação sobre “temporal order, 

prosodic and syllable structure, certain phonetic properties and relations” e o CI informação sobre unidades que consegue interpretar bem 

como as relações entre elas, ou seja, “certain arrays of semantic features, event and quantificational structure” [Chomsky 2000: 91]. Tanto o 
sistema SM como o CI são independentes, ou seja, são externos à faculdade de linguagem [Chomsky 2000: 90, 94]. 
31  As operações sintáticas são uniformes e só se aplicam quando necessárias, isto é, quando motivadas; nesse sentido, ou são 

obrigatórias ou são impossíveis [Roberts 2007: 307, Barbiers 2009: 1611, 2014: 198]; como repara Henry (2005a), “[i]f something moves 

only if forced, it will be impossible in principle for there to be an internalized grammar in which any movement operation is optional.” [p. 

268], [cf. Chomsky 2000, 2007 sobre optimal design of language faculty]. Alguns teóricos evidenciam, contudo, que é possível alguma 
opcionalidade interna ao sistema sem a violação de princípios sintáticos [cf. Biberauer & Richards 2006 true optionality, cf. Barbiers 2013, 

2014 syntactic doubling]. 
32  Por exemplo, no âmbito dos estudos cartográficos, entende-se que as línguas partilham, de facto, os mesmos princípios, a mesma 
hierarquia nas projeções funcionais e as mesmas categorias sintáticas. As diferenças existentes entre as línguas dizem respeito às operações 

sintáticas realizadas e à realização ou não de determinados núcleos funcionais e seus especificadores. No entanto, para os cartografistas não é 

certo que essa uniformidade seja intrínseca à GU; isto é, as línguas podem partilhar essas propriedades universais devido à interface com 
outros elementos externos [Cinque & Rizzi 2008: 45]. 
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condicionar o uso que se faz da língua33 [Milroy & Gordon 2003: 06, Labov 2008: 219-20, 

Miller 2010: 124, Barbiers 2012: 700-1]. Em última análise, as variantes presentes nas línguas 

e a própria frequência de determinados usos não são apenas uma mera questão de 

performance, mas também de competência [Henry 2005a: 276, Barbiers 2012: 722]. 

No âmbito dos estudos variacionistas de tradição laboviana, entende-se que a 

variação linguística decorre da aplicação de regras opcionais e que é explicável à luz de 

fatores internos, externos ou ambos [Milroy & Milroy 1997: 53, Milroy & Gordon 2003: 05, 

Swan et al. 2004: 176, Chambers 2005a: 03-5, Cornips & Corrigan 2005b: 96-7, Coelho et al. 

2012: 24-5, Bayley 2013: 11], [cf. Labov 2008[1972]]. As variáveis sociais mais relevantes 

para a manifestação de diferenças linguísticas são, por exemplo, a faixa etária, sexo, grau de 

escolaridade, classe social e redes sociais [Milroy & Milroy 1997: 53-62, Chambers 2005b: 

349-60, Coelho et al. 2012: 78-9, Aitchison 2013: 143]. Com base nessas variáveis, os 

variacionistas fazem uma análise discreta, tendo em conta o contexto comunicativo e as 

preferências/frequências de uso34 [Labov 2003 apud Lucchesi 2012: 796, Cornips & Corrigan 

2005b: 107]. 

Para o estudo que aqui se desenvolve, é relevante a consideração das condições 

externas subjacentes à variação presente na variedade em questão, porém, não 

propriamente na lógica de estratificação social que os estudos variacionistas sugerem, mas, 

sobretudo, para a compreensão das condições culturais que regem os usos da língua, ou 

seja, atitude dos falantes, influências normativas, etc. [cf. Milroy & Milroy 1991, Chambers 

2005a, Cornips & Corrigan 2005b, Milroy 2014]. 

2.2. Aspetos da variação sintática 

A variação sintática designa o uso de duas ou mais opções, sem interferência do 

ponto de vista do significado; isto é, corresponde à existência de duas ou mais 

numerações35, ou estruturas sintáticas, para uma mesma significação semântica. 

Tal como em outras áreas da gramática, a variação sintática pode ser induzida por 

fatores externos ou por fatores internos (associados a aspetos estruturais do sistema) 

[Hickey 2014: 388, 393]. Geralmente, equacionam-se, sobretudo, fatores externos como 

                                                           
33  Por exemplo, a pertença a um determinado grupo social pode influenciar a aceitação de uma ou de outra estrutura, alterando assim 

a sensibilidade do falante perante determinadas construções. A esse propósito, Henry (2005a) salienta, “(...) we must assume that individual 
speakers have variable usage, and that part of their knowledge is that certain variants are more frequent than others” [p. 276]. 
34 Cf. também Lucchesi (2012) para a crítica à teoria da variação linguística no enquadramento da sociolinguística variacionista. 
35  A numeração designa “um conjunto de pares (IL, i), em que IL é um item do léxico, e i é o seu índice, compreendido como o 
número de vezes que IL é selecionado” [Chomsky 1995: 314]. 
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fontes ou indutores dessa variação, como por exemplo o contacto entre línguas36 [cf. Kroch 

2001, Thomason 2003]. Do ponto de vista estritamente linguístico é mais difícil fundamentar 

a origem da variação sintática; na verdade, tal como Miller (2010) salienta, “[t]he boundary 

between internal and external fators is seldom clear-cut” [p. 150], [cf. também Crima & 

Longobardi 2009, Thomason 2010, Barbiers 2014]. Note-se que a noção de fonte ou origem 

da variação distingue-se da explicação interna para a manifestação da mesma. Por exemplo, 

o contacto linguístico, fonte externa, pode induzir algum tipo de variação nas línguas em 

contacto; do ponto de vista da manifestação, a explicação passa pela consideração dos 

mecanismos internos que estão na base dessa variação, nomeadamente a interface entre a 

sintaxe e o léxico e/ou a interface entre a sintaxe e os sistemas SM e CI, referidos na secção 

2. deste capítulo. 

2.2.1. Os limites da variação sintática 

É, basicamente, consensual entre variacionistas e dialetólogos de orientação 

generativista que a variação sintática é limitada pelas imposições da GU [Wilson & Henry 

1998: 8 apud Cornips & Corrigan 2005a: 07, Barbiers 2009: 1615, 1621, Rizzi 2014: 29]; ou 

seja, independentemente da origem da variação, linguística ou extralinguística, nem tudo 

ocorre na língua, pois a GU limita a variação possível. Essa limitação deve-se às condições 

que o sistema deve satisfazer para interagir com os sistemas de performance (SM e CI) [cf. 

Chomsky 2000, 2007 legibility conditions]. 

Pode-se questionar, no entanto, se a Gramática Universal é, de facto, um bom ponto 

de partida para se definir charneiras no que concerne ao estudo da variação; na verdade, as 

visões dividem-se dependendo da vertente teórica [cf. Biberauer 2008 para o contraste 

entre funcionalismo e generativismo]. Por exemplo, para os funcionalistas são as condições 

comunicativas e de processamento que impõem limites à variação sintática [cf. Newmeyer 

2004, Haspelmath 2008, Evans & Levinson 2009 sobre a crítica à GU e aos universais 

linguísticos]. Os generativistas não rejeitam totalmente as considerações funcionalistas, 

contudo, interessam-se mais pelos limites impostos internamente37 (na mente dos falantes) 

do que pelos associados ao uso da língua. 

                                                           
36  Em geral, entende-se que o contacto entre línguas é dos fatores que mais contribui para o desencadear da variação linguística em 
geral [Faria 2003: 35]. Na verdade, dificilmente se prova que uma língua muda, ou que incorpora inovações em primeira instância, sem 

influência de outras línguas [Thomason 2010: 32]. 
37  Ainda assim, Biberauer (2008) considera que ainda não há uma teoria coerente sobre como é que os princípios e parâmetros 
limitam a variação sintática. Relativamente ao estatuto dos parâmetros no âmbito da GU, a autora questiona: “are they present in ‘unset’ form 
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2.2.2. O parâmetro como fonte de variação e o conceito de microparâmetro 

A teoria generativa utiliza a abordagem dos princípios e parâmetros, constitutivos da 

GU 38 , enquanto mecanismo para responder à demanda da adequação descritiva e 

explanatória [Chomsky 2000: 92-3, 2005: 07-9, Longobardi & Roberts 2010: 270339]. Os 

parâmetros representam a variação nas línguas, isto é, a distinta atribuição de valores 

paramétricos determina a diferença entre as línguas. 

No entanto, importa salientar que o estudo das propriedades das línguas através da 

abordagem paramétrica sofreu algumas alterações40, desde logo porque a proliferação dos 

parâmetros propostos permitiu verificar que o conjunto de propriedades (cluster of 

properties) que alguns encerram não se manifesta de forma idêntica nas línguas, ou seja, há 

diferentes interações entre essas propriedades [Muysken 2000: 49 apud Cornips & Corrigan 

2005b: 111, Biberauer 2008: 07-23, Rizzi 2014: 25-7]. Compreendeu-se, então, que, em vez 

da relação binária associada aos valores paramétricos, é possível conceber-se hierarquias e 

redes de parâmetros relacionados [Biberauer 2008: 19, Rizzi 2014: 18]. 

Assim, a visão mais corrente é de que os parâmetros são especificados no léxico 

associados a itens funcionais41,42; como Rizzi (2014) define, “[a] parameter is an instruction 

for a certain syntactic action expressed as a feature on an item of the functional lexicon, and 

made operative when the item enters syntax as a head43.” [p. 22]. 

Os trabalhos mais recentes de variação sintática, nomeadamente no âmbito dos 

estudos de dialetologia moderna, têm aludido à noção de microparâmetro ou microvariação 

para dar conta de particularidades das variedades ou dos dialetos [cf. Kayne 2005, Cornips & 

Poletto 2005, Henry 2005b, Barbiers 2009]. Essa abordagem permite a comparação de 

variedades próximas através da identificação de propriedades específicas de cada uma. 

                                                                                                                                                                                     
at S0 or can they arise during the process of acquisiton?” [p. 34]. A seu ver, essa é uma questão central “if we are to be able to offer a 

coherent and up-to-date minimalist answer to the question of how principles and parameters constrain syntactic variation.”. 
38  “A Gramática Universal tem de ser suficientemente flexível para acomodar a variação entre as diferentes línguas, mas tem ao 
mesmo tempo de possuir a rigidez necessária para explicar as propriedades altamente específicas que caracterizam o conhecimento final dos 

falantes (...).” [Raposo 1998: 47]. 
39  Os autores dão conta de um avanço progressivo na consideração da diversidade linguística, quando, antes, os estudos 
generativistas pautavam-se, sobretudo, pela identificação da universalidade [Longobardi & Roberts 2010: 2703]. 
40  Anteriormente, no contexto da Government and Binding Theory (GB) [cf. Chomsky 1981], os parâmetros propostos estavam 

enquadrados na necessidade de se dar conta de certos princípios [Biberauer 2008: 33, Rizzi 2014: 17-8]. Nessa perspetiva, basicamente 

qualquer propriedade podia ser parametrizada e, por isso, estava envolvida alguma arbitrariedade na consideração dos parâmetros. Com a 

evolução dos estudos, percebeu-se que alguns princípios não precisam de um parâmetro específico. 
41  Cf. Biberauer (2008: 28-31) e Rizzi (2014: 20-1) para a discussão sobre outros critérios para a determinação dos parâmetros. 
42  No que respeita à consideração do léxico como lugar (locus) da variação, entende-se que há traços funcionais (integrados nos 

itens lexicais) que motivam as operações sintáticas básicas (merge, movement e agree). A influência que esses traços têm nas operações 
sintáticas é, então, restrita a essas operações. 
43         “Parameters undoubtedly express local properties, encoding how a particular item interacts with its immediate structural environment; 

but the deductive structure of the system is tight and rich, so that even small difference at a particular point may well have systemic 
consequences, through the interaction with principles, computational mechanisms, and other parametric choices.” [Rizzi 2014: 25-6]. 
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Assim, uma vez que as variedades próximas partilham o mesmo sistema de base, é possível 

controlar as propriedades que podem interferir na identificação de um microparâmetro 

[Baker 2008: 351, Barbiers 2009: 1607-8, Rizzi 2014: 27]. Essa abordagem permite, também, 

uma melhor compreensão da natureza da microvariação, tal como Rizzi (2014) refere, 

“microparametric studies offer optimal conditions for identifying the irreducible parameters 

of the system” [p. 28], [cf. também Kayne 2005]. 

A conceção de microparâmetro parece ser a mais interessante para o estudo da 

variação presente na variedade angolana do português. Compreender se um determinado 

uso confere um valor paramétrico distinto numa variedade depende, essencialmente, de 

uma análise empírica assente no comportamento linguístico dos falantes44. Voltar-se-á a 

essa questão na discussão dos resultados obtidos. 

2.3. Variação intralinguística e a relação com a componente extralinguística 

Como já referido, a variação sintática assenta, principalmente, nas interfaces; ou seja, 

reside nas especificações do léxico e/ou está articulada com os módulos fonético (SM) ou 

semântico (CI) (cf. secção 2.2.). Essa noção serve, sobretudo, para fazer uma análise 

linguística da variação; como Barbiers (2014) refere, “[w]hile variation in lexical specification 

and spell out options at PF [Phonetic Form] constitute grammar internal sources of language 

variation, it is also plausible that there are grammar external, i.e. sociolinguistic factors 

determining part of the language variation patterns.” [p. 198]. Isto é, a gramática pode 

acolher variação ou ter intrínseca várias opções, contudo, a escolha de uma ou outra 

variante depende sobretudo de fatores externos, que concorrem para a determinação da 

probabilidade de ocorrência de algumas construções [Adger 2006: 505-6, 2016: 61-4]. Em 

princípio, algumas escolhas não são categoricamente determinadas por princípios 

linguísticos, mas sim influenciadas pelo contexto ou situação comunicativa [Kroch 1989 apud 

Mota 2005b: 132]. 

Assim, para se dar conta dessa escolha entre uma ou outra variante, Kroch (2001) 

entende que os falantes convivem com uma espécie de ‘diglossia interna’, alternando entre 

formas contidas em gramáticas distintas45; o uso de uma ou outra forma é designada como 

                                                           
44  No essencial, existem duas maneiras de encarar a variação interna aos sistemas linguísticos no âmbito da TG: i) do ponto de vista 

dos P&P, as diferenças verificadas nos dialetos ou variedades da mesma língua assentam, sobretudo, em variações superficiais, ou seja, 
escolhas lexicais distintas ou aplicação de regras mais específicas, logo, não designam diferenças paramétricas, pois há a partilha do mesmo 

sistema linguístico [Barbiers 2012: 905] e, ii) por outro lado, numa perspetiva estritamente minimalista, tanto as diferenças presentes em 

dialetos como as verificadas em línguas distantes resultam de variações ao nível das especificações de itens lexicais. 
45  Na visão de Kroch (2001), as duas gramáticas não são adquiridas em simultâneo, ou seja, adquire-se uma e aprende-se a outra. 
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‘gramáticas em competição’. Tais gramáticas podem estar em competição por tempo 

indeterminado, porém, por motivações sociolinguísticas, psicolinguísticas e estilísticas, a 

forma que tem maior prestígio acaba por ‘ganhar’ a competição46 [Kroch 2001: 723]; para 

Kroch (2001) a variação nunca é estável47.  

A competição de gramáticas designa uma alternância de códigos ou de sistemas; a 

alternância entre diferentes gramáticas é distinta do que se considera como variação livre; 

esta última implica que um mesmo sistema incorpore diferentes opções [cf. Labov 200848]. 

Por exemplo, Henry (2005a: 273) considera que a variação não está alocada a uma única 

construção num determinado período histórico, por isso, entende que se existir, de facto, 

alguma competição entre gramáticas, a mesma não acontece apenas entre duas gramáticas, 

mas sim entre um grande número de gramáticas, tantas quantas as diferentes variantes 

sugerirem; assim, a seu ver, parece ser mais coerente a visão segundo a qual “individual 

structures/parameter settings are variable” [p. 274]. 

 

  

                                                           
46  A competição de gramáticas é explicada pelas divergências ocorridas na fase de aquisição da língua, geralmente, quando há 
exposição a contextos linguísticos heterogéneos [cf. Lightfoot 2006 sobre relação entre aquisição, variação e mudança linguística]. 
47  Num sentido oposto, Henry (2005a) defende que existe variação estável na língua, a mesma é intrínseca a apenas uma gramática; 

tal como a autora salienta, “there is a considerable difference between a person having two grammars, and a single grammar which admits 

optionality” [p. 273]. Henry chega à conclusão de que é possível a mesma gramática conter variações constantes com base num estudo 

direcionado para a aquisição da língua. A autora observou que as crianças são sensíveis à frequência de uso das variantes disponíveis na 
língua [cf. Henry 1995, 2005a]. 
48  No entanto, tal como salienta Labov (2008), para se demonstrar que se está em presença de um verdadeiro caso de alternância de 

código, ou, neste caso, de uma competição de gramáticas, “é necessário mostrar que o falante se move de um conjunto consistente de regras 
co-ocorrentes para outro”; por outro lado, “para demonstrar a “variação livre”, é preciso mostrar que ele não se moveu de jeito nenhum” [p. 

221]. Estas duas constatações servem para referir que é difícil comprovar qualquer uma das visões do ponto de vista empírico. Para Labov 

não faz sentido considerar que há formas presentes em diferentes sistemas, principalmente se uma dessas formas for uma variante 
estigmatizada. O autor considera que a escolha entre variantes na língua prende-se, sobretudo, com uma questão estilística [p. 222]. 
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Capítulo II: Subordinação completiva verbal finita 

 Neste capítulo, dá-se conta das propriedades das estruturas de complementação 

verbal finita no sistema do português. Em primeiro lugar, faz-se uma caracterização geral das 

orações completivas e, em seguida, descrevem-se as propriedades das completivas verbais 

finitas, destacando-se as especificidades associadas a cada um dos domínios em análise 

neste estudo – seleção do modo, completiva oblíqua e omissão do complementador. Por 

último, faz-se a revisão bibliográfica dos trabalhos que dão conta da variação nas estruturas 

de complementação verbal finita na variedade angolana do português. 

1. Caracterização geral das orações subordinadas completivas 

 A subordinação completiva49 é um dos três grandes mecanismos de produção de 

frases complexas; o seu funcionamento aproxima-se do de constituintes da categoria 

nominal, logo as orações completivas podem ser substituídas por elementos dessa 

natureza50 (1a, b) [Rizzi 1997: 285, Duarte 2003: 595, Manzini & Savoia 2011: 14-9, Barbosa 

2013: 1824-5, Manzini 2014: 148]. 

(1) a.  Ela disse-me [CP que ia amanhã para a aula de yoga] 

      b.  Ela disse-me [NP a verdade] 

A oração completiva é um argumento selecionado por predicadores verbais, 

nominais, adjetivais ou adverbiais51; relativamente aos predicadores verbais, a oração 

completiva pode desempenhar a função sintática de objeto direto (2a), de objeto oblíquo 

(2b), ou de sujeito (2c) [Duarte 2003: 595-6, Barbosa 2013: 1821-5]. 

(2) a.  Eu quero [CP que me faças esse favor] 

      b.  A direção arrisca-se [PP a [CP que lhe seja aplicada uma multa]] 

      c.  Surpreende-nos [CP que seja preferível esta solução] 

                                                           
49  Existem várias designações para este tipo de orações: ‘oração subordinada completiva’ [cf. Mateus et al. 2003, Raposo et al. 

2013]; ‘oração subordinada substantiva’ [cf. Nomenclatura Gramatical Portuguesa 1967, Cunha & Cintra 1984, Bechara 2002]. Nesta 
dissertação faz-se apenas o uso da designação ‘oração (subordinada) completiva’, ou simplesmente ‘completiva’. 
50  Tal como Rizzi (1997) afirma, “[w]hatever ‘inflectional’ properties C reflects, they are not encoded in the form of verbal 

morphology, in the general: they are expressed on free functional morphemes (that, que, etc.) which (...) look nominal more than verb-like, as 
often resemble demonstrative pronouns, wh elements, certain kinds of nouns (‘fact’, etc.) (...).” [p. 285]. 
51  Barbosa (2013) defende que as preposições também podem selecionar orações completivas. Por exemplo, na frase ‘não saio daqui 

sem [CP que me digam as notas]’ [p. 1823], o constituinte que me digam as notas é selecionado pela preposição que o antecede. O sintagma 
preposicional é um modificador frásico (adjunto) e a preposição forma um constituinte conjuncional, juntamente com a conjunção que. 
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Por serem argumentos oracionais, as orações completivas (mesmo as que têm função 

de sujeito) ocorrem preferencialmente pospostas ao predicador (verbal) [Duarte 2003: 611, 

Barbosa 2013: 1825-6], como de resto se observa nos exemplos anteriores. 

Uma das principais propriedades das orações completivas é a possibilidade de 

ocorrerem na forma finita ou na forma infinitiva (não finita). A completiva finita é 

introduzida por um complementador52 (C) e o verbo dessa oração pode ocorrer no modo 

indicativo ou conjuntivo, dependendo das propriedades semânticas do verbo da oração 

principal. O sujeito da oração encaixada concorda com o verbo dessa mesma oração, 

podendo estar ou não expresso. Na maioria das completivas com o indicativo, quando o 

sujeito não está expresso, este é preferencialmente interpretado como correferente do 

sujeito da oração subordinante (3a), ao passo que, quando está expresso, geralmente tem 

referência disjunta (3b)[Duarte 2003: 609-10, Lobo 2013: 2323].  

(3) a. [Ele]i disse [CP que [-]i/?j foi jantar fora] 

      b. [A Susana]i acha [CP que [ela]j/*i não está pronta para o exame] 

A interpretação correferencial ou disjunta do sujeito encaixado em relação ao sujeito 

da oração superior depende, em certa medida, das propriedades semânticas do verbo da 

oração superior e, também, do modo que este seleciona na oração encaixada53. 

As completivas infinitivas distinguem-se das finitas na medida em que i) não precisam 

de um complementador para as introduzir (este ocorre excecionalmente com alguns verbos 

diretivos54), ii) o verbo da oração infinitiva pode ter ou não marcas morfológicas de 

concordância, ou seja pode estar ou não flexionado55, e iii) a presença ou não do sujeito nas 

orações encaixadas depende do tipo de flexão; isto é, no caso das infinitivas não flexionadas, 

não é admitida a realização do sujeito na oração subordinada56 [Barbosa & Raposo 2013: 

                                                           
52  ‘Conjunção integrante’ na Nomenclatura Gramatical Portuguesa (1967) e em Cunha & Cintra (1984); ‘transpositor’ em Bechara 

(2002); ‘complementador’ em Mateus et al. (2003); e ‘conjunção-complementador’ em Raposo et al. (2013). Optou-se pela denominação de 

‘complementador’ e C é a sua abreviatura. 
53  A relação entre o modo selecionado, a expressão ou não do sujeito e a sua interpretação correferencial ou disjunta é bastante 

complexa e carece de uma sistematização mais clara. Por um lado, quanto à interpretação do sujeito, em geral, entende-se que com o modo 

conjuntivo é preferencial a interpretação disjunta do sujeito, estando este presente ou não: “elei lamenta que ainda esteja*i/j à espera da 
confirmação” [Duarte 2003: 610]; contudo, em frases como ‘duvido que vá à festa’, o verbo da oração principal seleciona o conjuntivo e é 

possível tanto uma leitura correferencial como uma leitura disjunta se o sujeito não estiver expresso. A esse propósito, Mendes (1996: 34), no 

seguimento de Ambar (1992), indica que a interpretação dos sujeitos, com verbos avaliativos (factivos), depende da presença ou não de 

auxiliares na frase encaixada, por exemplo “Lamentoi que digaj isso” vs “Lamentoi que tenhai/j dito isso”. Por outro lado, quanto à expressão 

do sujeito, Ambar & Vasconcelos (2012: 540-3) referem que a impossibilidade de frases como “*(Eu)i quero que (eu)i faça o trabalho” está 
relacionada com uma restrição prevista pelo princípio B da Teoria de ligação [cf. ‘fenómeno de obviação do sujeito’]. 
 54  Na construção ‘Ele pediu(-me) [CP para sair da sala]’, o constituinte ‘para sair da sala’ é uma oração completiva infinitiva 

(complemento direto) introduzida por para, que neste contexto só pode ser analisado como conjunção-complementador [Barbosa 2013: 
1929-30]; todo o constituinte CP pode ser substituído por um pronome neutro (isso).  
55  Ver Duarte (2003: 624-5) e Barbosa & Raposo (2013: 1903-15) sobre as restrições associadas à flexão dos infinitivos. 
56  A não permissão do sujeito expresso nesses contextos é transversal a outras línguas independentemente da leitura referencial do 
sujeito. Essas construções são tipicamente tratadas como construções de controlo (ou de elevação), ou seja, não são tratadas como orações 
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1904, Lobo 2013: 2317-8], já no caso das infinitivas flexionadas, o sujeito pode estar ou não 

expresso [Barbosa & Raposo 2013: 1904-5]. 

2. Propriedades das estruturas de complementação verbal finita 

Relativamente às completivas verbais finitas, interessa observar os seguintes aspetos: 

i) a estrutura interna da oração completiva e os traços do complementador; ii) a 

caracterização dos predicadores verbais que admitem orações completivas; iii) os critérios 

de seleção do modo; iv) os fenómenos associados à supressão ou adição de preposições com 

argumentos oracionais verbais; e v) os contextos em que é permitida a omissão do 

complementador. 

2.1. Estrutura interna 

A oração completiva integra a categoria funcional CP. Essa categoria é uma projeção 

do complementador (ou seja, do núcleo C), que, por sua vez, seleciona um constituinte 

frásico cujo núcleo é a flexão temporal (tense)57 [Rizzi 1997: 283-5, Duarte 2003: 598, 

Manzini & Savoia 2011: 19, 49, Barbosa 2013: 1830]. Em baixo seguem, respetivamente, a 

representação da completiva com a função de objeto direto (4a) e a representação da 

completiva com a relação gramatical de objeto oblíquo (4b). 

(4) a.  ... V [CP C [TP ... ] ]  

        Eles confirmaram-me [CP que [TP a reunião é hoje]] 

       b.  ... V [PP P [CP C [TP ... ] ] ]  

         Eles aperceberam-se [PP de [CP que [TP a reunião seria hoje]]] 

Como se observa nas representações, as orações completivas estão organizadas em 

dois níveis: um que corresponde à projeção do complementador e outro que corresponde à 

proposição selecionada por C, projetada pela flexão. 

O complementador estabelece uma relação de dependência entre a estrutura da 

frase matriz e o conteúdo proposicional da frase encaixada que introduz [cf. Rizzi 1997, 

Roussou 2010, Manzini & Savoia 2011]. 

Relativamente à frase superior, o tipo de complementador selecionado indica se 

estamos perante uma frase do tipo declarativo ou interrogativo. No português, que é 

                                                                                                                                                                                     
que contêm um sujeito omisso ou nulo [Lobo 2013: 2317]. Nessa descrição, não se inclui as estruturas infinitivas selecionadas por verbos 
causativos e percetivos, cujo sujeito pode estar marcado como acusativo pelo verbo principal [cf. Gonçalves 1999]. 
57  O núcleo C seleciona a categoria funcional TP – Tense Phrase - (ou IP), que codifica propriedades relativas a tempo/aspeto. O 

sintagma TP pode ser dividido em diferentes categorias, por exemplo TP, AgrP, AspP, FinP, ModP, dependendo das propostas cartográficas 
[cf. Rizzi 1997, Belleti 2001]. Neste estudo, faz-se referência apenas a TP. 



 22 

selecionado em frases declarativas (5a) e se é selecionado em orações interrogativas 

indiretas58 (5b) [Duarte 2003: 597, Barbosa 2013: 1832].  

(5)   a.  Ele disse [CP que já estava pronto para sair] 

        b.  Nós perguntámo-nos [CP se era possível reviver essa experiência] 

A par destes dois, Barbosa (2013: 1830) também refere o complementador como59 

enquanto introdutor de orações exclamativas. A distinção dos tipos frásicos prende-se com a 

especificação de Force inerente a C60 [Rizzi 1997: 283]. 

Quanto à relação do complementador com a frase encaixada, discutem-se, 

sobretudo, as especificações de tempo (tense) (relevantes para o inglês61), de veracidade [cf. 

Roussou 2010 para o grego62], de concordância (relevante para os dialetos flamengos (West 

Flemish)63) e de finitude [cf. Rizzi 1997 finiteness relevante para as línguas românicas64]. 

Para o português, os traços de C mais relevantes parecem ser o Force, para a 

distinção do tipo frásico – declarativo ou interrogativo -, e o traço de finitude, relevante para 

a distinção entre orações finitas e infinitas e, também, para as especificações de modo. 

2.2. Caracterização dos predicadores verbais que selecionam argumentos oracionais 

Nem todos os verbos podem selecionar argumentos oracionais finitos. Do ponto de 

vista sintático, só os verbos transitivos (incluindo transitivos oblíquos) podem selecionar 

complementos frásicos. Dentro da classe dos verbos transitivos, grosso modo selecionam 

complementos oracionais os verbos que permitem a veiculação de uma atitude modal; isto 

é, verbos através dos quais o sujeito da frase, ou o locutor65, expressa uma atitude para com 

a proposição presente na oração subordinada. Os verbos que veiculam uma atitude modal 

                                                           
58  O complementador se é selecionado por verbos de inquirição, verbos dubitativos, verbos intrinsecamente negativos ou expressões 

desse género, por exemplo: “Não sei [CP se teremos novamente a mesma oportunidade]”. Em alternativa ao complementador se, em certos 

contextos, é também possível o uso de pronomes interrogativos (quando, como, onde, o que). 
59  No exemplo, ‘É incrível como ela se está sempre a esquecer de tudo’, como indica a presença de uma frase exclamativa [Barbosa 

2013: 1830]. Essa interpretação é, no entanto, discutível, pois podemos considerar que não se trata de uma estrutura de complementação mas 

sim de uma relativa livre. 
60  O domínio CP pode conter outros elementos para além da projeção de Force. Rizzi (1997) propõe as projeções TopP, FocP, FinP. 
61  Por exemplo, no inglês, o complementador that só pode ser selecionado se a oração subordinada for formada por um verbo na 

forma finita e o complementador for só é selecionado com verbos no infinitivo [Rizzi 1997: 283].  
62  Nas frases declarativas, o complementador muda de forma em função da semântica do verbo superior, opondo-se, assim, verbos 

factivos (verídicos) a verbos não factivos (‘pu’ é selecionado com verbos factivos e ‘oti’ é selecionado com verbos não factivos) [Roussou 

2010: 583]; os verbos que expressam crença podem admitir ambos os complementadores. 
63  Nos dialetos flamengos, o complementador concorda com o sujeito da oração encaixada; ou seja, difere em função da pessoa do 

sujeito (1º pessoa ou 3º pessoa) [Haegeman 1992 apud Belleti 2001: 495]. Essa concordância vem especificada nas desinências do 
complementador, exemplo dan-k para that-I (que+eu) e da-se para that-she/he (que+ele/ela). 
64  Tal como o autor refere, “the C system expresses a specification of finiteness, which in turn selects an IP system with the familiar 

characteristics of finiteness: mood distinctions, subject agreement licensing nominative case, overt tense distinctions (...).” [Rizzi 1997: 284]. 
Qualquer uma dessas especificações está sujeita a variação entre as línguas. 
65  O locutor, ou enunciador, da frase expressa uma atitude relativamente ao conteúdo proposicional de toda a frase, ou seja, da frase 

principal mais a frase encaixada; já no caso do sujeito (da oração principal), este expressa uma atitude relativa à proposição expressa na 
oração encaixada [Marques 2013: 673] (o sujeito deve ser [+ humano]). 
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são, essencialmente, os verbos avaliativos - lamentar; os verbos volitivos – querer; verbos 

diretivos - pedir; os verbos de perceção – sentir; os verbos de inquirição66 - perguntar; e os 

verbos epistémicos, ou seja, verbos de (des)conhecimento – descobrir/esquecer, de 

(des)crença – assumir/desconfiar, de ficção - imaginar, declarativos – referir ou 

compromissivos – jurar [Duarte 2003: 608-9, Barbosa 2013: 1859-68]. 

A distribuição pelas classes semânticas acima referida faz mais sentido para os 

argumentos oracionais diretos; no caso dos argumentos oblíquos, verifica-se que os verbos 

que os selecionam inserem-se em classes semânticas heterogéneas; uma parte destes 

caracteriza-se por descrever atos de fala assertivos e diretivos [Barbosa 2013: 1870-1], 

nomeadamente os que regem as preposições a e de, por exemplo aconselhar e informar. Do 

ponto de vista sintático, verifica-se que estes predicados (isto é, verbos que regem 

complementos finitos oblíquos) são, na sua maioria, verbos intrinsecamente pronominais 

(se-inerente), por exemplo queixar-se (de), verbos de paradigma reflexo/não reflexo, por 

exemplo lembrar-se (de) [Barbosa 2013: 1870], ou verbos ditos de controlo (pelo objeto)67 

[Duarte 2003: 615]. 

Na verdade, os verbos que selecionam completivas finitas oblíquas constituem um 

grupo muito restrito; por exemplo, Duarte (2003: 615) lista 37 verbos com as preposições a, 

de, em e por, e Barbosa (2013: 1870) contabiliza cerca de 46 verbos, acrescentando também 

a preposição com. Nenhuma destas listas é exaustiva. No entanto, a meu ver, parece 

discutível a seleção de completivas finitas introduzidas pelas preposições em e por68. Na 

verdade, muitos dos verbos listados não são consensuais no que diz respeito à seleção de 

argumentos finitos oblíquos; como referem Raposo & Xavier (2013: 1525-6), os juízos dos 

falantes quanto a essas possibilidades são variados69 (cf. Anexo II – Verbos que selecionam 

orações finitas oblíquas). 

 

                                                           
66  Existe algum desfasamento entre as propriedades sintáticas e semânticas dos verbos que selecionam orações completivas. Por 

exemplo, os verbos inferenciais e os verbos causativos são transitivos mas não veiculam necessariamente uma atitude modal, pois podem 

ocorrer com sujeitos não animados [Marques 1995: 70, Barbosa 2013: 1868]. 
67  Os verbos de controlo pelo objeto são “verbos cujo objeto directo humano fixa a referência do sujeito da completiva que deles 

depende” [Duarte 2003: 615]; são exemplo os verbos aconselhar (a), autorizar (a), convencer (a), convidar (a), forçar (a), persuadir (a), etc. 

Geralmente, o controlo do objeto está associado a construções infinitivas; contudo, verifica-se que, com esses verbos, é possível também o 

controlo do objeto quando selecionam completivas finitas. 
68  “O problema reside [em [que não há interacção entre os diferentes centros de investigação]]” [Duarte 2003: 615]  

“Os responsáveis velaram [por [que houvesse igualdade de oportunidades]]” [Duarte 2003: 615]  

“Os professores insistiram em [que os horários devem ser revistos]” [Barbosa 2013: 1869]  

“Todos lutámos por [que a proposta fosse aprovada]” [Barbosa 2013: 1869] 
69  Os autores apresentam os seguintes exemplos enquanto casos em que os juízos não são consensuais: 

“Contamos com que a Gramática fique pronta até ao fim do ano” 

“Eles confiam em que a comida vai chegar para todos os convidados” 
“Ansiamos todos por que a inspiração não nos abandone” 
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2.3. Seleção do modo 

O modo é uma categoria flexional verbal associada à modalidade; esta última designa 

a atitude do locutor ou do sujeito da frase para com uma proposição [Cunha & Cintra 1984: 

447, Marques 2010a: 133, Barbosa 2013: 1840-1, Marques & Oliveira 2016: 408]; dito de 

outra maneira, “a modalidade é a gramaticalização de atitudes e opiniões dos falantes” 

[Oliveira 2003: 245]. Para o português estão descritos quatro modos – indicativo, conjuntivo, 

condicional e imperativo70 [Marques 2013: 674-6]; neste estudo, faz-se apenas referência 

aos modos indicativo e conjuntivo. 

A seleção do modo difere em função do tipo de oração – principal ou subordinada71; 

nas orações subordinadas, a seleção do modo depende da relação entre a oração 

subordinada e a oração principal (no caso das completivas e relativas) ou depende do 

conetor (no caso das adverbiais) [Marques 1995: 5-14]. 

Tradicionalmente, considerava-se que a seleção do modo, quer nas orações 

principais quer nas orações subordinadas, era determinada pelo critério realis/irrealis; ou 

seja, o modo indicativo era associado a proposições consideradas ‘certas’ ou ‘reais’ e o modo 

conjuntivo a proposições ‘irreais’ ou ‘virtuais’ [Cunha & Cintra 1984: 463-4]. Relativamente à 

aplicação desse critério às orações completivas, verifica-se que essa distribuição é 

verdadeira na maior parte dos casos, contudo, colide com alguns casos paradigmáticos72. 

Nessa medida, Marques (1995, 2009, 2010a, 2013) constata que, no português 

europeu, a seleção do modo tem como principal critério “factores de natureza modal” 

[Marques 2013: 678]. A par da atitude modal, a crença na veracidade da proposição também 

pode ser relevante em alguns casos; contudo, apesar de necessária, a veracidade não é uma 

condição suficiente para determinar a distribuição do modo [Marques 2013: 675]. 

O modo indicativo só é selecionado com verbos que expressam uma modalidade 

epistémica [Oliveira 2003: 261, Marques 2010a: 143, 145]; destes são exemplos os verbos 

factivos de conhecimento (descobrir) e os verbos não factivos compromissivos (prometer), 

declarativos (referir), de ficção (imaginar) e de crença (assumir). O indicativo marca ‘valores 

de modalidade epistémica positiva’ em contextos verídicos tanto no mundo real como num 

                                                           
70  Oliveira (2003: 256) refere também o modo ‘futuro’. 
71  O modo indicativo ocorre na generalidade das frases principais. Em frases independentes, o conjuntivo aparece em orações 

imperativas, por exemplo ‘não fale!’, em expressões fixas ou semi-fixas, como ‘Deus queira’, e antecedido de expressões adverbiais como 
‘oxalá’ ou ‘talvez’, como por exemplo ‘talvez o João já tenha chegado’ [Marques 1995: 6-7]. 
72  Nas orações completivas, os verbos de ficção selecionam o modo indicativo e, no entanto, esses verbos expressam proposições 

irreais; por outro lado, verbos avaliativos, que por serem factivos pressupõem a veracidade da proposição, selecionam o modo conjuntivo 
[Marques 2009: 183]. 
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mundo possível [Marques 2013: 678]; dito de outra maneira, “the indicative requires that 

the proposition is true in every considered possible world” [Marques & Oliveira 2016: 409]. 

O critério da crença na veracidade é relevante, precisamente, para identificar os 

verbos epistémicos que também selecionam o modo conjuntivo, nomeadamente os verbos 

de crença (assumir, acreditar, achar, etc.). Assim, quanto maior, ou mais forte, for a crença 

na veracidade da proposição, mais preferencial é o modo indicativo; caso contrário, em 

princípio, é selecionado o modo conjuntivo [Marques 2009: 195, 2010a: 144]; esses verbos 

são também denominados ‘verbos de dupla seleção’. 

Para todos os outros contextos em que não há a expressão da modalidade 

epistémica, é selecionado o modo conjuntivo [Marques 2009: 194-5, 2010a: 143-4, Barbosa 

2013: 1841]. Assim, ao contrário do indicativo (que estabelece uma relação direta com um 

tipo modal), os verbos que selecionam o conjuntivo não “apresentam características comuns 

que permitam encontrar uma razão de ordem modal para a ocorrência deste modo” 

[Oliveira 2003: 260]. A seleção do conjuntivo é esperada com enunciados verídicos não 

epistémicos ou com enunciados não verídicos, sendo que “(...) the denotation of a 

subjunctive proposition includes at least one world in which the proposition is not true” 

[Marques & Oliveira 2016: 409]. Esses enunciados são selecionados por verbos que veiculam 

variadas atitudes modais, por exemplo, verbos volitivos (querer), avaliativos (lamentar), 

diretivos (pedir), etc. [Oliveira 2003: 260, Marques 2010a: 144, Barbosa 2013: 1842]. 

Na Tabela 1., apresenta-se a síntese da distribuição do modo bem como a 

correspondência em termos da modalidade expressa73. Essa distribuição baseia-se na 

proposta de Marques (1995, 2009, 2010a, 2013). 

Tabela 1 - Distribuição do modo nas orações completivas no português europeu 

 

                                                           
73  Nessa síntese não se consideram as classes de verbos que, por vezes, não expressam alguma modalidade (verbos causativos e 

inferenciais) nem a classe dos verbos interrogativos. As peculiaridades associadas ao operador de negação também não estão contempladas 
na síntese [cf. Marques 1995, Mendes 1996, Duarte 2003, Marques 2013, Barbosa 2013 para as oscilações do modo em frases negativas]. 

 
Verbos factivos (verídicos) Verbos não factivos  

Modalidade Epistémica Avaliativa Epistémica Volitiva Deôntica 

Verbos verbos de 
conhecimento 

verbos 

avaliativos  

verbos de crença  
verbos compromissivos 
verbos de ficção  
verbos declarativos 

verbos volitivos  
 

verbos diretivos 
 

Modo Indicativo Conjuntivo Indicativo Conjuntivo Conjuntivo 
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2.3.1. O modo conjuntivo 

Geralmente, questiona-se se o conjuntivo é ou não um operador semântico que 

contribui para a interpretação da frase ou se é vazio de significado, sendo selecionado 

apenas para satisfazer requisitos sintáticos [Oliveira 2003: 258], [cf. Marques & Oliveira 

2016]. A distribuição complementar dos modos no sistema do português mostra que cada 

um está associado a classes semânticas distintas [Marques 1995: 05]. Contudo, os dados 

empíricos sugerem que existe alguma dificuldade no uso do conjuntivo no português, o que 

pode levar a crer que os valores que determinam os contextos em que é requerido o 

conjuntivo são estabelecidos tardiamente na gramática dos falantes. Esses dados referem-se 

a evidências, por exemplo, na performance de crianças e de adolescentes. 

Jesus (2014) mostra que as crianças74 são sensíveis aos critérios de distribuição do 

modo (de acordo com a gramática adulta); no entanto, revelam alguma instabilidade no uso 

do conjuntivo, nomeadamente em contextos epistémicos não verídicos. Tal instabilidade 

deve-se a uma conjugação diferenciada dos traços relevantes para o uso do conjuntivo 

nesses contextos 75 [Jesus 2014: 140]. A autora demonstra que há uma melhoria progressiva 

no uso do conjuntivo, no entanto, verifica que, em qualquer fase da aquisição, nunca há uma 

correspondência total com o esperado na gramática do adulto. 

Relativamente à performance de adolescentes, Espada (2008: 154) afirma que, 

sempre que há possibilidade de se optar por um dos modos (ou seja, com verbos de dupla 

seleção), a maioria dos informantes do seu estudo prefere o modo indicativo ao conjuntivo. 

A autora observa que não há qualquer problema no uso do modo indicativo, ao contrário do 

que acontece com o conjuntivo76. 

A análise da complexidade inerente ao modo conjuntivo assenta, geralmente, em 

dois aspetos77: i) seleção lexical, ou seja, a classe semântica dos verbos que o selecionam e 

ii) dependência referencial que, à partida, os verbos que o selecionam devem estabelecer. 

Esses aspetos correspondem a critérios semânticos e sintáticos, respetivamente. 

                                                           
74  O estudo de Jesus (2014) incidiu sobre crianças na faixa etária dos 4 aos 9 anos. 
75  Nomeadamente com verbos epistémicos fracos, ou seja, verbos epistémicos negativos ou verbos de dupla seleção. 
76  A autora analisou o desempenho de estudantes portugueses do 10º e 12º anos. Com base no seu estudo, concluiu que os alunos do 

10º demonstram dificuldades pontuais no uso do conjuntivo com verbos avaliativos e volitivos e dificuldades mais acentuadas com o verbo 

duvidar, verbo de descrença (epistémico fraco). Contudo, as oscilações tendem a neutralizar com o progresso escolar, ou seja, os alunos do 
12º já não apresentam qualquer oscilação [p. 107]. 
77  Nesta análise não estão a ser equacionados os aspetos relacionados com a possibilidade ou não da expressão do sujeito em 

orações completivas com o conjuntivo; essa questão é entendida também como uma complexidade associada ao conjuntivo. Para essa 
discussão ver nota 53. 
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Quanto aos aspetos semânticos, o uso do conjuntivo depende da interpretação dos 

traços conferidos às classes semânticas dos verbos que o selecionam, nomeadamente o 

traço [- epistémico], sendo que esse se associa ao traço [± verídico] para as distinções entre 

verbos factivos e não factivos78 [cf. Marques 1995]. 

Do ponto de vista sintático, considera-se que as restrições associadas à seleção do 

conjuntivo são de natureza temporal [cf. Ambar 1992, Mendes 1996], isto é, os verbos que 

selecionam o conjuntivo devem estabelecer uma relação de dependência entre o tempo da 

oração superior e o do verbo da oração encaixada79 [Ambar & Vasconcelos 2012: 542]. Essa 

dependência é, de facto, estabelecida na maior parte dos casos; contudo, como refere 

Marques (2010b), isso não funciona de forma assim tão linear80, pois é possível encontrar 

exemplos como o seguinte: “Ele pediu que lhe telefonasses / telefones” [p. 553]81. 

Para este estudo, interessa, essencialmente, a análise da questão lexical, ou seja, a 

seleção dos modos indicativo ou conjuntivo em função da classe semântica dos verbos. 

2.4. Oração completiva oblíqua 

Muito frequentemente (e em diferentes registos) verificam-se oscilações no uso de 

preposições com argumentos oracionais; ou seja, casos de adição de preposições com 

verbos que não as regem ou a supressão destas em contextos em que, à partida, deveriam 

estar presentes [Peres & Móia 1995: 108-43, Duarte 2003: 617, Barbosa 2013: 1888]. Tais 

fenómenos são bastante conhecidos na literatura da linguística portuguesa e também 

espanhola82 [cf. Torrego 1999, Nueva gramática de la lengua española 2009]. 

2.4.1. Adição de preposições 

A adição de preposições com verbos que não as regem é uma particularidade 

associada a complementos oracionais (tal não ocorre com complementos nominais); 

geralmente, está em causa a adição da preposição de. Este fenómeno parece ser mais 

frequente no modo oral do que no escrito e pode afetar tanto as completivas com a função 

                                                           
78  A título de exemplo, Isabel Hub Faria (1974) propôs uma classificação de predicados que selecionam o conjuntivo, tendo em 

conta cinco traços semânticos: [±declarativos][+comunicação][+pensamento][±factivos][±emotivos]; a combinação desses traços veicula 

divisões de classes de verbos baseadas no tipo de asserção: asserção mental fraca, média ou forte [apud Ambar & Vasconcelos 2012: 535-6]. 
79  Os verbos que selecionam o conjuntivo atribuem um traço [-Tempo] ao complementador; esse traço significa tempo dependente 
[Ambar & Vasconcelos 2012: 539]. 
80  Segundo o autor, “as formas de conjuntivo têm a função de apontar para possibilidades a considerar no contexto de enunciação.” 

[p. 564]; nesse sentido, as formas do conjuntivo funcionam, primeiramente, como operadores modais, podendo expressar ou não informação 
temporal. 
81  Cf. também Ambar & Vasconcelos (2012) para a discussão sobre a relação entre a seleção do conjuntivo e o discurso. 
82  Cf. Rabanales (1974) a respeito dos termos ‘queísmo’, para designar a supressão da preposição, e ‘dequeísmo’, para a adição da 
preposição. 
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sintática de objeto como as que têm a função de sujeito (e não se restringe apenas a 

predicadores verbais) [Peres & Móia 1995: 139-43, Duarte 2003: 617, Barbosa 2013: 1896]. 

Há diferentes explicações para a incidência deste fenómeno (aqui mencionam-se 

apenas as explicações referentes a completivas verbais com a função sintática de objeto). 

Primeiro, Torrego (1999: 2124-6) identifica a analogia como principal explicação para estes 

casos83; essa analogia, em princípio, segue a lógica da sinonímia, ou seja, resulta do 

cruzamento de estruturas sinónimas mas diferentes do ponto de vista sintático, por exemplo 

‘chegar ao acordo de que’ vs ‘acordar de que’ [Carreter 1981: 17 apud Torrego 1999: 

212584]. 

Por sua vez, Duarte (2003: 618) considera que a adição de preposições ocorre com 

verbos que não têm propriedades de seleção homogéneas (6a, b), isto é, verbos que regem 

uma preposição quando selecionam argumentos nominais, mas não a regem quando o 

complemento é oracional. 

(6)  a. Ele pensou [PP no problema de ontem] 

       b. Ele pensou [CP que o problema já não tinha solução] 

A autora refere que a preposição de é adicionada com ‘verbos declarativos simples, 

percetivos e de atividade mental’, que selecionam o modo indicativo, e entende que este 

fenómeno “pode ser encarado como uma tentativa de uniformização das propriedades de 

selecção categorial destes verbos.” [p. 618]. 

A Nueva gramática de la lengua española refere que este fenómeno diz respeito a 

uma possível necessidade de se marcar uma relação de subordinação [p. 3249-50]. E, por 

último, Barbosa (2013) considera que estes casos são, sobretudo, uma questão de 

hipercorreção, “dado o seu caráter algo assistemático e errático” [p. 1897]. 

 

 

 

 

                                                           
83  ‘Espero que venga mañana y Tengo la esperanza de que venga mañana’  
 ‘Espero de que venga mañana y Tengo la esperanza [-] que venga mañana’ [Rabanales 1974: 415 apud Torrego 1999: 2124]; ou 

‘creer de que’ vs ‘la creencia de que’ [cf. Wilson 1989: 113 apud Torrego 1999: 2124]. 
84  Torrego (1999: 2125-6, 2128-30) dá conta de outros casos de analogia envolvendo outras construções/relações de sinonímia e 
apresenta também outras explicações relacionadas com critérios semânticos/pragmáticos; por exemplo, a adição de preposições pode estar 

associada a verbos assertivos ou pressupositivos [cf. Bentlivoglo & D’Introno 1977]; ao tipo de compromisso que se estabelece para com a 

proposição enunciada (a adição revela menos compromisso) [cf. García 1986]; ou pode ser classificada como uma estratégia de ênfase [cf. 
DeMello 1995]. 
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2.4.2. Supressão de preposições 

A supressão de preposições é muito mais frequente e aceite do que a adição destas 

e, também nesse caso, de é a preposição mais afetada85 [Duarte 2003: 620], contudo, 

também as preposições em, com e por86 podem ser suprimidas [Barbosa 2013: 1872, 1889]. 

Em geral, parece que essa supressão é mais frequente na fala informal, porém os juízos dos 

falantes são muito variados [Peres & Móia 1995: 111, Duarte 2003: 620, Raposo & Xavier 

2013: 1525, Barbosa 2013: 1895-6]. 

Nas completivas oblíquas verbais, a supressão da preposição está geralmente 

associada i) a verbos transitivos oblíquos de uso frequente (7a) (ex: duvidar, gostar, 

necessitar e precisar); ii) a verbos intrinsecamente pronominais (7b) (ex: queixar-se e 

aperceber-se); e iii) a um conjunto de verbos que selecionam dois argumentos internos e 

que permitem dois quadros de subcategorização (7c1, c2) (ex: avisar, informar, lembrar e 

recordar)87 [Duarte 2003: 619-20, Barbosa 2013: 1891]. 

(7) a. Eles não gostam [(PP)CP (de) que fales muito alto] 

      b. A Rita apercebeu-se [(PP)CP (de) que não tinha obrigatoriamente de ir à reunião] 

      c1. A mãe avisou [PP a todos] [CP  que o jantar já estava pronto] 

      c2. A mãe avisou [NP os convidados] [(PP)CP (de) que o jantar já estava pronto] 

A redundância pode ser uma das causas para a incidência do fenómeno, ou seja, uma 

vez que as orações subordinadas não precisam da preposição para estabelecerem uma 

relação com a oração principal, a eliminação de um dos elos da ligação parece ser mais 

económica88 [Torrego 1999: 2139]. A eliminação desse elo pode ser também caracterizada 

como simplificação; tal como Barbosa refere, “(...) os argumentos oblíquos oracionais finitos 

                                                           
85  A este respeito Peres & Móia (1995) reconhecem, de facto, que os juízos são muito variados e nesse sentido consideram que 

existem duas normas em concorrência que denotam a seguinte opcionalidade: “utilizar ou suprimir a preposição” [p. 111]. 
86 “Os pais insistiram [em] que o portão da escola fosse reparado” 

     “O Pedro conta [com] que venham por volta das dez” 

     “Eles anseiam [por] que seja feita justiça” 
87  Nos paradigmas ‘avisar [PP ... ] [CP ... ] vs avisar [NP ... ] [PP/CP ... ]’, o segundo argumento mantém sempre o papel temático de 

destinatário [Barbosa 2013: 1892]. Os verbos recordar-se e lembrar-se têm também paradigmas ‘reflexo’ e nesses casos exige-se a presença 

da preposição [Duarte 2003: 620], por exemplo “Ele lembrou-se de que já tinha estado naquele lugar”. 
88  A par dessa explicação, a Nueva gramática de la lengua española aponta que a supressão da preposição em construções com 

verbos leves (“Darse conta de que...  Darse cuenta que...”) mostra que há falta de consciência a respeito da natureza nominal de um dos 

constituintes da construção, nesse sentido, perde-se também a consciência do tipo de relação que essa construção tem com a oração 
subordinada [p. 3253]. 
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estão isentos da marcação por meio da preposição de, o que, dada a tendência natural dos 

falantes para a simplificação, resulta no fenómeno do queísmo.” 89[p. 1892]. 

2.5. Omissão do complementador 

No que à omissão do complementador90 diz respeito, o português, bem como a 

generalidade das línguas românicas, parece ter um comportamento distinto do de línguas 

como o inglês ou o alemão; isto é, em princípio, a omissão do complementador é um 

fenómeno marcado nas línguas românicas. 

No caso do inglês, The Cambridge Grammar of the English Language (2002: 951-5) 

refere que há determinados contextos em que as orações completivas apresentam duas 

variantes91 (uma introduzida por um complementador e outra sem complementador). 

Quanto ao alemão, a gramática Deutsche Grammatik (2005: 564) dá conta de que as 

orações completivas estão inseridas num grupo de orações subordinadas que podem ser ou 

não introduzidas por um complementador (Eingeleiteter nebensatz vs Uneingeleiteter 

nebensatz92). Nesta língua, a omissão não afeta a interpretação semântica mas provoca 

alterações na ordem de palavras canónica nas orações subordinadas (8a, b) [Helbig & Buscha 

2005: 566]. 

(8) a. Ich dachte, dass er seine Prüfung schon abgelegt hätte  

          ‘Eu  achei que ele sua prova já realizado tivesse’ 

           Eu  achei que ele já tivesse realizado a sua prova 

       b. Ich dachte, er hätte seine Prüfung schon abgelegt 

                       ‘Eu achei ele tivesse sua prova já realizado’ 

            Eu achei (que) ele já tivesse realizado a sua prova  

 Em princípio, a omissão no inglês é mais recorrente do que no alemão; ambas as 

línguas terão diferentes critérios (sintáticos, semânticos e pragmáticos) associados à 

possibilidade de omissão. No entanto, em qualquer uma destas línguas, a omissão é mais 

comum do que nas línguas românicas. 
                                                           
89  Também como Peres & Móia (1995) afirmam, “[a] justificação para esta supressão parece ser apenas a do uso, correspondendo a 

uma estratégia de simplificação de estrutura, que é certamente – e felizmente – uma lei operante nas línguas naturais.” [p. 113]. 
90  Note-se que, quando se refere a omissão do complementador, faz-se referência à não realização fonética do núcleo C. À partida, a 

projeção CP está sempre implícita. Além disso, está apenas em causa a omissão do complementador de tipo declarativo ‘que’; o 

complementador ‘se’ nunca é omitido. 
91  Segundo a gramática The Cambridge Grammar of the English Language (2002: 952-3), a opcionalidade na omissão de that está, 

no entanto, sujeita a restrições semânticas e discursivas. 
92  Uma tradução literal seria ‘frase dependente (não) introduzida’. Esse tipo de classificação dá conta de um grupo de orações 
subordinadas que não necessitam de nenhum complementador (Einleitungswort) para que seja estabelecida a relação com a oração principal, 

ou seja, “[d]er Nebensatz kann in den übergeordneten Haupsatz eingebettet werden entweder mit Hilfe eines Einleitungswortes (= 

eingeleiteter Nebensatz) oder ohne ein solches Einleitunswort (= uneingeleiteter Nebensatz)” [Helbig & Buscha 2005: 564]. Nestas 
condições encontram-se as orações completivas (de objeto e de sujeito). 
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2.5.1. Propostas explicativas para a omissão do complementador nas línguas germânicas 

No caso do inglês, para se dar conta da omissão do complementador, Pesetsky & 

Torrego (2001, 2004) postulam que o núcleo C (representado por that) é uma instância do 

movimento de T para C (9). 

(9) “Mary expects [CP [T that]j+[C, uT] [IP Sue will buy the book]]” [Pesetsky & Torrego 

2001: 368] 

Segundo os autores, T (tense) tem um traço não interpretável ([uT]) que tem de ser 

eliminado e, por isso, move-se para a posição de C. Quando that não está expresso, ou seja, 

quando existe a aparente omissão do complementador, o movimento do sujeito da oração 

encaixada para a posição Spec,C motiva a eliminação de uT (10). 

(10) Mary expects [CP [Sue, uT]j [C, uT] [IPt-Suej  will buy the book]] [Pesetsky & Torrego 

2001: 368] 

Segundo os autores, a omissão do complementador no inglês é opcional porque “C 

seems able to choose freely between TP and Spec,TP when it looks for a way to delete its uT 

feature” [Pesetsky & Torrego 2001: 368]; qualquer um desses constituintes pode mover-se 

para C porque estão igualmente próximos (equidistantes) dessa posição93 [cf. Pesetsky & 

Torrego 2001: 368 princípio de proximidade]. 

No caso do alemão, do ponto de vista teórico, entende-se que a omissão de C resulta 

também de um movimento de T para C. A diferença entre o alemão e o inglês é que o 

alemão é uma língua de ordem V2 nas orações subordinadas e, nesse sentido, a omissão de 

C tem subjacente dois tipos de movimento94, ao passo que no inglês só há um. Como 

observado nos exemplos (8a, b), a omissão de C implica uma reestruturação da ordem de 

palavras canónica das orações subordinadas; contudo, ainda assim, compreende-se que está 

em causa uma estrutura subordinada, e não uma mera justaposição de duas frases simples, 

porque são mantidas propriedades específicas de orações completivas finitas, tal como a 

seleção do modo conjuntivo [Cardinaletti 1996: 27]. 

                                                           
93  Existem também outras propostas para dar conta da omissão do complementador no inglês. Por exemplo, Radford (2000: 67) 

propõe a adição de uma projeção funcional entre CP e TP, nomeadamente FP (Finiteness Phrase proposto por Rizzi 1997); segundo o autor, 
that é originado em F; o complementador é pronunciado se that for movido para posição de especificador (há um merge entre C e FP) e C 

(ou that) não é pronunciado se não existir tal movimento. Por sua vez, Bošković & Lasnik (2003) sugerem a hipótese de adjacência/afixação 

[cf. affix hopping / PF merger] que indica que that só pode ser omitido caso este esteja adjunto ao verbo da oração principal; como referem, 
“[u]nder the PF Merger Conception of affixation, an affix is phonologically realized on a host only if it is adjacent to it in PF” [p. 532], 

assim, não é possível o merge entre o verbo e C omisso se os núcleos em causa não estiverem adjacentes em PF. E, por último, Franks (2005) 

avança a hipótese da inserção de C; ou seja, o autor entende que nos casos de omissão o verbo principal seleciona um IP e não um CP, nesse 
sentido, a inserção de that é uma operação posterior. 
94  Quando C está presente, não há movimento V-para-C, ou seja, mantém-se a ordem básica com V final. Quando C está omisso, há 

um movimento de V para C e depois o sujeito da oração sobe para a posição Spec,C, resultando numa ordem V2 [Poletto 1995: 54-5]. 
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2.5.2. Omissão do complementador no português europeu 

Para explicar a possibilidade de omissão do complementador no português, Duarte et 

al. (2005) apoiam-se, sobretudo, na abordagem de Pesetsky & Torrego (2001, 2004). Assim, 

a frase (11a), com omissão do complementador, reflete um movimento V-para-T-para-C e 

(11b) denota um movimento do sujeito para Spec,C [Duarte et al. 2005: 551]. 

(11) a. “Solicito (que) me seja concedida equiparação a bolseira”  

        b. “Solicito (que) a minha equiparação a bolseira seja concedida”  

Segundo Duarte (2003: 620), a omissão de C pode ocorrer no registo formal (escrito) 

“quando num enunciado existem várias formas que“ (12a) e também em fórmulas feitas do 

discurso jurídico-administrativo (12b); em qualquer um dos casos a oração completiva deve 

estar no modo conjuntivo. 

(12) a. “[...] triste, e desgraçado direi, a julgá-lo pelas consequências que se vão 

descrever, com um certo pesar em que esperamos [SComp tomem os leitores o seu quinhão de 

pena]...” [Camilo, Carlota Angela: 223, apud Bechara 1999: 485 apud Duarte 2003: 620]. 

  b. “Requeiro [SComp seja enviado o Processo a outra instância]” [Bechara 1999: 

485 apud Duarte 2003: 620] 

Ambar et al. (2009: 14), adaptando os exemplos de Duarte (2003) e Duarte et al. 

(2005), entendem que “C-Deletion is ruled out from indicative contexts (...) and allowed in 

subjunctive ones, under predicates of the solicitar type (...) though not of the querer type 

(...).” (13a, b). 

(13) a. “Solicito seja concedida uma bolsa a este aluno” 

        b. “*Quero seja concedida uma bolsa a este aluno” 

Cunha & Cintra (1984: 597) e Barbosa (2013: 1868-9) também atestam o fenómeno 

com base em exemplos extraídos de obras literárias. Cunha & Cintra (1984) afirmam que a 

omissão pode ocorrer “[d]epois de certos verbos que exprimem uma ordem, um desejo ou 

uma súplica (...).” [p. 597] (14a, b). 

 (14) a. “Penso / daria um sofrível monge, / se não fossem estes nervos miseráveis” 

[Antero de Quental, C, 337 apud Cunha & Cintra 1984: 597] 

         b. “Olhar o Brasil como hóspedes em casa alheia, que as regras mandam / se 

coloquem tanto quanto possível no ponto de vista do anfitrião.” [Miguel Torga, TU, 

21 apud Cunha & Cintra 1984: 597] 



   

33 

Barbosa (2013) apresenta o exemplo (15) e reproduz os mesmos de Duarte (2003), 

que por sua vez são baseados em Bechara (1999)95. 

(15) “Foi então que o rei dos godos ordenou à sua ala direita que descesse contra os 

berberes e ... que acometesse os esquadrões de Tárique.” [A. Herculano, Eurico apud Amaral 

1947 apud Barbosa 2013: 1886] 

A meu ver, este fenómeno ainda carece de uma descrição e análise mais detalhadas 

para o português, nomeadamente no que respeita às condições linguísticas relevantes para 

a sua ocorrência. A aplicação da proposta de Pesetsky & Torrego (2001, 2004) para o 

português implica que, à partida, a presença do complementador seja entendida como uma 

instância de T em C (11a) e que a sua omissão só seja possível em contextos em que existe 

um sujeito pré-verbal na frase encaixada para licenciar o movimento (11b). À partida, o 

complementador no português, e na generalidade das línguas românicas, tem realização 

própria, sendo que os exemplos (12a, b), (13a, b) e (14a) parecem sugerir a preferência pela 

omissão em contextos em que o sujeito se encontra em posição pós-verbal. Entende-se, por 

isso, que o confronto com outras línguas pertencentes ao mesmo grupo linguístico do 

português pode ser importante para a delineação de uma proposta mais abrangente. 

2.5.3. Contextos de omissão do complementador nas línguas românicas 

A omissão de C está atestada no italiano, espanhol e catalão, mas não no francês96; 

para qualquer uma destas línguas, a omissão é identificada como uma opção marcada, com 

incidência, sobretudo, no discurso formal escrito [Poletto 1995: 50, Brovetto 2002: 33]. 

Há também evidência da omissão de C no português clássico (sécs. XVI e XVII); 

Antonelli (2012, 2014) mostra que, nessa fase da língua, a omissão ocorre com verbos como 

“duvidar e parecer, verbos de volição ou de desejo, tais como querer e esperar, verbos 

factivos e semi-factivos, tais como prometer e entender, e verbos dicendi, tais como dizer” 

[Antonelli 2014: 199]. O autor sublinha que, em frases com C omisso, o sujeito da oração 

subordinada só pode estar em posição pós-verbal (à partida, os elementos adverbiais 

também só podem estar nessa posição). Antonelli (2012, 2014) não estabelece qualquer 

relação entre a ocorrência do fenómeno no português clássico e no português 

contemporâneo. 

                                                           
95  Cf. Moderna Gramática Portuguesa cuja língua de fixação é a variedade brasileira. 
96  Relativamente ao francês, Arteaga (2009) dá conta de que a omissão de C é possível no francês antigo mas que essa opção já não 

está disponível no francês contemporâneo, uma vez que houve a perda de propriedades que a favoreciam, nomeadamente o EPP, associado 
ao sujeito nulo e ao movimento de T para C. 
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 Para o italiano, Poletto (1995: 51) e Giorgi (2009: 1840) referem que a omissão só é 

possível com certos verbos que selecionam o conjuntivo97; Poletto (1995: 51) aponta 

também que o sujeito da oração subordinada deve ser pronominal ou, caso seja lexical, deve 

ocorrer em posição pós-verbal98. A Grande Gramática italiana di Consultazione dá conta de 

uma pequena lista de verbos que permitem essa omissão99 [Acquaviva 1997: 644-5] (no 

entanto, entre eles encontram-se também verbos que não selecionam o conjuntivo). 

Para o espanhol está descrita a omissão com verbos dubitativos, avaliativos, volitivos, 

ou seja, verbos que selecionam o conjuntivo [Delbecque & Lamiroy 1999: 2026]. Brovetto 

(2002: 34) indica que a omissão de C no espanhol depende da classe semântica do verbo 

matriz e da atitude veiculada na frase encaixada. Para além da questão modal, também se 

dá conta de que o sujeito da oração subordinada introduzida sem complementador não 

pode ser pré-verbal [Delbecque & Lamiroy 1999: 2026, Brovetto 2002: 36-7, Nueva 

gramática de la lengua española 2009: 3233]. LLinàs–Grau & Fernández–Sánchez (2013: 69) 

demonstram que todas essas propriedades também se verificam no catalão. 

A Nueva gramática de la lengua española dá conta de que também é possível a 

omissão do complementador com o indicativo, contudo, isso é menos frequente do que com 

o conjuntivo. No caso das completivas no modo indicativo, só é possível a omissão quando 

estas são selecionadas por verbos que denotam “pensamento y juicio”, sendo que essa 

oração se encontra num contexto de encaixe complexo (16). 

(16) “En una jugada que se pensó sería inofensiva (...)” [(Prensa [Hond.] 3/3/1997) 

apud Nueva gramática de la lengua española 2009: 3232] 

Essa atestação pode dar fundamento à constatação de Duarte (2003) relativamente à 

omissão de C com mais ‘formas que’ na frase; no caso que apresenta (12a), a omissão 

coocorre com um pronome relativo a anteceder100 (ou seja, a completiva com C omisso está 

encaixada numa estrutura relativa). A esse propósito, a Nueva gramática de la lengua 

española refere que tanto o pronome relativo como o conjuntivo são marcas formais para 

indicar a presença de uma oração subordinada; ou seja, “[e]llo parece indicar que la sintaxis 

                                                           
97  Por exemplo, com alguns verbos factivos, tal omissão não é possível “factive-emotive/psych verbs”, aponta Giorgi (2009: 1841). 
Segundo Poletto (1995: 51) também é possível com os modos condicional e futuro. 
98  Cf. também Poletto (2001) e Giorgi & Pianesi (2004) sobre a omissão do complementador no italiano. 
99  Os verbos mencionados são os seguintes: “Capire, credere, dire, pensare, temere, sperare, escludere, immaginare, dubitare, 
ipotizzare, arguire, dedurre, concludere, supporre, pretendere, trovare” [Acquaviva 1997: 645]; nesta lista também estão presentes, por 

exemplo, verbos epistémicos, verbos de crença, verbos de ficção, verbos declarativos. 
100  Nos exemplos (14b) e (15) também estão em causa contextos de encaixe complexo com outras ‘formas que’; em (14b) que tem a 
função de conjunção subordinativa causal e, no exemplo (15), a forma que é um elemento focalizador associado a uma estrutura clivada. 
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requiere alguna marca formal de que existe subordinación: el relativo (...), y el subjuntivo 

(...) cuando se omite la conjunción.” [p. 3232]. 

Em geral, os teóricos aqui mencionados relevam, sobretudo, a importância do 

conjuntivo, selecionado por determinadas classes semânticas de verbos, para a omissão do 

complementador. Em princípio, a variável ‘tipo de encaixe da oração completiva’ também 

parece ser relevante. Em seguida, dá-se conta das simetrias nos contextos de omissão entre 

as línguas analisadas e dá-se conta, também, das explicações teóricas associadas a este 

fenómeno (nas línguas românicas). 

2.5.3.1. Propostas explicativas para a omissão do complementador nas línguas românicas 

Até aqui, parece clara a distinção entre os contextos de omissão de C nas línguas 

germânicas e os de omissão na generalidade das línguas românicas, nomeadamente no que 

diz respeito ao registo em que a omissão ocorre e às restrições semânticas e sintáticas que 

lhe estão associadas. 

De acordo com o descrito na secção 2.5.3., grosso modo verificam-se os seguintes 

padrões nas línguas românicas: i) a omissão ocorre com alguns verbos que selecionam o 

conjuntivo e ii) a omissão só é possível com sujeitos pós-verbais101. Tendo em conta as 

restrições assinaladas, autores como LLinàs–Grau & Fernández–Sánchez (2013) entendem 

que deve ser feita uma análise da omissão do complementador nas línguas românicas 

distinta da preconizada para as línguas germânicas. 

Em geral, acredita-se que, sempre que há omissão, se está perante instâncias de T 

em C [cf. Poletto 1995, Antonelli 2012, 2014], contudo, há um complementador ‘próprio’ 

sempre que este está presente102. Compreender que elemento interno motiva o movimento 

de T para C é a questão central. Uma vez que nas línguas românicas, em princípio, não é 

possível a omissão de C com sujeitos pré-verbais, isso significa que é necessário um outro 

elemento que legitime esse movimento103. 

Por um lado, Poletto (1995: 54) e Gallego (2007: 147)104 consideram que os traços do 

conjuntivo atribuídos a C podem legitimar o movimento T-para-C, uma vez que existe 

                                                           
101  Uma explicação para essa restrição é a possibilidade de, em frases com omissão de C e com o sujeito em posição pré-verbal, ser 

atribuído, erroneamente, o caso acusativo ao argumento externo do verbo da oração encaixada [Brovetto 2002: 43]. 
102  Ambar et al. (2009: 20-1) oferecem uma análise comparada quanto à omissão de C no PE e no português do Brasil (PB); os 
autores consideram que no PB a omissão de C não é possível por esta ser uma língua sem movimento T-para-C. Contudo, os exemplos (12a, 

b) extraídos de Bechara (1999), gramática que fixa a variedade brasileira, contradizem, em certa medida, essa constatação. 
103  Cf. LLinàs–Grau & Fernández–Sánchez (2013) para a relação com as línguas de sujeito nulo. 
104  Cf. Gallego (2007) Phase Theory and Parametric Variation apud LLinàs–Grau & Fernández–Sánchez (2013: 74-5). 
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alguma correlação entre a omissão do complementador e a seleção desse modo na oração 

subordinada. 

Por outro lado, com base nos casos de omissão de C nos dialetos do italiano, Cocchi 

& Poletto (2002, 2007) consideram que “different elements may be ‘alternative checkers’ of 

the same feature located in the CP area (...). These ‘alternative checkers’ may be either an 

inflected verb with modal morphology, or a clitic, or negation, or an infinitival verb or a 

relative operator” [apud Ambar et al. 2009: 14].  

Na análise dos contextos de omissão do complementador na variedade angolana, 

tenta-se compreender qual das propostas aqui mencionadas melhor serve para 

fundamentar a variação encontrada. 

3. A complementação verbal finita no português falado em Angola 

Existem poucos trabalhos que põem em evidência as propriedades das estruturas de 

complementação verbal finita na variedade angolana do português; os trabalhos que, de 

alguma forma, introduzem este tema mostram que existe alguma oscilação tanto na seleção 

do modo como na expressão do complementador [cf. Mendes 1985, Endruschat 1990, 

Chavagne 2005, Gonçalves 2013, Adriano 2014b], sendo mais escassos os dados sobre o 

funcionamento das completivas oblíquas finitas [cf. Cabral 2005, Gonçalves 2013]. 

3.1. Seleção do modo 

Quanto à seleção do modo, Chavagne (2005), Gonçalves (2013) e Adriano (2014b) 

entendem que no PA há uma tendência para o uso do indicativo em contextos em que no 

português europeu é esperado o conjuntivo. Anteriormente a esses trabalhos, Mendes 

(1985: 145) atestava no seu corpus alguns casos de oscilação na seleção do modo105 . 

No que diz respeito ao uso do indicativo em contextos de conjuntivo, Chavagne 

(2005: 232) apresenta o exemplo (17), atestado num corpus literário. 

(17) “Não quero que mamã e Maricota sabem.” [(VIEG p.123)] 

Gonçalves (2013: 175) atesta o exemplo (18), sem determinar a fonte. 

(18) “Eu espero que muitos jovens também não roubam.” 

                                                           
105  Mendes (1985: 145) apresenta o seguinte exemplo atestado num corpus literário: “recomendaram-me que nenhum homem me 
beija nem me pega em qualquer parte do corpo” [Manana, Uanhenga Xitu, p. 114]. 



   

37 

E, por sua vez, Adriano (2014b: 305), com base num corpus oral, refere os seguintes 

casos106 (19a, b): 

(19) a. “nesta altura em que estamos a vos falar / consideramos o balanço desta 

actividade / sendo preliminar / como positivo / esperando que nos outros momentos 

podemos fazer o balanço final do processo” [(TPA1, Programa Especial: Eleições Gerais 2012, 

31.08.2012]] 

          b. “eu quero que o Partido ajuda-nos na melhoria das propinas escolares //” 

[[TPA1, Campanhas Eleitorais, 14.08.2012]] 

 Todos os exemplos apresentados demonstram o uso do indicativo com verbos 

volitivos (‘querer’ (17), (19b) e ‘esperar’ (18), (19a)). Tal como referido na secção 2.3. deste 

capítulo, com estes verbos, no português europeu é esperada a seleção do modo conjuntivo. 

3.2. Completiva oblíqua 

Quanto ao funcionamento das orações completivas verbais finitas oblíquas, são 

apresentados somente casos de adição de preposições107. Cabral (2005: 169) atesta um caso 

(20), relacionando-o com a generalização de Duarte (2003) (cf. secção 2.4.1.). 

(20) “então de tanto pensar de que o seu filho e nem dava de mamar” [(M-114-17)] 

Assim para o exemplo (20), encontra-se uma explicação nas propriedades de seleção 

heterogéneas do verbo ‘pensar’, ou seja, pensar [PP em [SN]] vs pensar [CP C [TP ... ]]. 

Gonçalves (2013: 169) apresenta exemplos de adição no PA (21a, b) e adianta, 

também, peculiaridades desse fenómeno no português de Moçambique (PM)108. 

(21) a. “conseguiu-se ver de que realmente a cistostomia era também endeme no 

nosso país”  

        b. “conseguimos constatar de que das dezoito províncias, quinze províncias são 

endémicas”  

Em síntese, estes dados evidenciam apenas a adição da preposição de para introduzir 

complementos oracionais, com verbos que não a regem. Do ponto de vista semântico, os 

verbos apresentados (pensar, ver, constatar) têm valores muito próximos; trata-se de verbos 

que veiculam a modalidade epistémica. 

                                                           
106 Cf. Adriano (2014b: 292-319) para oscilações na seleção do modo noutras orações subordinadas. 
107  Em princípio a supressão de preposições também ocorre, contudo, não foram identificadas referências sobre esses contextos. 
108  Gonçalves (2013) salienta que no PM a preposição de é adicionada mais ou menos nos mesmos contextos que no PA, ou seja, 
com verbos de crença e verbos epistémicos, que requerem o indicativo, por exemplo, “toda a gente sabe de que um dirigente tem direito de 

regalias” e “acho de que esses alunos não conhecem o paradeiro dos seus familiares”; já a preposição para ocorre com verbos que têm um 

sentido diretivo; estes selecionam o modo conjuntivo, por exemplo, “Que ideia tem, caro leitor, ao sugerir para que se pare com o 
recrutamento?” e “disseram-me para que fizesse um documento empréstimo” [p. 169]. 
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3.3. Omissão do complementador 

Mendes (1985: 137), com base num corpus literário, identifica os seguintes exemplos 

(22a, b, c, d, e): 

(22) a. “o teu pai falou no meu pai  o fiscal nos apanhou na rua” [Quem me dera ser 

onda, Manuel Rui, p. 74] 

        b. “E ela viu bem  o melhor era ficar quieta” [Luuanda, Luandino Vieira, p. 18] 

         c. “fingi  queria comprar o relógio” [O fogo da fala, Boaventura Cardoso, p. 32] 

        d. “Um camarada falou num comício  o homem é que faz andar a máquina” 

[Cinco dias depois da Independência, Manuel Rui, p. 47] 

         e. “julguei  era um fenelá” [Cinco dias depois da Independência, Manuel Rui, 

p. 93] 

Endruschat (1990: 125-6), tendo como base um corpus oral (“do falar dos 

musseques”), atesta as seguintes estruturas (23a, b): 

(23) a. “Pensou já falava tinha vindo à pé” [(VI 35)] 

        b. “Você estava pensar eu não estava topar” [(RE 22)] 

A autora defende que essas manifestações podem designar uma tendência para a 

simplificação [p. 126]. 

Chavagne109 (2005: 256) apresenta casos extraídos de um corpus literário (24a, b). 

(24) a. “Nosso já sabi ø Joaquim moleu.” [(RIBA p.115)] 

        b. “tinha um rapaz que não queria ø eu trabalhava nesta casa.” [(RIBE p.188)] 

Os exemplos acima expostos apresentam outras questões para além da omissão, 

nomeadamente marcas da oralidade (24a) e até uma seleção do modo distinta da esperada 

segundo a norma do português europeu (24b); tais não são aqui relevantes. 

Gonçalves (2013), também com base num corpus literário, constata que no PA 

“parece (...) haver a tendência a não preencher lexicalmente a posição de complementador” 

[p. 174] (25a, b). 

(25) a. “Vimos pelas horas era um pouco tarde”  

        b. “este povo não é traidor, mas precisa de ver a guerra está a sair mal ao tuga” 

[Pepetela, Mayombe, pág. 127] 

                                                           
109  Cf. Chavagne (2005: 256) para casos de omissão do complementador em orações subordinadas relativas. 
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Por último, Adriano (2014b) descreve também alguns casos de omissão (26a, b), 

salientando que esse fenómeno é bastante escasso no seu corpus [p. 422-5] (trata-se de um 

corpus oral aleatório); no seu entender, este fenómeno está, principalmente, associado ao 

discurso de falantes menos escolarizados e/ou ao discurso literário. 

(26) a. “estamos em crer [-] quando nós formos governo / estamos comprometidos 

com os senhores / estamos comprometidos com o povo angolano e queremos fazer o 

melhor //” [[RNA, Campanhas Eleitorais, 24.08.2012]] 

        b. “eu disse [-] eu sou livre //” [[TPA1, Campanhas Eleitorais, 26.08.2012]] 

De facto, tendo em conta as fontes de onde surgem as atestações apresentadas, por 

enquanto, parece que este fenómeno está muito associado ao que Adriano (2014b) afirma, 

ou seja, ao domínio oral e ao discurso literário. A base empírica do estudo aqui apresentado 

é de outra natureza, logo, poderá servir para compreender melhor a distribuição deste 

fenómeno. 

Do ponto de vista dos contextos de ocorrência, apenas estão atestados casos em que 

a oração completiva tem um encaixe simples e predominam os casos em que a omissão 

ocorre quando o verbo da oração principal seleciona o modo indicativo na oração 

subordinada, isto é, nos exemplos (22a, d) e (26b) trata-se de verbos declarativos; nos 

exemplos (22b), (23a, b), (24a) e (25a, b), a oração subordinada é selecionada por verbos de 

conhecimento; nos exemplos (22e) e (26a) estão em causa verbos de crença e o exemplo 

(22c) diz respeito a um verbo de ficção. O caso (24b) denota uma omissão do 

complementador com um verbo volitivo, contudo, esse verbo seleciona o modo indicativo 

(contrariamente ao esperado na norma do PE). 

Assim, à primeira vista, parece que os contextos aqui apresentados não seguem o 

mesmo paradigma mencionado para as línguas românicas (italiano, espanhol e catalão), 

nomeadamente, a omissão com verbos que selecionam o conjuntivo (cf. secção 2.5.3. deste 

capítulo). 

  



 40 

  



   

41 

Capítulo III: Questões de investigação e metodologia 

Como referido na introdução desta dissertação, tendo como objeto de estudo as 

estruturas de complementação verbal finita na variedade angolana do português, pretende-

se cumprir os seguintes objetivos: 

i) descrever o funcionamento das orações completivas no PA; 

ii) explicar a variação verificada no enquadramento generativista; 

iii) discutir o estatuto da variação nas orações completivas em termos de 

padronização, procurando determinar a sua relevância no âmbito da revisão linguística. 

Para se ir ao encontro dos objetivos acima descritos, realizou-se um estudo assente 

em dados empíricos de duas fontes distintas – corpora (produções espontâneas) e inquérito 

linguístico (produções induzidas e juízos de gramaticalidade). No seguimento do que foi 

discutido no Capítulo I, secção 1.3., compreende-se que o uso de um corpus de produções 

espontâneas é benéfico para se obter dados mais gerais110 [cf. Schütze 2011]. E, depois, com 

base nesse primeiro levantamento, o recurso a tarefas de produção induzida e de juízos de 

gramaticalidade, à partida, ajuda a compreender melhor a competência e consciência 

linguística dos falantes desta variedade e permite obter mais informação a respeito das 

propriedades destas estruturas [cf. Cornips & Poletto 2005]. 

Na secção 1., são apresentadas as questões de investigação e, na secção 2., a 

metodologia utilizada para dar resposta às mesmas. 

1. Questões de investigação 

Os três aspetos tidos em consideração na análise do funcionamento das completivas 

verbais finitas no PA são: i) a seleção do modo, ii) a supressão ou a adição de preposições 

com complementos oracionais e iii) a omissão do complementador. Com base na descrição 

feita relativamente a cada um desses domínios no PE (cf. Capítulo II, secção 2. e seguintes) e 

com base, também, no disposto na literatura disponível sobre estas construções no PA (cf. 

Capítulo II, secção 3.), formularam-se as seguintes questões gerais de investigação: 

1) Seleção do modo 

 Com que classes semânticas se usa o indicativo e o conjuntivo no PA? 

                                                           
110 No entanto, há uma desvantagem a assinalar que diz respeito ao acesso limitado aos fenómenos, ou seja, é difícil interpretar a não 
ocorrência, pois esta pode dever-se à natureza do corpus ou à não existência do fenómeno [Schütze 2011: 209]. 
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 Será possível no PA o uso do conjuntivo em contextos em que no PE se usa o 

indicativo? 

 Será possível no PA o uso do indicativo em contextos em que no PE se usa o 

conjuntivo? 

2) Adição e supressão de preposições 

 Será que o PA apresenta particularidades distintas das verificadas no PE, no 

que aos fenómenos de adição e supressão de preposições diz respeito?  

 No caso da supressão, que preposições estão mais sujeitas a serem 

suprimidas? 

 Quanto à adição, será que a classe semântica dos predicados é relevante para 

identificar padrões nesse fenómeno? 

3) Omissão do complementador 

 Em que contextos se torna mais propensa a omissão do complementador no PA?  

 Será que a classe semântica dos predicados condiciona a omissão do 

complementador no PA? 

 Será que o facto de a oração completiva estar encaixada numa oração relativa 

favorece a omissão do complementador? 

2. Metodologia 

2.1. O corpus 

O uso de um corpus teve como objetivo a observação preliminar da variação 

respeitante à complementação verbal finita; essa análise serviu, também, para uma melhor 

estruturação das questões do inquérito. Uma vez que não existe uma base de dados de 

referência para o português falado em Angola111 que comporte o perfil de textos pretendido, 

criou-se um pequeno corpus específico para o estudo, constituído por textos produzidos nas 

modalidades escrita e oral112. 

Os exemplos escritos são provenientes de textos do Jornal de Angola113 e têm 

temáticas bastante diversas; entre eles, estão representados textos de opinião, notícias 

                                                           
111  Cf. Bacelar do Nascimento et al. (2008) sobre o corpus das variedades africanas do português. Cf. também o corpus oral Spoken 

Portuguese – Geographical and Social Varieties; trata-se de um corpus de transcrições aleatórias [disponível em 

http://www.clul.ul.pt/en/research-teams/83-spoken-portuguese-geographical-and-social-varieties-r]. 
112  O corpus oral foi recolhido num momento mais avançado do estudo e serviu essencialmente para obter uma maior 

representatividade dos registos em que os fenómenos em estudo podem ocorrer. 
113 O Jornal de Angola é um diário generalista de referência em Angola. A sua tiragem atual é de 50 mil exemplares. Para este 
estudo, fez-se uso do seu formato online [cf. http://jornaldeangola.sapo.ao//]. 

http://www.clul.ul.pt/en/research-teams/83-spoken-portuguese-geographical-and-social-varieties-r


   

43 

gerais sobre a atualidade e textos mais técnicos, por exemplo sobre economia ou política. 

Esses textos foram produzidos por mais de 40 jornalistas/redatores diferentes. 

Para o corpus oral, recolheram-se exemplos provenientes de gravações do canal 

Televisão Pública de Angola114 (TPA). A gravação foi feita por intermédio de uma aplicação 

digital, sendo que só foram transcritos os contextos de interesse para o estudo. A análise foi 

limitada a programas de teor noticioso, informativo e cultural115. Na Tabela 2., apresentam-

se os dados da recolha. 

Jornal de Angola Televisão Pública de Angola (TPA) 

164 textos (88 861 palavras) 7 horas e 3 minutos (944,25 MB de gravação) 

Tabela 2 - Fontes da recolha do corpus 

 

A opção por estas fontes foi determinada pelos objetivos deste estudo. Pretendiam-

se produções de falantes nativos do português num registo mais ou menos controlado, a fim 

de se identificar o que pode constituir um uso padrão (cf. Capítulo I, secção 1.1). Os textos 

produzidos no contexto da Comunicação Social são bons indicadores da variação latente na 

língua, pois, à partida, encerram marcas consistentes de ‘normatividade’116. Além disso, 

verifica-se que a língua fixada em termos da constituição da norma padrão está cada vez 

mais associada aos usos veiculados nos meios de comunicação [Castro 2006: 32, Mateus & 

Cardeira 2007: 22], em vez de estar associada aos usos ocorridos na literatura (como 

acontecia tradicionalmente). 

2.2. O inquérito 

Não só o corpus mas também os dados sobre as orações completivas no PA (cf. 

Capítulo II, secção 3.) serviram de base para a constituição do inquérito. A aplicação deste 

teve, essencialmente, como objetivos i) a determinação dos aspetos linguísticos mais 

relevantes para caracterizar o funcionamento das completivas verbais finitas no PA e ii) a 

avaliação da competência linguística dos falantes relativamente às estruturas em análise. 

O inquérito é composto por duas partes – questionário sociolinguístico e resolução 

de tarefas – e foi aplicado, em contexto de sala de aula, a informantes angolanos (grupo de 

teste) e a informantes portugueses (grupo de controlo) (cf. Anexo III – Inquérito linguístico). 

                                                           
114  A Televisão Pública de Angola é uma emissora televisiva estatal e a principal televisão do país. 
115  Por exemplo, Telejornal, Domingo Desportivo, Angola Hoje e Falar Claro, são sobre notícias e comentário analítico; e Kutonoka, 

Texturas; Ouvi Dizer; Ritmos de África, sobre cultura e entretenimento. Também foram gravadas algumas reportagens não inseridas num 

programa específico. 
116 Em princípio os produtores desse tipo de textos são redatores especializados, com um bom domínio da língua portuguesa.  
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É de salientar que, antes da formulação final do inquérito utilizado para o estudo, 

testaram-se duas versões preliminares para aferição da coerência do mesmo. A primeira 

versão foi aplicada a um grupo de 4 informantes, falantes do português europeu e com 

formação em linguística; e a segunda versão foi aplicada a um grupo de 8 informantes, 

falantes da variedade angolana do português e com formação superior diferenciada. 

2.2.1. Perfil sociolinguístico dos informantes 

A primeira parte do inquérito comporta o seguinte cabeçalho: 

Idade: 
Sexo: 
País de origem (nacionalidade): 
Província de origem (naturalidade): 

Língua materna: 
Habilitações literárias: 
Área de formação: 
Profissão: 

 

As variáveis relevantes para o estudo são a proficiência na língua e o nível de 

instrução; nesse sentido, consideraram-se apenas informantes com frequência no ensino 

superior, com o português como língua materna e que fossem provenientes das regiões 

difusoras da norma padrão (em princípio, das zonas circunscritas às capitais Lisboa e 

Luanda). O estudo não tem como objetivo a estratificação dos falantes; assim, a constituição 

de uma amostra homogénea foi importante para limitar as correlações com variáveis sociais. 

A idade, sexo, área de formação e profissão não são variáveis relevantes, no entanto, foram 

incluídas no questionário tendo em vista uma possível determinação de características 

individuais dos informantes que podem, eventualmente, condicionar os resultados. 

2.2.2. Tarefas e variáveis em análise 

Em seguida enumeram-se as tarefas desenvolvidas para cada um dos domínios em 

estudo – modo, completiva oblíqua e omissão do complementador -, assim como as 

variáveis relevantes para a análise dos mesmos. No final de cada tarefa, apresentam-se 

hipóteses relativas aos resultados esperados. Essas hipóteses devem fornecer uma resposta 

às questões gerais colocadas na secção 1. deste capítulo. 

Neste estudo, só está em causa a variação nos domínios já mencionados, tendo em 

conta contextos declarativos afirmativos. De um modo geral, as frases de teste foram 

manipuladas de forma uniformizada; ou seja, limitou-se o recurso a modificadores e optou-

se pela formulação das frases quase sempre na terceira pessoa gramatical (plural ou 
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singular). Apesar dessa uniformização, houve a tentativa de conferir a maior naturalidade 

possível às frases. 

2.2.2.1. Seleção do modo 

Para a análise da seleção do modo, foi desenvolvida uma tarefa de produção 

induzida, que consiste no preenchimento de espaços em branco. Colocou-se o verbo na 

forma infinitiva entre parênteses, deixando, assim, a conjugação do verbo a cargo do 

informante. A conjugação em pessoa e número e em tempo e aspeto foi, em certa medida, 

controlada, estando implícita no contexto frásico; na verdade, qualquer discordância a esse 

nível não tem, à partida, relevância para os dados que se pretende obter.  

A variável dependente é o modo e isso foi analisado em função das classes 

semânticas (ver as condições do teste na Tabela 3.). 

Condição Descrição 
Nº1 Verbos de ficção (uso esperado de indicativo) 
Nº2 Verbos de conhecimento (uso esperado de indicativo) 
Nº3 Verbos declarativos (uso esperado de indicativo) 
Nº4 Verbos diretivos (uso esperado de conjuntivo) 
Nº5 Verbos avaliativos (uso esperado de conjuntivo) 
Nº6 Verbos volitivos (uso esperado de conjuntivo) 

Tabela 3 - Condições da tarefa de produção induzida (modo) 

 

A distribuição apresentada nas condições baseia-se na proposta de Marques (1995, 

2009, 2010a, 2013), apresentada no Capítulo II, secção 2.3.. Para a formulação destas 

condições, foram apenas consideradas classes semânticas de verbos que, no português 

europeu, só admitem ou o modo indicativo ou o modo conjuntivo em frases declarativas 

afirmativas117, escolhendo-se, assim, dois verbos representativos de cada classe. Na Tabela 

4., apresentam-se os verbos selecionados para cada classe de verbos. 

 

Modo indicativo Modo conjuntivo 

Verbos de conhecimento  
Verbos declarativos  
Verbos de ficção  

perceber | saber 
afirmar | dizer 
fingir  | sonhar 

Verbos diretivos  
Verbos avaliativos  
Verbos volitivos  

sugerir | exigir 
aceitar | lamentar 
esperar | querer 

Tabela 4 – Verbos usados na tarefa de produção induzida (modo) 

 

                                                           
117  Excluiu-se, então, a classe dos verbos de crença, pois a seleção do modo no contexto mencionado – declarativo afirmativo - pode 

alternar dependendo do grau de certeza na veracidade da proposição (cf. Capítulo II, secção 2.3.), e excluiu-se, também, a classe dos verbos 

compromissivos, pois havia necessidade de delimitar os itens a testar (com base na análise preliminar, parece que esta classe não levanta 
problemas). 
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Cada um dos dois verbos ocorreu três vezes, perfazendo assim o número total de 36 

itens de frases de teste. Enquanto itens distratores, formularam-se 10 frases, que consistem 

no uso de exemplos com classes de verbos não testadas, ou seja, com verbos de inquirição, 

verbos inferenciais, verbos causativos, verbos de compromisso e verbos de descrença (cada 

uma dessas classes apresenta dois itens representativos). As frases de teste mais as frases 

distratoras totalizam 46 itens (cf. Anexo IV – Frases do teste de produção induzida (modo)). 

Relativamente a esta tarefa, colocam-se as seguintes hipóteses: 

Hipótese A: No PA, a variação ocorre apenas nos contextos em que no PE é esperado 

o uso do conjuntivo. 

Hipótese B: Nas classes de verbos que selecionam o conjuntivo, os verbos volitivos 

apresentam mais variação. 

2.2.2.2. Completiva oblíqua 

Para testar os contextos de adição e de supressão de preposições com 

complementos oracionais, desenvolveu-se também uma tarefa de produção induzida, 

envolvendo o preenchimento de espaços em branco. Neste caso, foi disponibilizada a 

seguinte lista de opções, com as combinações possíveis em termos de complementação 

oblíqua frásica: 

 

Ø que de que para que a que em que por que 
*vazio 

 

Desta lista foi excluída a combinação ‘com que’ por só ter uma atestação 

(consensual) associada ao verbo ‘fazer’ (ou seja, ‘fazer com que’). 

Note-se, também, que os contextos de supressão são mais difíceis de manipular, pois 

envolvem não só a consideração da preposição que é suprimida, mas também o tipo de 

predicado que a rege (cf. Capítulo II, secção 2.4.2.). Nesse sentido, para a identificação dos 

fenómenos de supressão no PA, tem-se em conta apenas a preposição que os verbos 

selecionam - a ou de118. No caso da preposição a, estão em causa verbos com dois quadros 

de subcategorização e, no caso da preposição de, estão em causa verbos intrinsecamente 

pronominais; contudo, à partida, a classificação sintática dos verbos não é o mais relevante. 

                                                           
118  Não foram testadas outras preposições, porque, tal como verificado no Anexo II, não é muito comum/frequente a formação de 
completivas finitas com as demais preposições. 
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Para a análise dos contextos de supressão foram, então, formuladas as condições nº1 

e nº2 (ver Tabela 5.) e, para aferir os contextos de adição de preposições com verbos que 

não as regem quando selecionam complementos oracionais, tem-se em conta a classe 

semântica dos predicados (condições nº3, nº4 e nº5); os dados parecem sugerir que essa é 

uma variável importante (cf. Capítulo II, secção 2.4.1., para a adição no PE, e secção 3.2., 

para a adição no PA). 

Condição Descrição 
Nº1 Verbos que regem a preposição a 
Nº2 Verbos que regem a preposição de 
Nº3 Verbos de conhecimento que não regem preposição 
Nº4 Verbos de crença que não regem preposição 
Nº5 Verbos diretivos que não regem preposição 

Tabela 5 - Condições da tarefa de produção induzida (supressão e adição de preposições) 

 

Na Tabela 6., são listados os verbos usados no teste: 

Supressão Adição 
- a -  - de - Classes semânticas 

Arriscar-se  
Opor-se  

 

Queixar-se 
Aperceber-se  

 

Verbos de crença   
Verbos de conhecimento  
Verbos diretivos 

pensar | acreditar 
constatar | reparar 
pedir | apelar 

Tabela 6 – Verbos usados na tarefa de produção induzida (supressão e adição de preposições) 

 

Também para esta tarefa estão envolvidos três itens para cada verbo, perfazendo, 

assim, o número total de 30 itens de teste (12, para a supressão, e 18, para a adição). 

Formularam-se 10 frases distratoras que consistem no uso de um verbo que seleciona uma 

completiva finita com a preposição em e no uso de outras classes semânticas de verbos – 

ficção; avaliativos; volitivos; declarativos (para cada um desses exemplos foram formulados 

apenas dois itens). No total, a tarefa inclui 40 itens (30 frases de teste e 10 frases de 

distração) (cf. Anexo V – Frases do teste de produção induzida (completiva oblíqua)). 

Para esta tarefa, colocam-se as seguintes hipóteses: 

Hipótese C: No PA há mais predisposição do que no PE para a supressão das 

preposições em orações completivas oblíquas. 

Hipótese D: A adição de preposições com verbos que não as regem é mais 

generalizada no PA do que no PE.  

Hipótese E: A classe semântica de verbos influencia o tipo de preposição adicionada. 
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2.2.2.3. Omissão do complementador 

Para a aferição da aceitabilidade da omissão do complementador, elaborou-se um 

teste de juízo de gramaticalidade que consiste i) na avaliação das frases de acordo com a 

escala119 abaixo indicada e ii) na correção direta nas frases de teste, no caso de o informante 

considerar que a frase está no nível 3 (A frase está mal construída – MAU). 

1 – A frase está bem construída. 
       BOM 

2 – Não tenho a certeza se a frase 
está bem construída. NÃO SEI 

3 – A frase está mal construída. 
       MAU 

 

Importa referir que a correção não é um fator determinante para o estudo; tal serve, 

essencialmente, para aferir o grau de consciência dos informantes relativamente ao 

fenómeno em teste. 

Nesta tarefa, estão em causa duas variáveis: i) o tipo de encaixe da oração 

completiva, ou seja, simples ou complexo, e ii) o modo selecionado no caso do encaixe 

simples. Nos contextos de encaixe simples, para a identificação da relação entre a omissão 

do complementador e o modo selecionado, tem-se em consideração a classe semântica dos 

verbos (ver Tabela 7. condições nº1, nº2, nº3 e nº4). Nos contextos de encaixe complexo, 

está em causa a omissão do complementador quando a estrutura completiva está encaixada 

numa oração relativa (condição nº5). 

Condição Descrição 
Nº1 Omissão de C com verbos de crença (seleção do modo indicativo) 
Nº2 Omissão de C com verbos de conhecimento (seleção do modo indicativo) 
Nº3 Omissão de C com verbos avaliativos (seleção do modo conjuntivo) 
Nº4 Omissão de C com verbos volitivos (seleção do modo conjuntivo) 
Nº5 Omissão de C com a completiva encaixada numa oração relativa 

Tabela 7 - Condições da tarefa de juízo de gramaticalidade (omissão do complementador) 

 

No caso da condição nº5, a classe semântica dos verbos não foi controlada, isto é, 

formularam-se as frases com verbos diferenciados (tendo como principal referência os 

verbos mais frequentemente usados em corpora e na literatura). Os verbos associados a 

estas condições são os seguintes: 

 

 

 

                                                           
119  Apenas foram utilizados três níveis da escala para simplificar a resposta. Neste estudo interessa apenas compreender se os falantes 
aceitam ou não a omissão ou se têm dúvidas relativamente à aceitação de frases com o complementador omisso. 
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Encaixe simples Encaixe complexo  

Indicativo Conjuntivo  
Esperar 
Aceitar 
Considerar 
Ver 
Querer 
Saber 
Lamentar 

Verbos de crença 
acreditar | considerar 
 
Verbos de conhecimento 
saber | ver 

Verbos avaliativos 
lamentar | aceitar 
 
Verbos volitivos 
querer | esperar 

Tabela 8 – Verbos usados na tarefa de juízo de gramaticalidade (omissão do complementador) 

 

Para esta tarefa foram elaboradas 31 frases de teste, 12 frases sem omissão (itens de 

controlo) e 15 de distração, ou seja, 58 itens no total. As frases distratoras são compostas 

por 2 frases feitas do discurso jurídico (reproduzidas na literatura); por 4 frases sem omissão 

mas com o modo alterado; e por 9 frases com omissão de C com a completiva associada a 

outras construções complexas (por exemplo, oração completiva encaixada numa outra 

oração completiva) (cf. Anexo VI – Frases do teste de juízo de gramaticalidade (omissão do 

complementador)). 

Quanto a esta tarefa, colocam-se as seguintes hipóteses: 

Hipótese F: A omissão do complementador no PA é mais generalizada do que no PE. 

Hipótese G: Nos contextos de encaixe simples, a omissão de C é mais preponderante 

com verbos que selecionam o indicativo contrariamente ao que sugerem os dados sobre a 

omissão no PE (cf. Capítulo II, secção 2.5.2.) e sobre a omissão noutras línguas românicas (cf. 

Capítulo II, secção 2.5.3.). 

Hipótese H: A omissão do complementador é mais expressiva em contextos de 

encaixe complexo (oração relativa).  
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Capítulo IV: Apresentação dos resultados - Corpus 

 Neste capítulo, apresentam-se os resultados obtidos dos corpora escrito e oral, 

respetivamente (cf. Capítulo III, secção 2.1.). Após essa apresentação, são mencionados os 

principais aspetos a reter desta primeira análise. 

1. Corpus Jornal de Angola  

Com base nos textos do Jornal de Angola, recolheram-se dados relativos aos três 

domínios em estudo. Os exemplos podem conter problemas de vária natureza, por exemplo, 

de pontuação, de concordância, etc., contudo, isso não foi considerado neste estudo. 

Nenhum dos destaques apresentados é original (negrito, sublinhado, parênteses retos [-]). 

1.1. Seleção do modo 

 Quanto às oscilações no uso do modo em orações completivas verbais finitas, só foi 

atestada uma ocorrência (27), que consiste no uso de indicativo com um verbo volitivo 

(contudo, é possível que, neste contexto, este verbo tenha uma interpretação diferente, 

mais no sentido da associada aos verbos de ficção). 

(27) “Onofre dos Santos veio recordarnos a todos, políticos, activistas e cidadãos em 

geral, que não se pode fazer tábua rasa de direitos inalienáveis que também estão na 

Constituição, mas que por razões ou interesses obscuros, ou ainda por falta de 

esclarecimento, se pretende que uns têm prevalência sobre os demais.” [PD2709] 

 Foram encontrados, também, outros casos de oscilação no uso do modo noutro tipo 

de orações subordinadas (adverbiais temporais e relativas)120 e oscilações envolvendo o uso 

de construções finitas em contextos de infinitivo ou o contrário121. 

1.2. Completiva oblíqua 

Quanto ao funcionamento das orações oblíquas, verificou-se a supressão da 

preposição com verbos de uso frequente (28a, b, c) e um caso de omissão envolvendo uma 

construção com um predicado complexo – verbo leve - (29). Em qualquer um destes casos, 

está em causa a supressão da preposição de. 

                                                           
120 “É bom quando instituições se juntem na luta para baixar a mortalidade infantil.” [SO06101]  

“Os professores do Cuanza Sul foram aconselhados ontem, no Sumbe, a utilizarem novas metodologias que ajudam a tornar o 

conhecimento científico mais perceptível no processo de ensino e aprendizagem dos alunos.” [RE0910] 
121  “Se as conversações não derem qualquer resultado até final de Março e a responsabilidade seja imputável à falta de confiança 

provocada pela iniciativa dos 47, ninguém pode garantir que as conversações não caiam num impasse prolongado”. [HZ1903] 

 “Na ocasião, Jorge Salvador disse que a Sopa Solidária foi também uma experiência para que membros da AKS poderem estar 
mais próximos dos mais carenciados.” [GEN1610] 
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(28) a. “Estamos recordados [-] que, em épocas passadas, quando foi preciso 

introduzir reformas políticas e económicas e em particular no aparelho do Estado, a receita 

clássica avançada propugnava a redução do salário e dos trabalhadores da Função Pública 

(…)” [PD3008] 

         b. “As comunidades do interior do país precisam cada vez mais [-] que funcione 

a fileira dos produtos hortícolas, das frutas e dos cereais.” [PD2202] 

          c. “(...) uma criança que sabe que na escola vai encontrar alimento não precisa 

[-] que o pai ou encarregado de educação a mande ir à escola (…).” [REP2510] 

(29) “(...) damos conta [-] que, afinal, temos as mãos cheias de nada.” [PD1005] 

Para além desses casos envolvendo completivas verbais, foram encontrados outros 

casos de supressão com predicados de natureza adjetival ou nominal122.  

No corpus escrito não foram identificados casos de adição de preposições. 

1.3. Omissão do complementador 

Relativamente à omissão do complementador, encontraram-se os seguintes casos: 

(30)  “Alice Filomena Pascoal, que falava em alusão aos quatro anos da elevação da 

antiga comuna da Catumbela a município, explicou [-] do total das escolas, 35 são 

estabelecimentos de ensino público, quatro coparticipadas e cinco privadas.” [RE0710] 

(31) a. “(...) ainda assim o MPLA optou em várias situações por procurar consensos 

políticos para fazer aprovar propostas de lei que sabia [-] podia fazer passar pelo 

Parlamento sem necessidade de recurso a esse exercício.” [PD1608] 

        b. “Quer na recuperação e/ou construção de novas estações, de pontes, quer na 

reabilitação do aeroporto do Luena e na edificação de um hospital geral moderno capaz de 

atender a demanda de serviços, que sabemos [-] vai crescer exponencialmente com o 

“sopro económico” que o CFB vai levar à região.” [PD1502] 

         c. “E isso acontece sobretudo quando nas construções são usados materiais 

precários, em terrenos pouco seguros, em encostas que se sabe [-] podem ceder a qualquer 

momento, a beira dos rios, enfim, em locais onde o risco é iminente (...).” [PD0103] 

                                                           
122  “Ana Gomes veio com essa divina missão de salvar almas e difundir o ideal da democracia e do respeito dos direitos humanos e 

da transparência e, (...), convencida [-] que tinha de ultrapassar os obstáculos (…).” [PD0908] 
“(...) não pode haver dúvidas [-] que a partir desse momento está a prosseguir outros fins (…).”[PD2604] 
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         d. “Esta decisão, que não se acredita [-] esteja relacionada directamente com o 

processo que envolve SamSumana, constitui um duro golpe para o governo da Serra Leoa 

(...).” [MA1703] 

(32) “Para eles, dignidade nacional é aceitar que o senhor Scheuble, todo poderoso 

ministro alemão das Finanças, diga como diz ao governo grego [-] vocês fazem o que nós 

queremos e acabouse, não há nada para negociar, só assim se recupera a confiança dos 

mercados.” [OP1902] 

No exemplo (30), está em causa a omissão do complementador num contexto em 

que a oração completiva tem um encaixe simples e é selecionada por um verbo da classe 

semântica dos verbos declarativos (modo indicativo); já nos exemplos (31a, b, c, d), observa-

se a omissão num contexto em que a frase superior que integra a oração completiva está 

encaixada numa estrutura relativa; nesses exemplos, o predicado da oração completiva é 

sempre complexo, envolvendo auxiliares aspetuais (31b), modais (31a, c) ou da passiva 

(31d). Em qualquer um desses casos, o verbo que seleciona a oração completiva é um verbo 

epistémico, ‘saber’ nos primeiros três exemplos (modo indicativo) e ‘acreditar’ no último 

(modo conjuntivo). 

O exemplo (32) denota uma omissão associada a uma passagem do discurso indireto 

para o discurso direto123. 

2. Corpus Televisão Pública de Angola 

 Quanto ao corpus oral, importa referir que a transcrição das gravações não teve em 

conta todos os fenómenos da oralidade; dá-se conta das pausas no discurso em casos 

pontuais. Os exemplos são apresentados com os destaques já referidos na secção anterior. 

2.1. Seleção do modo 

 Em termos de usos distintos do modo, foram identificados dois casos de uso do 

indicativo com verbos volitivos (33a, b). 

(33) a. “Espero que a sua carreira vai à frente depois de muito tempo.” [KU, 14.08.16] 

        b. “Querem que eu canto um louvor de arrependimento?” [OD, 19.08.16] 

O exemplo (34) denota também um caso de uso de indicativo num contexto de 

conjuntivo; neste caso está envolvido um predicado causativo. 

                                                           
123  Gonçalves (2013) faz referência a um fenómeno inverso no PM, referindo-o como um caso de ‘encaixe do discurso direto’: “O 
presidente afirmou que não sei. Não conheço e não tenho plano.” [p. 174]. 
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(34) “Isso é que fez com que o CDS não sendo da família política do MPLA também 

foi convidado a vir a este sétimo congresso.” [TJ, 19.08.16] 

Há também outras atestações neste corpus que dizem respeito à oscilação no uso do 

modo em orações adverbiais (concessivas, finais e condicionais)124 e em orações principais 

(com advérbios desencadeadores de conjuntivo ou partículas que veiculam desejo)125. 

2.2. Completiva oblíqua 

 Relativamente à supressão de preposições com complementos oracionais verbais, 

verifica-se apenas um caso de supressão da preposição de com um verbo de paradigma 

reflexo/não reflexo (35). 

(35) “eu lembro-me [-] que até fiz uma música, só que ela não está gravada em disco, 

que eu fiz no Soio, lembro-me.” [KU, 14.08.16] 

 Neste corpus foram identificados, também, outros casos de supressão de 

preposições com predicados nominais126 e adjetivais127.  

Quanto à adição de preposições, encontraram-se casos de inserção da preposição de 

com verbos de conhecimento (36) e a inserção da preposição para com verbos diretivos 

(37a, b). 

 (36) “O exercício que hoje foi feito levou-nos a concluir de que este sistema de 

votação electrónico garante não só a transparência mas também maior celeridade na 

obtenção dos resultados.” [TJ, 19.08.16] 

 (37) a. “tendo em conta que o meio ambiente faz parte da natureza e nós somos a 

sociedade, então como mãe, apelo a todas as mães para que o lixo *seje colocado no lugar 

certo.” [RE, 14.08.16] 

        b. “O governo da província apela a toda a população para que se mantenha 

calma, vigilante e que colabore na manutenção da ordem pública.” [TJ, 14.08.16] 

                                                           
124  “eu me lembro acho que era 92 ou 93 ele foi pa Portugal e quando regressou veio com o álbum intitulado ‘Naqueles tempos’, 

gravou algumas peças musicais dele em Portugal, como a Margarida Giló e outras mais e é um camarada que está sempre na nossa vida 

musical, é uma força da nossa música, embora está agora um bocadinho adormecido mas acredito que ele vai ressuscitar e dar frutos.” [KU, 
14.08.16] 

  “Presume-se termos mais de três milhões de fiéis a nível do país e a mensagem deve chegar a esta população para que no último 

dia cumprimos então com o nosso dever cívico.” [TJ, 14.08.16] 

 “não...desde que não me toca na cara, é o suficiente.” [OD, 19.08.16] 
125  “Talvez o segredo está na quantidade reduzida (de indivíduos).” [DD, 14.08.16] 

“Só estamos à espera do resultado // que ganha o nosso líder, o camarada presidente José Eduardo dos Santos” [TJ, 19.08.16]. 
126  “Nós não temos dúvidas [-] que analisando o que foi a prestação do MPLA do último congresso, do congresso anterior até este o 

MPLA distanciou-se dos seus próprios militantes.” [FC, 19.08.16] 
“Eu tenho a certeza [-] que eu tenho muitos e muitos bons amigos músicos.” [KU, 14.08.16] 

  “Houve falta, de facto houve, não há dúvidas [-] que houve falta.” [DD, 14.08.16] 
127  “Estamos certos [-] que essa missão apesar de ser árdua, mas com certeza vamos conseguir cumprir com os ensinamentos e 
acompanhamento dos nossos mais velhos lá chegaremos.” [TJ, 19.08.16] 
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 Também no âmbito do funcionamento das orações completivas oblíquas, verificou-se 

um caso de troca da preposição (38). 

 (38) “organizações, digamos juvenis, que podem falar sobre conteúdos ambientais e 

levar com que as pessoas tenham uma atitude diferente em prol do ambiente.” [RE, 

14.08.16] 

2.3. Omissão do complementador 

 No corpus oral identificou-se um caso de omissão com a oração completiva em 

encaixe simples (39a) e um em que a estrutura completiva está encaixada numa relativa 

(39b). 

(39) a. “ele falou [-] já tinha começado há bastante tempo” [TX, 14.08.16] 

        b. “a implementação desta amnistia exigirá um maior esforço nas medidas 

preventivas contra criminalidade bem como nas de reinserção social dos cerca dos 8000 mil 

beneficiários entre detidos e condenados que se estima [-] venham a ser libertados.” [TJ, 

14.08.16]. 

Do ponto de vista da classe semântica do verbo que seleciona a oração completiva, 

no exemplo (39a), está em causa um verbo declarativo, com a seleção do modo indicativo, e, 

no exemplo (39b), encontra-se um verbo de crença com o modo conjuntivo. 

3. Principais considerações 

Em geral, verifica-se que qualquer um dos domínios em análise neste estudo 

apresenta alguma variação nas produções espontâneas tanto no modo escrito como no oral. 

Quanto às oscilações na seleção do modo, foram apenas atestados usos do indicativo 

em contextos de conjuntivo, nomeadamente com verbos volitivos. 

Os casos de supressão de preposições identificados correspondem, 

maioritariamente, a contextos opcionais no português europeu, nos quais a presença da 

preposição já parece, em certa medida, marcada (por exemplo, com o verbo ‘precisar’). Não 

foi atestada a supressão de outras preposições que não a preposição de. Relativamente à 

adição de preposições, não foi identificado nenhum caso no corpus escrito; já no corpus oral, 

verificaram-se casos de adição da preposição de com verbos de conhecimento e a adição da 

preposição para com verbos diretivos.  

Por último, quanto à omissão do complementador, são mais os casos em que este é 

omitido quando a estrutura completiva está encaixada numa relativa do que quando esta 
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ocorre em encaixe simples. Tanto nos contextos em que a completiva tem um encaixe 

simples como nos que tem um encaixe complexo, predomina a omissão com verbos que 

requerem o indicativo (segundo a norma europeia), designadamente, verbos declarativos e 

verbos de conhecimento.  

 Como referido no Capítulo III, secção 2.2., as recolhas dos corpora serviram, em 

grande medida, para nortear as perguntas do teste (algumas frases de teste são adaptações 

das ocorrências espontâneas) e também para assegurar a representatividade dos dados 

empíricos. 
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Capítulo V: Apresentação dos resultados - Inquérito  

1. Caracterização dos informantes 

1.1. Grupo de teste 

Para a constituição do grupo de teste, foi enviado um total de 71 inquéritos128; desse 

total, só 33 respostas foram validadas, devido às restrições colocadas quanto à língua 

materna e à naturalidade dos falantes. Assim, relativamente aos inquéritos que foram tidos 

em consideração, encontram-se na amostra apenas falantes provenientes de Luanda, com 

idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos e com formação superior 

(predominantemente nas áreas das humanidades - línguas e literaturas - e das ciências 

sociais - direito). Na Tabela 9., apresenta-se o número de informantes por sexo e as idades 

correspondentes (cf. Anexo VII – Caracterização dos informantes – Grupo de teste). 

Informantes M F 

Sexo 21 12 

Idades Intervalo 19 – 25 18 – 25 

Média 21 21 

Tabela 9 - Número de informantes por sexo e idade (grupo de teste) 

1.2. Grupo de controlo 

Quanto ao grupo de controlo, foram aplicados 22 inquéritos e, no total, foram 

validadas 21 respostas129. Nessa amostra, encontram-se representados falantes nativos do 

português europeu a frequentar o ensino superior em Lisboa, principalmente nas áreas de 

línguas e literaturas; as idades dos informantes estão compreendidas entre os 18 e os 33 

anos (Tabela 10.) (cf. Anexo VIII - Caracterização dos informantes – Grupo de controlo). 

Informantes M F 

Sexo 6 15 

Idades Intervalo 20 – 33 18 – 22 

Média 24 20 

Tabela 10 - Número de informantes por sexo e idade (grupo de controlo) 

 

                                                           
128  Desses 71 inquéritos, foram invalidados 10 por terem sido preenchidos por informantes cuja língua materna é o quimbundo 

(provenientes do Uíge, Kwanza Sul, Kwanza Norte, Malange, Bengo e Luanda); 11 inquéritos que foram preenchidos por falantes nativos do 

umbundo (provenientes do Huambo, Benguela, Bié, Luanda e Huíla); 11 que foram preenchidos por falantes nativos do quicongo 
(provenientes do Uíge, Luanda e Bengo); e outros 4 inquéritos cujas respostas provêm de falantes nativos de línguas maternas diferenciadas 

(como por exemplo, coreano, tockwé); a estes acrescenta-se 1 que foi invalidado por não conter nenhuma indicação relativa à língua materna 

e um outro por estar mais de 50% incompleto. 
129  Um dos questionários não foi validado por ter sido preenchido por um informante cuja língua materna não é o português. 



 58 

2. Apresentação das respostas 

Para a análise das respostas obtidas, apresenta-se, para cada tarefa, primeiro, o 

desempenho do grupo de teste e, depois, o do grupo de controlo. Após a descrição do 

desempenho nas tarefas, é feita uma súmula das principais considerações a reter, tendo em 

conta o confronto entre os dois grupos. O universo de informantes do estudo é de 54 (33 

para o grupo de teste e 21 para o grupo de controlo) e, em geral, todas as respostas dadas 

foram tidas em consideração (salvo algumas exceções que serão mencionadas em momento 

oportuno). 

2.1. Tarefa 1 – Tarefa de produção induzida (modo) 

Tendo em conta as condições formuladas (cf. Capítulo III, secção 2.2.2.1.), na Tabela 

11., apresentam-se as preferências dos informantes do grupo de teste no que diz respeito à 

seleção do modo. 

Condições  INDICATIVO CONJUNTIVO Outros
130

 

Nº1 verbos de ficção 176 / 198 
88,9% 

5 / 198 
2,5% 

17 / 198 
8,6% 

Nº2 verbos de conhecimento 144 / 198 
72,7% 

0 / 198 
0% 

54 / 198 
27,3% 

Nº3 verbos declarativos 168 / 198 
85% 

4 / 198 
2% 

26 / 198 
13% 

Nº4 verbos diretivos 15 / 198 
7,6% 

181 / 198 
91,4% 

2 / 198 
1% 

Nº5 verbos avaliativos 58 / 198 
29,3% 

123 / 198 
62,1% 

17 / 198 
8,6% 

Nº6 verbos volitivos 7 / 198 
3,5% 

190 / 198 
96% 

1 / 198 
0,5% 

Tabela 11 - Número e percentagem de seleção do modo (grupo de teste) 

 

Segundo a norma padrão europeia, era esperado o uso do indicativo nas condições 

nº1, nº2 e nº3 e o conjuntivo nas restantes. Tal como se verifica na Tabela 11., em geral, os 

informantes angolanos estiveram muito próximos do expectável, nomeadamente no caso 

das condições referentes ao uso do indicativo. Já no caso das condições nº4, nº5 e nº6, 

observa-se um afastamento relativamente acentuado, principalmente no caso da condição 

nº5 (verbos avaliativos). 

                                                           
130

  A parcela ‘Outros’ diz respeito a situações em que ou não houve resposta (NR) ou a resposta dada não foi validada por não 

corresponder ao que era pedido na tarefa. Para a tarefa de indução do modo utiliza-se a seguinte legenda para a classificação dos ‘Outros’: 

uso de infinitivos (INF), uso do modo condicional (COND), resposta dupla/diferenciada (RD). Assim, relativamente à Tabela 11, estão 

contabilizados na parcela ‘Outros’ os seguintes casos: condição nº1 – 1 NR, 1 INF, 3 RD, 12 COND; condição nº2 – 3 NR, 2 RD, 49 COND; 
condição nº 3 – 2 NR, 24 COND; condição nº 4 – 2 RD; condição nº 5 – 1 NR, 2 RD, 14 COND; condição nº 6 – 1 NR. 
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De acordo com os dados, no que diz respeito às condições referentes à seleção do 

modo indicativo, observa-se que a condição nº2 é a que oferece menos dúvidas, já que, sem 

contar com os itens não validados, que na sua maioria correspondem ao uso do condicional 

(49 casos), a correspondência com o esperado é total. Com os verbos de ficção (condição 

nº1), há três informantes que optaram pelo uso do conjuntivo, principalmente com o verbo 

‘sonhar’131. Na condição nº3, há quatro informantes a selecionar o modo conjuntivo com 

verbos declarativos; cada um desses quatro informantes oscilou apenas em um item dos seis 

disponíveis para a condição e tal ocorreu sempre com o verbo ‘afirmar’132. No essencial, 

observa-se que, nas classes semânticas com as quais está previsto o uso do indicativo, as 

oscilações são muito pontuais, nesse sentido, a preferência dos informantes para o uso do 

indicativo nos contextos esperados é evidente. 

Relativamente ao uso do indicativo em contextos de conjuntivo, verifica-se que, no 

total de 33 informantes, 9 (27,27%) fizeram essa oscilação com verbos diretivos; 27 (81,8%) 

com verbos avaliativos e 5 (18,2%) escolheram o indicativo com verbos volitivos (há, claro, 

informantes que sobrepõem as oscilações); no Anexo IX, apresenta-se a análise individual 

dessas escolhas. Importa realçar que a escolha do indicativo nesses contextos é mais ou 

menos consistente entre os falantes que a fazem.  

No Gráfico 1., é apresentado o número de ocorrências de indicativo com cada um dos 

verbos representativos das classes semânticas que selecionam o conjuntivo no PE (cada um 

desses verbos ocorre 99 vezes). 

 

 

Gráfico 1 - Número de ocorrências de indicativo em contextos de conjuntivo (grupo de teste) 

 

                                                           
131  Desses três informantes, um utilizou o conjuntivo em metade das ocorrências (3/6), nas seguintes frases de teste para a tarefa do 

modo: (3) “Os colegas dele fingiram que tivessem trabalhado mais horas.”; (4) “O Sr. Gomes sonhou que tivesse progredido na carreira.”; e 

(6) “O segurança do prédio sonhou que o edifício tivesse ruído na sequência de uma catástrofe natural.”. Os outros dois informantes apenas 
utilizaram o conjuntivo com verbos de ficção numa ocorrência; um no contexto (4) e o outro no contexto (6). 
132  Três informantes utilizaram exatamente a mesma forma do conjuntivo no contexto (15) das frases de teste para o modo, ou seja, 

“Os funcionários públicos afirmaram que o governo lhes tenha cortado o subsídio de férias.”; o quarto informante selecionou o conjuntivo no 
contexto (14) “Os proprietários do parque afirmaram que exista algum perigo na circulação noturna nesta área.” 

3 

12 

19 

39 

3 4 

Sugerir Exigir Aceitar Lamentar Esperar Querer

          Nº 4 verbos diretivos                                Nº 5 verbos avaliativos                                    Nº 6 verbos volitivos 
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Como se observa, o verbo ‘lamentar’ é o que apresenta mais usos com o modo 

indicativo, seguido do verbo ‘aceitar’. Esses números sugerem que são os predicados da 

classe semântica dos verbos avaliativos que mais induzem o uso diferenciado do modo. 

Quanto ao desempenho do grupo de controlo, apresentam-se, na Tabela 12., as 

preferências de seleção dos modos indicativo e conjuntivo por condição. 

 

Condições  INDICATIVO CONJUNTIVO Outros
133

 

Nº1 verbos de ficção 117 / 126 
92,9% 

2 / 126 
1,6% 

7 / 126 
5,5% 

Nº2 verbos de conhecimento 101 / 126 
80,2% 

0 / 126 
0% 

25 / 126 
19,8% 

Nº3 verbos declarativos 109 / 126 
86,5% 

0 / 126 
0% 

17 / 126 
13,5% 

Nº4 verbos diretivos 3 / 126 
2,4% 

122 / 126 
96,8% 

1 / 126 
0,8% 

Nº5 verbos avaliativos 2 / 126 
1,6% 

123 / 126 
97,6% 

1 / 126 
0,8% 

Nº6 verbos volitivos 0 / 126 
0% 

126 / 126 
100% 

0 / 126 
0% 

Tabela 12 - Número e percentagem de seleção do modo (grupo de controlo) 

 

Segundo o disposto na Tabela 12., o grupo de controlo segue, totalmente, o padrão 

esperado nas condições nº2, nº3 e nº6. Nas outras condições, a oscilação é bastante 

esporádica. No caso da classe dos verbos de ficção (condição nº1), há dois informantes a 

optar uma vez cada pelo uso do conjuntivo com o verbo ‘sonhar’134. Quanto à classe dos 

verbos diretivos (condição nº 4), há um informante que utiliza uma vez o indicativo com o 

verbo ‘sugerir’ e outros dois informantes que utilizam, também uma só vez, o modo 

indicativo com o verbo ‘exigir’. Por último, na classe dos verbos avaliativos, o mesmo 

informante utiliza duas vezes o modo indicativo com o verbo ‘lamentar’ (ver Anexo X para a 

análise individual dos informantes do grupo de teste na tarefa de indução do modo).  

No Gráfico 2., apresenta-se uma análise comparativa dos resultados obtidos pelo 

grupo de teste e pelo grupo de controlo. 

 

                                                           
133  Para qualquer um dos verbos que exigem o modo indicativo, a parcela “Outros” diz respeito a escolhas do modo condicional; no 
caso dos verbos diretivos há uma resposta com uma forma verbal diferenciada (RD) e com os verbos avaliativos há uma Não Resposta (NR). 
134  Ambos no contexto (6) das frases de teste para a tarefa de indução do modo; contudo com formas distintas: um utilizou o presente 

do conjuntivo e o outro utilizou o pretérito - “O segurança do prédio sonhou que o edifício tenha ruído na sequência de uma catástrofe 
natural.” e “O segurança do prédio sonhou que o edifício tivesse ruído na sequência de uma catástrofe natural.”. 
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Em suma, com base no Gráfico 2., verifica-se que, em ambos os grupos (grupo de 

teste (GT) e grupo de controlo (GC)), nunca é utilizado o conjuntivo com a classe dos verbos 

de conhecimento (condição nº 2). No caso das outras duas classes de verbos que selecionam 

o modo indicativo na oração subordinada (condições nº1 e nº3), verifica-se que o GT 

apresenta valores muito próximos dos do GC e, nesse sentido, compreende-se que não 

existe um grande desfasamento relativamente ao esperado na norma padrão europeia. Só 

muito pontualmente é utilizado o modo conjuntivo com verbos de ficção, porém, o uso do 

conjuntivo com verbos declarativos é uma particularidade a destacar no grupo de teste 

(apesar de ser pontual). 

 Quanto aos verbos que selecionam o modo conjuntivo na oração subordinada, ficam 

evidentes as divergências encontradas entre o grupo de teste e o grupo de controlo. A classe 

dos verbos avaliativos é a que apresenta um comportamento mais distinto, contrariamente 

ao que sugere a literatura, que apenas atesta oscilações com a classe dos verbos volitivos135 

                                                           
135  Uma vez que a literatura apontava para um uso mais generalizado do indicativo com verbos volitivos, foram incluídos itens de 
distração referentes a esse uso na tarefa 3 (teste de juízo de gramaticalidade). Em seguida apresentam-se os contextos e as percentagens das 

avaliações atribuídas por cada um dos grupos: 

(22) ‘Eu quero que a associação me ajuda a divulgar o meu evento.’ -> neste contexto, 61,29% dos informantes do GT 
consideram que é uma frase gramatical; 3,23% têm dúvidas e 35,48% consideram agramatical. No GC apenas 11% consideram gramatical 

(88% atribuíram a avaliação 3) e não há casos de dúvida. 

(23) ‘A população quer que tudo corre bem.’ -> Neste caso, 51,61% dos informantes do GT consideram gramatical, 9,68% têm 
dúvidas e 38,71% consideram agramatical. No GC, 27,78% atribuem avaliação 1 e 72,22% avaliação 3; não há casos de dúvida. 
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(cf. Capítulo II, secção 3.1). Assim, quanto à seleção do modo, será explorado, no próximo 

capítulo, o uso do indicativo com verbos avaliativos, por ser esse o caso de variação com 

maior expressão neste teste. 

2.2. Tarefa 2 – Tarefa de produção induzida (completiva oblíqua) 

Quanto ao funcionamento da completiva oblíqua, importa referir que não estavam 

previstos casos de substituição. No entanto, no levantamento dos dados, verificou-se que 

nos contextos em que era esperada ou a supressão ou a manutenção da preposição, os 

informantes por vezes substituíam a preposição esperada por uma outra. Nesse sentido, 

para a descrição dos resultados, foram estipuladas as seguintes categorias de análise: 

manutenção, supressão e substituição da preposição, para as condições relativas à 

supressão; e adição da preposição e não adição da preposição, para os casos de adição. 

Primeiramente, apesenta-se na Tabela 13. o comportamento dos falantes do grupo 

de teste quanto ao uso das preposições a e de a introduzir complementos finitos. 

 

Verbos que regem a 
preposição a 

Verbos que regem a 
preposição de 

MANUTENÇÃO 62 / 198 
31,3% 

105 / 198 
53% 

SUPRESSÃO  22 / 198 
11,1% 

47 / 198 
24% 

SUBSTITUIÇÃO  94 / 198 
47,5% 

26 / 198 
13% 

Outros
136

 20 / 198 
10,1% 

20 / 198 
10% 

Tabela 13 - Uso da preposição em completivas oblíquas – supressão de preposições - (grupo de teste) 

 

De acordo com a Tabela 13., quanto ao uso da preposição a, verifica-se que os 

informantes do grupo de teste optam em 47,5% dos casos por formular a completiva com 

                                                                                                                                                                                     
(24) ‘Eu espero que os encarregados também não alteram as regras do jogo.’ -> 48,39% dos informantes do GT atribuem 

avaliação 1 (consideram gramatical), 6,45% têm dúvidas e 45,16% avaliam como agramatical. No GC, apenas 10% dos falantes consideram 

a frase gramatical, contra 90% que a avaliam como agramatical. Também neste item, não existem casos de dúvida no GC.  

(25) ‘Nós esperamos que depois desta fase podemos fazer o balanço final do processo.’ -> Metade dos falantes do GT considera 
ser uma frase gramatical (50%), 6,25% têm dúvidas e 43,75% consideram ser uma frase agramatical. Neste contexto encontram-se alguns 

casos de dúvida no GC, 5,3% dos informantes; também 5,3% consideram a frase gramatical contra 89,4% que a consideram agramatical. 

Em síntese, a maioria dos falantes do GT que assinala 3 também corrige as frases; contudo, as avaliações não são uniformes entre os 

informantes; por exemplo, há casos em que o mesmo informante avalia 1 em dois itens e, depois, avalia 3 noutros 2. Esses juízos podem 

indicar alguma instabilidade na distribuição deste modo, já que os casos em que se considera agramatical nunca atingem os 50%. 
136  Para as duas condições, a parcela ‘Outros’ diz respeito a RD (Resposta diferenciada) ou a NR (Não Resposta). Foram invalidadas 

respostas em que era evidente o uso de conjunções subordinativas adverbiais em vez da preposição + complementador; ou seja, por vezes, os 

informantes optaram por, no espaço destinado, escrever formas como ‘porque’; tais formas foram interpretadas como a conjunção 
subordinativa causal e esses casos estão contabilizados como RD. Assim, no caso dos verbos que regem a preposição a encontram-se os 

seguintes casos: 4 RD, 15 NR e 1 símbolo vazio. Com os verbos que regem a preposição de verificou-se: 15 NR e 5 RD. O número de NR 

(para qualquer um dos verbos) corresponde, principalmente, ao desempenho de 3 informantes cuja não resposta a vários itens nesta tarefa foi 
recorrente. 
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uma outra preposição, ou seja, substituem a preposição a por outra. A seguir à substituição 

da preposição a por outras, o mais frequente é a manutenção desta (31,3% dos casos). A 

supressão de a não é tão frequente como os outros dois casos (11,1%). 

 Quanto ao uso da preposição de, a manutenção é a principal preferência (53% dos 

casos). Ao contrário do que acontece com a preposição a, a supressão da preposição de 

(24%) supera os casos de substituição dessa preposição por outras (13%). Na Tabela 14., 

apresentam-se as preposições utilizadas no caso das substituições e número de ocorrências. 

 

 de em para com por 

Verbos que regem a 
preposição a  

25 7 54 1 7 

Verbos que regem a 
preposição de 

- 6 0 0 20 

Tabela 14 - Substituição da preposição em completivas oblíquas (grupo de teste) 

 

Os dados da Tabela 14. sugerem que, quando não há supressão ou manutenção da 

preposição prevista, há uma tendência para o uso das preposições para ou de com verbos 

que regem a preposição a e uma tendência para o uso da preposição por no caso dos verbos 

que regem a preposição de. O uso da preposição para pode estar associado à interpretação 

da completiva oblíqua enquanto oração adverbial final; tal uso é recorrente em todas as 

frases de teste137. Esta questão será explorada no próximo capítulo. Em geral, as supressões 

e as substituições são transversais a quase todos os informantes deste grupo (ver Anexo XI – 

Análise individual – Supressão/substituição de preposições - Grupo de teste). Quanto à 

adição de preposições, apresenta-se na Tabela 15. o comportamento dos informantes por 

condição (classe de verbos). 

 

 

 

 

 

                                                           
137  A preposição para é utilizada nos seguintes contextos:  

(1) Por ter usado peças baratas, o mecânico arrisca-se para que o cliente não goste do serviço prestado. 

(2) Os comerciantes arriscam-se para que não haja nenhuma indemnização para os seus prejuízos. 
(3) Os turistas sabem que ainda não é Verão, logo arriscam-se para que hoje não seja um dia muito solarengo. 

(4) Há forças políticas que se opõem para que nós procuremos recursos naturais mais sustentáveis.  

(5) Eles sempre se opuseram para que outras pessoas contribuíssem com críticas construtivas.  
(6) Nós opusemo-nos para que se erguesse uma fábrica num terreno de cultivo. 
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 Verbos de conhecimento Verbos de crença Verbos diretivos 

ADIÇÃO 28 / 198 
14% 

24 / 198 
12% 

101 / 198 
51% 

NÃO ADIÇÃO 157 / 198 
79% 

161 / 198 
81% 

84 / 198 
42% 

Outros
138

 13 / 198 
7% 

13 / 198 
7% 

13 / 198 
7% 

Tabela 15 – Número e percentagem de uso de preposições por classe semântica de verbos – adição de preposições - 
(grupo de teste) 

 

Segundo a tabela acima apresentada, observa-se que os casos de adição de 

preposições são pontuais com as classes semânticas dos verbos de conhecimento e de 

crença; com os verbos diretivos a taxa de adição de preposições é bem mais alta.  

Na Tabela 16., estão listadas as preposições adicionadas e o número total por classe 

de verbos. 

 

Classe semântica a de em por para Total 

Verbos de conhecimento 1 15 6 6 0 28 

Verbos de crença 1 11 9 2 1 24 

Verbos diretivos 11 4 4 0 82 101 

Tabela 16 - Preposições adicionadas por verbo – adição de preposições - (grupo de teste) 

 

Tendo em conta a Tabela 16., verifica-se que, geralmente, se utiliza a preposição de 

com verbos de conhecimento e verbos de crença e a preposição para com verbos diretivos. 

No caso dos verbos de conhecimento, há 16 informantes (48,4%) a adicionar 

preposições; com os verbos de crença, são 11 os informantes (33,3%) que adicionam 

preposições; e, com os verbos diretivos, todos os informantes do grupo adicionam a 

preposição para, sendo que só 12 (36,3%) adicionam outras preposições (ver Anexo XII – 

Análise individual – Adição de preposições - Grupo de teste). 

Quanto ao desempenho do grupo de controlo, no que respeita à supressão da 

preposição, verifica-se a seguinte distribuição: 

 

 

                                                           
138  A parcela ‘Outros’ diz respeito a RD ou NR. No caso dos verbos de conhecimento, há 10 NR e 3 RD; com os verbos de crença, há 
12 NR e 1 RD e, com os verbos diretivos, há 10 NR e 3 RD. 
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 Verbos que regem a 
preposição a 

Verbos que regem a 
preposição de 

MANUTENÇÃO 112 / 126 
89% 

82 / 126 
65% 

SUPRESSÃO 4 / 126 
3% 

35 / 126 
27,8% 

SUBSTITUIÇÃO  7 / 126 
5,6% 

3 / 126 
2,4% 

Outros
139

 3 / 126 
2,4% 

6 / 126 
4,8% 

Tabela 17 - Uso da preposição em completivas oblíquas – supressão de preposições - (grupo de controlo) 

 

Conforme mostra a Tabela 17., os informantes do grupo de controlo tendem a 

manter a preposição na maior parte dos casos. Nos casos de supressão, a preposição de é 

mais afetada do que a preposição a.  

As substituições de preposição são muito raras; no caso dos verbos que regem a 

preposição a, há quatro informantes que a substituem pela preposição para (apenas numa 

ocorrência), um substitui-a pela preposição por (uma vez), e há um outro informante que 

substitui duas vezes a preposição a por em. Com os verbos que regem a preposição de, há 

três informantes que substituem de pela preposição por apenas uma vez cada (cf. Anexo XIII 

– Análise individual – Supressão/substituição de preposições – Grupo de controlo). 

Quanto às condições relativas à adição de preposições, observa-se a seguinte 

distribuição: 

 

 Verbos de conhecimento Verbos de crença Verbos diretivos 

ADIÇÃO 3 / 126 
2,4% 

5 / 126 
4% 

90 / 126 
71,4% 

NÃO ADIÇÃO 122 / 126 
96,8% 

119 / 126 
94,4% 

33 / 126 
26,2% 

Outros
140

 1 / 126 
0,8% 

2 / 126 
1,6% 

3 / 126 
2,4% 

Tabela 18 – Número e percentagem de uso de preposições por classe semântica de verbos – adição de preposições - 
(grupo de controlo) 

 

Como se verifica, são muito pontuais os casos de adição com os verbos de 

conhecimento e de crença; há apenas 3 adições com os verbos de conhecimento, realizadas 

por três informantes diferentes (cada um adicionou uma preposição diferente - de, por e 

                                                           
139  A parcela ‘Outros’ diz respeito a 1 RD ou a 8 NR, sendo que essas 8 NR correspondem ao desempenho de um único informante. 
140  Os ‘Outros’ dizem respeito apenas a NR.  
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em). No caso dos verbos de crença, verifica-se um total de cinco adições, sendo que duas se 

referem à adição da preposição para por dois informantes diferentes, uma adição da 

preposição de e duas adições de em (também por dois informantes diferentes). Com os 

verbos diretivos, a adição é muito mais recorrente; há 17 adições da preposição a (essa 

adição é feita por 10 informantes) e 73 casos de adição de para (tal é praticado por todos os 

informantes do grupo) (cf. Anexo XIV – Análise individual – Adição de preposições - Grupo 

de controlo). 

Em suma, tendo em conta os resultados dos dois grupos, em geral, verifica-se que 

tanto a supressão de preposições como a adição são mais frequentes no grupo dos 

informantes angolanos, com a exceção dos verbos diretivos, que demonstram uma adição 

generalizada de para em qualquer um dos grupos do estudo (ver gráficos 3 e 4). 

 

Gráfico 3 -Percentagem de usos da preposição - supressão e substituição de preposições - (grupo de teste (GT) e grupo de 
controlo (GC)) 

 

 

Gráfico 4 - Percentagem de usos da preposição – adição de preposições - (grupo de teste (GT) e grupo de controlo (GC)) 

 

Quanto à supressão de preposições, os informantes angolanos optam mais pela 

substituição do que pela supressão (principalmente com a preposição a), ao passo que o 

grupo de controlo mantém a preposição na generalidade dos casos. Note-se que a supressão 

31,3% 
53% 

11,1% 
24% 

47,5% 

13% 

89% 

65% 

3% 

27,8% 
5,6% 2,4% 

Manutenção de 'a' Manutenção de 'de' Supressão de 'a' Supressão de 'de' Substituição de 'a' Substituição de 'de'
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de a é pouco referida na literatura do PE [cf. Barbosa 2013141], assim, esse fenómeno revela 

ser um caso relativamente particular na variedade angolana do português. Em qualquer um 

dos grupos verifica-se que, no que diz respeito à supressão, a preposição de é a mais 

afetada. 

No caso da adição de preposições, verifica-se que, apesar de pontual em qualquer 

um dos grupos (com os verbos de conhecimento e com os verbos de crença), esta tem mais 

expressão no grupo de teste do que no grupo de controlo. No entanto, ainda não é possível 

afirmar que a classe semântica dos verbos é um fator determinante para a adição da 

preposição (ou de uma determinada preposição); como se vê no Gráfico 4., os valores são 

muito próximos nas classes dos verbos de conhecimento e de crença. No caso dos verbos 

diretivos, acredita-se que possa estar em causa o uso da preposição para com uma outra 

função, que não a preposicional. À partida, com estes verbos, utiliza-se a forma/locução 

‘para que’ com a função de complementador.  

Na discussão dos resultados, serão explorados os casos de substituição de 

preposições e os casos de adição. 

2.3. Tarefa 3 – Juízo de gramaticalidade (omissão do complementador) 

Para a descrição do desempenho dos informantes na tarefa de juízo de 

gramaticalidade, apresenta-se na Tabela 19. os resultados por condição, em termos de 

ocorrências, percentagem e média (3 corresponde a ‘frase mal construída’, ou seja, 

agramatical, 2 corresponde a casos de dúvida e 1 a frases bem construídas (gramaticais)). 

 1 2 3 Outros
142

 Média TOTAL 

Nº 1 omissão de C com verbos 
de crença 

13 / 198 
6,57% 

6 / 198 
3,03% 

173 /198 
87,37% 

6 / 198 
3,03% 

2,83 

Nº2 omissão de C com verbos 
de conhecimento 

20 / 198 
10,1% 

8 / 198 
4,04% 

164 / 198 
82,83% 

6 / 198 
3,03% 

2,75 

Nº3 omissão de C com verbos 
avaliativos 

14 / 198 
7,07% 

14 / 198 
7,07% 

162 / 198 
81,82% 

8 / 198 
4,04% 

2,78 

Nº4 omissão de C com verbos 
volitivos 

15 / 198 
7,57% 

7 / 198 
3,54% 

171 / 198 
86,36% 

5 / 198 
2,53% 

2,81 

Nº 5 omissão de C em encaixe 
complexo 

19 / 231 
8,2% 

26 / 231 
11,3% 

173 / 231 
74,9% 

13 / 231 
5,6% 

2,71 

Tabela 19 - Juízos de gramaticalidade por condição (grupo de teste) 

  

                                                           
141  Barbosa (2013: 1890) considera que no contexto “O presidente opôs-se a [que fosse criado um Gabinete de Imprensa]” a 

preposição não pode ser suprimida. 
142  Nesta tarefa, a parcela ‘Outros’ diz respeito apenas a NR nas condições nº1, nº2, nº3 e nº4. Na condição nº5, há um informante 
que corrige dois itens com uma resposta diferenciada sem atribuir nenhuma avaliação. 
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Como se verifica, a avaliação 3 é indiscutivelmente a preferencial (qualquer uma das 

médias aproxima-se muito desse valor); em mais de 70% dos casos, os informantes do grupo 

de teste consideram agramatical a omissão do complementador em qualquer uma das 

condições em teste143. 

Nos casos em que os falantes consideraram a frase bem construída (1) ou em que 

não tiveram certeza a respeito da gramaticalidade (2), constata-se que os casos de certeza 

relativamente à gramaticalidade das frases prevalecem; essa constatação é verdadeira 

exceto na condição nº5, ou seja, quando a omissão do complementador coocorre com uma 

estrutura completiva encaixada numa relativa. Mais de metade dos informantes da amostra 

emite uma dessas avaliações, ou seja 1 ou 2 (ver Anexo XV – Análise individual – Juízo sobre 

a omissão do complementador (completiva em encaixe simples) - Grupo de teste e Anexo 

XVI – Análise individual – Juízo sobre a omissão do complementador (completiva em encaixe 

complexo) - Grupo de teste). 

Quanto às condições referentes à omissão do complementador em contextos de 

encaixe simples (nº1, nº2, nº3 e nº4), entende-se que um tratamento superficial não é 

suficiente para se perceber a relação entre a omissão de C e a classe semântica (e, 

consequentemente, entre a omissão e o modo selecionado); assim, apresenta-se no Gráfico 

5. uma análise mais centrada nos verbos representativos das classes semânticas em teste. 

 

Gráfico 5 - Distribuição das avaliações 1 e 2 por verbo – classes semânticas - (grupo de teste) 

 

Os dados do Gráfico 5. mostram que não é tão clara a relação entre a omissão e a 

seleção de um determinado modo; a omissão parece ser mais aceitável em função das 

propriedades intrínsecas de cada verbo, sendo esta mais acentuada com os verbos 

                                                           
143  Estavam incluídos no teste 12 itens de controlo (ou seja, 12 frases sem omissão); nesses casos a correspondência com o esperado 
foi de 91,38% (isto é, considerou-se que as frases estavam bem formadas).  
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‘acreditar’, ‘ver’, ‘lamentar’ e ‘querer’. A aceitação da omissão de C com completivas 

selecionadas pelo verbo ‘ver’ parece ter uma preferência excecional (nessas ocorrências 

estão envolvidos 14 informantes diferentes, contudo, há um único contexto que apresenta a 

maior recorrência 144 ). Os casos de dúvida centram-se, sobretudo, nos verbos ‘ver’, 

‘lamentar’ e ‘aceitar’. 

Relativamente ao desempenho dos informantes do grupo de controlo145, observa-se 

o seguinte comportamento (Tabela 20):  

 

 1 2 3 Outros
146

 Média TOTAL 

Nº 1 omissão de C com verbos 
de crença 

1 / 120 
0,83% 

0 / 120 
0% 

116 /120 
96,67% 

3 / 120 
2,5% 

2,98 

Nº2 omissão de C com verbos 
de conhecimento 

7 / 120 
5,87% 

0 / 120 
0% 

112 / 120 
93,3% 

1 / 120 
0,83% 

2,88 

Nº3 omissão de C com verbos 
avaliativos 

1 / 120 
0,83% 

0 / 120 
0% 

111 / 120 
92,5% 

8 / 120 
6,67% 

2,98 

Nº4 omissão de C com verbos 
volitivos 

5 / 120 
4,2% 

0 / 120 
0% 

110 / 120 
91,6% 

5 / 120 
4,2% 

2,91 

Nº 5 omissão de C em encaixe 
complexo 

13 / 140 
9,3% 

5 / 140 
3,6% 

113 / 140 
80,7% 

9 / 140 
6,4% 

2,76 

Tabela 20 - Juízos de gramaticalidade por condição (grupo de controlo) 

 

Conforme indicado na Tabela 20., em mais de 80% dos casos, os informantes do 

grupo de controlo consideram agramaticais frases com a omissão do complementador, em 

qualquer uma das condições147. Há casos pontuais em que se consideram estas frases como 

frases gramaticais e as dúvidas só surgem quando a omissão de C ocorre em contextos de 

encaixe complexo (condição nº5). No total de 20 informantes, 7 (35%) consideraram 

gramatical a omissão de C em contextos de encaixe simples; nos contextos de encaixe 

complexo, 8 (40%) atribuem a avaliação 1 e 5 (25%) tiveram dúvidas (avaliação 2) (ver 

análise individual em Anexo XVII e Anexo XVIII). 

Comparando o grupo de teste com o de controlo, observa-se que, na maioria dos 

casos, ambos consideram agramaticais frases com omissão de C. Essa posição é consistente 

                                                           
144  Os contextos com o verbo ‘ver’ são os seguintes: 

(10) O escritor viu o público recebeu bem a sua obra. = 2 oscilações 
(11) Essas dançarinas ainda não viram a coreografia está um pouco descoordenada. = 5 oscilações 

(12) Vimos pelas horas era um pouco tarde. = 10 oscilações 
145  Para esta tarefa foram excluídas todas as respostas de um informante, uma vez que este não deixou clara a sua posição quanto à 
gramaticalidade ou agramaticalidade da maior parte das frases de teste; ou seja, em muitos casos, este informante corrigiu a frase (a correção 

só era requerida no caso da avaliação 3) mas depois acabou por assinalar a opção 2 (isso aconteceu em 28 dos 32 itens de teste). 
146  A parcela ‘Outros’ diz respeito a NR. 
147  Nos itens de controlo, ou seja, nas 12 frases sem omissão, a correspondência é de 97,45%. 
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com o descrito na literatura, que revela que a omissão do complementador é um fenómeno 

marcado no sistema do português. Na Tabela 21., confrontam-se os dois grupos.  

 

 1 2 3 

 GT GC GT GC GT GC 

Nº 1 omissão de C com verbos de crença 6,57% 0,83% 3,03% 0% 87,37% 96,67% 

Nº2 omissão de C com verbos de conhecimento 10,1% 5,87% 4,04% 0% 82,83% 93,3% 

Nº3 omissão de C com verbos avaliativos 7,07% 0,83% 7,07% 0% 81,82% 92,5% 

Nº4 omissão de C com verbos volitivos 7,57% 4,2% 3,54% 0% 86,36% 91,6% 

Nº 5 omissão de C em encaixe complexo 8,2% 9,3% 11,3% 3,6% 74,9% 80,7% 

Tabela 21 - Percentagem das avaliações atribuídas (grupo de teste (GT) e grupo de controlo (GC)) 

 

Em suma, apesar de a omissão do complementador ser um fenómeno marcado, 

verifica-se que o grupo de teste aceita melhor essa omissão ou então revela ter mais dúvidas 

relativamente à aceitabilidade desta. Essa tendência está patente tanto em contextos de 

encaixe simples como nos contextos de encaixe complexo148. A aceitação da gramaticalidade 

                                                           
148  Estavam incluídos no teste itens de distração que dizem respeito a outros contextos de omissão. O primeiro caso diz respeito à 

omissão em fórmulas feitas do discurso jurídico usadas na literatura, apontado como um dos contextos em que a omissão é opcional. Assim 
nos contextos abaixo indicados observou-se a seguinte avaliação: 

(25) Requeiro seja enviado o processo a outra instância. -> No GT, 6,25% consideram a frase gramatical, 25% têm dúvidas e 

68,75% entendem que a frase é agramatical; já no GC, 5% consideram a frase gramatical, 45% não têm a certeza e metade (50%) considera 

que a frase é agramatical. Neste contexto acentuam-se as incertezas quanto à gramaticalidade, principalmente entre os informantes do grupo 

de controlo. 

(26) Solicito me seja concedida a equiparação a bolseira. -> Neste contexto, o GT atribuí a avaliação 1 em 12,5% dos casos e 2 
em 12,5%, sendo que 75% consideram a frase agramatical. O GC nunca considera esta frase gramatical; há, no entanto, 5,6% dos 

informantes que  mostram dúvidas, contra 94,4% que consideram a frase agramatical. 

 
O segundo caso diz respeito à omissão de C associada a outros encaixes - completiva encaixada numa outra oração completiva, 

exemplos (13, 14, 15, 16, 17 e 18) e completiva associada a outras estruturas de subordinação, exemplos (19, 20 e 21); para esses casos, 

verificam-se as seguintes distribuições: 
 

 1 2 3 

 GT GC GT GC GT GC 

(13) A socióloga explica que antigamente o povo acreditava era 
possível reivindicar tudo. 

9,37% 0% 6,25% 5,6% 84,38% 94,4% 

(14) A ministra disse que considera existe pouca burocracia no seu 

ministério. 

9,68% 0% 3,23% 0% 87,09% 100% 

(15) O professor de francês acredita que a Maria sabe o texto foi 
lido sem a pronúncia certa. 

3,1% 0% 9,4% 0% 87,5% 100% 

(16) Eu percebi que o comentador desportivo considerava o jogo 

tinha sido muito violento. 

6,45% 0% 9,68% 0% 83,87% 100% 

(17) Nós dissemos que a população lamenta essa seja a prática mais 
comum. 

6,1% 0% 0% 0% 93,9% 100% 

(18) A jornalista achou que o empresário queria a entrevista fosse 

feita noutra altura. 

6,45% 5% 6,45% 0% 87,1% 95% 

(19) O Pedro foi quem viu esse problema ainda podia ter alguma 
solução. 

15,2% 0% 6,1% 0% 78,7% 100% 

(20) Era assim que nós esperávamos o concerto decorresse. 21,88% 0% 0% 0% 78,12% 100% 

(21) As senhoras que estavam dentro de casa não acreditavam 

chovia tanto lá fora. 

16,13% 5,6% 3,22% 0% 80,65% 94,4% 
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destas orações é mais pontual no grupo de controlo, contudo, este grupo ultrapassa 

ligeiramente o grupo de teste na condição nº5 (o GC só revela algumas hesitações, 

precisamente, nessa condição). Em qualquer um dos grupos, nos contextos em que a oração 

completiva tem um encaixe simples, não se verifica uma clara preferência na aceitação da 

omissão do complementador em função do modo selecionado. 

 Para a discussão dos resultados, são analisados apenas os casos de variação que 

revelaram uma maior expressividade entre os falantes da variedade angolana do português; 

são estes: i) uso do modo indicativo com verbos avaliativos; ii) substituição de preposições; 

iii) adição de preposições; e iv) omissão do complementador em contextos de encaixe 

simples (com os verbos ‘ver’, ‘acreditar’, ‘lamentar’ e ‘esperar’) e omissão de C em contextos 

de encaixe complexo.  

                                                                                                                                                                                     
Como se verifica, em princípio, diferentes tipos de encaixe da oração completiva não têm grande influência no juízo dos 

informantes do grupo de controlo. Quanto ao grupo de teste, verifica-se que, nos casos em que a oração completiva está inserida numa 

estrutura clivada (19, 20) ou quando tem um pronome relativo a anteceder (21), é mais aceitável a frase com a omissão. Quando a completiva 

está encaixada numa outra oração completiva, observa-se que os juízos quanto à gramaticalidade dessas construções aproximam-se mais ou 
menos dos verificados para a omissão de C em completivas encaixadas em orações relativas.  
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Capítulo VI: Discussão dos resultados 

 Este capítulo divide-se em três partes. Num primeiro momento, discutem-se as áreas 

de variação destacadas no capítulo anterior tendo em conta as descrições avançadas no 

Capítulo II (cf. secção 2.3.1., para as propriedades semânticas dos verbos que selecionam o 

conjuntivo, secções 2.4.1. e 2.4.2., para os fenómenos associados à completiva oblíqua, e 

secções 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3. e 2.5.3.1., sobre a omissão do complementador). 

Em segundo lugar, problematiza-se o tratamento da variação presente na variedade 

angolana do português no enquadramento da teoria generativa. 

Por último, é feita a articulação entre a discussão dos casos apontados e a 

problematização teórica, a fim de se chegar a uma resposta fundamentada em termos de 

padronização e em termos de posição a adotar no âmbito da revisão linguística. 

1. Análise da variação nas estruturas de complementação verbal finita no PA 

 Há diferentes formas de se proceder à análise dos casos verificados: por um lado, 

através de uma análise individual, tendo em conta a frequência de usos de cada informante 

[cf. Henry 2005a, 2005b sobre a variabilidade idioletal149] ou, por outro lado, olhando-se 

para os casos na sua globalidade, ou seja, com base nos usos praticados no conjunto dos 

informantes. Para as conclusões a que se pretende chegar, é mais pertinente a análise em 

absoluto; dessa forma, consegue-se identificar os usos mais generalizados e/ou juízos mais 

consensuais entre os falantes. 

1.1. Seleção do modo: uso do indicativo com verbos avaliativos 

Como verificado no capítulo anterior (secção 2.1.), o grupo dos informantes 

angolanos apresenta um comportamento bem distinto no uso do modo indicativo com 

verbos avaliativos. No total, esse uso compreende 29,3% dos casos (58 ocorrências) contra 

62,1% em que é usado o modo conjuntivo com esses verbos150 e é praticado por 81,8% dos 

informantes do grupo de teste (27 informantes). 

                                                           
149  No âmbito dos estudos idioletais, faz-se uma análise individual através da manipulação de diferentes variáveis linguísticas, pois 

entende-se que diferentes aspetos das frases podem interferir, de maneira distinta, na forma como cada falante as interpreta; por sua vez, essa 

interpretação distinta tem influência nos juízos emitidos [cf. Henry 2005b]. A análise individual é bastante indicativa em termos do 
funcionamento da gramática implícita dos falantes e permite compreender melhor as suas áreas de instabilidade. No entanto, por limitações 

de espaço e, também, tendo em conta os objetivos do estudo, não é realizada uma análise desse género. 
150  Relembra-se que, com os verbos avaliativos, o grupo de controlo apresenta 97,1% de usos conformes ao esperado. Há usos 
pontuais de indicativo, nomeadamente com o verbo ‘lamentar’; tal uso é praticado apenas por um único informante nos seguintes contextos: 

(25) Os donos dessas terras lamentam que a mudança de temperatura terá estragado a colheita. 

(26) Os artistas lamentam que os visitantes não terão prestado mais atenção às suas obras.  
Essa oscilação compreende 1,6% dos casos de indicativo com verbos avaliativos no GC. 
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Na Tabela 22. apresentam-se os contextos em que se verificaram os casos de 

variação (na verdade, correspondem a todas as frases do teste). Em seguida, apresenta-se 

uma explicação a respeito do que pode estar na base desta variação. 

 

CONTEXTOS 
 

Nr. de 
ocorrências  

Formas do verbo /  
tempos do indicativo 

la
m

en
ta

r 

(25) Os donos dessas terras lamentam que a mudança de temperatura 

__________________ (ter) estragado a colheita. 

9 ‘tem’ 8x 
‘terá’ 1x 

(26) Os artistas lamentam que os visitantes não ________________ (ter) 

prestado mais atenção às suas obras. 

12 ‘tem’ 3x 
‘têm’ 4x 

‘terão’ 1x 
‘tinha’ 1x 

‘tinham’ 3x 

(27) O estudante lamentou que o professor_______________ (ter) dado uma 

nota inferior à que esperava.  

18 ‘tem’ 1x 
‘terá’ 2x 

‘tinha’ 15x 

a
ce

it
a

r 

(28) O nosso patrão aceita que nós ______________ (fazer) greve. 12 ‘fazemos’ 11x 
‘fizemos’ 1x 

(29) O conferencista aceita que o público ____________ (fazer) perguntas no 

final da sua exposição. 

3 ‘faz’ 3x 

(30) O governador aceitou que a data do peditório __________________ (ser) 

adiada mais uma semana.  

4 ‘será’ 4x 

 TOTAL         58  

Tabela 22 - Contextos de uso do indicativo com verbos avaliativos 

 

Os usos de indicativo (independentemente da forma deste) com verbos avaliativos 

revelam que há uma conjugação distinta dos traços semânticos desses verbos na variedade 

angolana. No sistema do português europeu, os verbos avaliativos combinam os traços [-

epistémico][+verídico]; estes verbos veiculam uma modalidade avaliativa e indicam sempre 

uma pressuposição da verdade da proposição descrita na oração subordinada. 

Os dados de Espada (2008) e de Jesus (2014), referidos no Capítulo II, secção 2.3.1., a 

propósito do uso do indicativo no PE com verbos epistémicos fracos, parecem sugerir que 

uma das complexidades associada ao uso do conjuntivo nos contextos esperados deve-se à 

relação entre esse modo e o traço de epistemicidade. 

Nesse sentido, a variação no uso dos modos com os verbos avaliativos no PA pode 

estar relacionada com a interpretação que os falantes fazem desse traço; isto é, quando os 

verbos avaliativos são interpretados com os traços [-epistémico][+verídico], é selecionado o 

conjuntivo, e, quando são interpretados com os traços [+epistémico][+verídico], é 

selecionado o indicativo. 
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Marques & Oliveira (2016: 413) também dão conta da variação no uso do indicativo 

com predicados avaliativos no Português do Brasil (PB); segundo os autores, nessa variedade 

o exemplo (40) é aceitável num registo mais coloquial. 

 (40) “Lamento que ela está desempregada” 

 Como os autores afirmam, “[t]hese facts suggest that mood distribution in BP 

[Brazilian Portuguese] is more sensitive to the actual / non-actual or realis / irrealis 

distinction than in EP [European Portuguese]” [p. 414]. Assim, os dados sugerem que tanto 

no PB como no PA, com os verbos avaliativos, é selecionado o modo indicativo em orações 

entendidas como verdadeiras no mundo real (e não num mundo possível, como no 

português europeu). 

1.1.1. Hipóteses: seleção do modo 

Quanto à seleção do modo, não foram confirmadas nenhumas das hipóteses 

levantadas: 

Hipótese A: No PA, a variação ocorre apenas nos contextos em que no PE é esperado 

o uso do conjuntivo. 

- Não. Também se verificam casos pontuais de uso do conjuntivo em contextos em 

que no PE é esperado o modo indicativo, nomeadamente com os verbos de ficção e com os 

verbos declarativos. 

Hipótese B: Nas classes de verbos que selecionam o conjuntivo, os verbos volitivos 

apresentam mais variação. 

- Não. Na classe de verbos que, à partida, selecionam o conjuntivo, a classe dos 

verbos volitivos é, precisamente, a que demostra menos oscilação, contudo, é a única que se 

encontra atestada nas produções espontâneas, tanto no discurso escrito como no oral. A 

classe semântica dos verbos diretivos e, principalmente, a dos verbos avaliativos são as que 

mais apresentam oscilações. 

Em síntese, relativamente à seleção do modo, há outros aspetos de variação no PA 

que não foram aqui abarcados mas que mereciam também um estudo cuidado, 

nomeadamente i) os casos de uso do modo condicional com verbos com os quais é esperado 

o modo conjuntivo, segundo a norma do PE (foram identificados vários casos no inquérito) e 

ii) a justificação subjacente a outras oscilações, ou seja, uso do conjuntivo com verbos de 

ficção e declarativos e uso do indicativo com verbos diretivos e volitivos. Além disso, seria 
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também interessante a identificação de outras simetrias nas demais variedades do 

português no que diz respeito a usos dos modos distintos dos preconizados no português 

europeu. 

1.2. Completiva oblíqua: substituição e adição de preposições  

Nesta secção analisam-se, primeiro, os casos de substituição de preposições e, 

depois, os de adição. 

Quanto às substituições, indicam-se, na Tabela 23., os contextos em que estas 

surgiram. Mais à frente, faz-se a análise dos paradigmas verificados a respeito das 

preposições (substituídas) que apresentam um maior número de ocorrências. 

 

CONTEXTOS 
Substituição 

de em para com por 

V
e

rb
o

s 
q

u
e

 r
e

ge
m

 a
 p

re
p

o
si

çã
o

 a
 

‘a
rr

is
ca

r-
se

’ 

(1) Por ter usado peças baratas, o mecânico arrisca-se 

______________ o cliente não goste do serviço prestado. 
4  6  1 

(2) Os comerciantes arriscam-se ____________ não haja nenhuma 

indemnização para os seus prejuízos. 
5 3 14  1 

(3) Os turistas sabem que ainda não é Verão, logo arriscam-se 

____________ hoje não seja um dia muito solarengo. 
5  5  1 

‘o
p

o
r-

se
’ 

(4) Há forças políticas que se opõem ______________ nós 

procuremos recursos naturais mais sustentáveis.  
3 2 6 1 1 

(5) Eles sempre se opuseram ________________ outras pessoas 

contribuíssem com críticas construtivas. 
 1 16  1 

(6) Nós opusemo-nos ____________ se erguesse uma fábrica num 

terreno de cultivo. 
8 1 7  2 

V
e

rb
o

s 
q

u
e

 r
e

ge
m

 a
 p

re
p

o
si

çã
o

 d
e 

 ‘a
p

e
rc

e
b

e
r-

se
’ 

(7) Os candidatos aperceberam-se ____________ as datas do 

concurso público tinham sido alteradas. 
 2   2 

(8) Após várias tentativas, os empresários aperceberam-se 

______________ esta indústria estava quase em estagnação. 
    1 

(9) Mais tarde os clientes apercebem-se ___________ algumas das 

peças estavam danificadas. 
 2   1 

‘q
u

e
ix

ar
-s

e
’ 

(10) Nós queixamo-nos ____________ há poucos mecanismos de 

regulação. 
    6 

(11) Os investidores queixam-se ____________ existem condições de 

financiamento injustas. 
 1   6 

(12) A Marina queixava-se  ____________ o secretariado tinha 

analisado o seu caso com alguma negligência. 
 1   4 

TOTAL       25 13 54 1 27 

Tabela 23 - Contextos de substituição de preposições 

 

As substituições verificadas podem ter duas fundamentações: por um lado, tal como 

já referido no Capítulo V, secção 2.2., no caso das substituições com as preposições para e 

por, pode ter havido alguma dificuldade na interpretação da oração completiva; isto é, os 
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informantes podem ter interpretado a sequência de frases como contextos em que estaria 

em causa uma subordinação final ou causal. No entanto, essa leitura contrasta muito com os 

dados dos informantes do grupo de controlo151; nesse sentido, só a putativa interpretação 

da oração completiva enquanto oração adverbial não é suficiente para explicar a recorrência 

deste comportamento. Além disso, como se verifica na Tabela 23., i) há adições com outras 

preposições com as quais não é possível formar locuções conjuncionais subordinativas 

adverbiais e, ii) em muitos contextos, parece um pouco incongruente a consideração de uma 

oração adverbial, pois tal implicaria a existência de complementos omissos e, em alguns 

casos, uma restruturação da oração subordinada em termos da flexão verbal. 

 Assim, na eventualidade de não estar em causa uma interpretação distinta destes 

contextos, a substituição pode estar relacionada com as propriedades lexicais dos 

predicados. Ou seja, é possível que, na variedade angolana, os verbos ‘opor-se’ e ‘arriscar-se’ 

e os verbos ‘aperceber-se’ e ‘queixar-se’ tenham regências diferentes das existentes no PE. 

Na verdade, este comportamento, isto é, a substituição de preposições, não está sequer 

previsto nos instrumentos de referência para o português europeu [cf. Gramática da Língua 

Portuguesa (2003) e Gramática do Português (2013)]. 

Com base na Tabela 23., percebe-se que é mais sistemático o uso das preposições de 

e para com verbos que, no PE, regem a preposição a, e o uso da preposição por com os 

verbos que, no PE, regem a preposição de. Ora, essa tendência pode encontrar uma 

explicação, por exemplo, nos traços semânticos das preposições em causa. 

A maioria das preposições tem significados muito gerais [Raposo & Xavier 2013: 

1547-55], sendo que, quando são regidas por um predicador, nem sempre apresentam a 

mesma interpretação que têm quando introduzem sintagmas preposicionais com a função 

de modificadores. Nos casos em análise, verifica-se uma tendência para se substituir 

preposições gramaticalizadas, ou seja, a e de, por preposições que, à partida, comportam 

mais significação, com a exceção da substituição da preposição a por de.  

                                                           
151

   

 de em para com por 

Preposição a _ 2 4 _ 1 

Preposição de _ _ _ _ 3 
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Começando precisamente com esse último caso, ou seja, pela substituição da 

preposição a por de, é possível que esteja a ser conferido um esvaziamento semântico mais 

acentuado no valor da preposição de em comparação com a preposição a; assim, nesses 

contextos, de é utilizado apenas como um conetor que tem a função de ligar duas frases. 

Já no caso da substituição de a por para e de pela preposição por, pode estar em 

causa a necessidade de se conferir, nos contextos em análise, valores de propósito ou de 

finalidade, no caso de para, e valores de causa ou motivo, no caso de por152 [cf. Raposo & 

Xavier 2013 para os valores semânticos das preposições]. 

É de salientar que, para o PA, as substituições de preposições estão, também, 

atestadas noutras estruturas de complementação verbal oblíqua [cf. Cabral 2005, Adriano 

2014a], nomeadamente com complementos nominais e completivas infinitivas. Através dos 

dados deste estudo, é possível comprovar, então, que no PA existe alguma transversalidade 

na instabilidade presente no domínio das regências verbais. Note-se, contudo, que é possível 

que a regência dos verbos que selecionam completivas finitas cause mais dúvidas, pois estes 

verbos são, de facto, em número reduzido (cf. Capítulo II, secção 2.2. e Anexo II), logo, à 

partida, o uso destas construções tenderá a ser menos frequente. 

Relativamente à adição de preposições com verbos que não as regem quando 

selecionam complementos oracionais, verifica-se que, na variedade angolana, em geral, essa 

adição é esporádica (exceto com os verbos diretivos), contudo essa variedade apresenta 

mais predisposição para a adição do que a variedade europeia153. As adições também estão 

presentes nas produções espontâneas orais.  

Em seguida, apresentam-se os contextos de adição e, depois, procede-se à análise 

das preposições que foram mais frequentemente adicionadas por verbo. 

 

CONTEXTOS a de em por para 

V
e
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o
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e
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n
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e
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n

to
 

co
n

st
a

ta
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(13) Nesse ministério constatou-se ____________ nem todos os 

funcionários estavam aptos para o serviço.  3    

(14) Nós constatámos ___________ houve problemas nas últimas eleições 
regionais.  3  3  

(15) Após a verificação dos factos, a polícia constatou ______________ o 

prisioneiro era inocente.  4 1   

                                                           
152  Em princípio, esse tipo de interpretação distingue-se da hipótese de que se trata de contextos em que é possível o uso de orações 
subordinadas adverbiais. 
153  Em termos de percentagem, verificou-se que o grupo de teste adicionou preposições, com verbos de conhecimento, em 14% dos 

casos; com verbos de crença, em 12%; e com verbos diretivos, em 51% dos casos; já o grupo de controlo, com verbos de conhecimento, a 
adição corresponde a 2,4%; com verbos de crença, a 4%; e, com verbos diretivos, a 71,4% dos casos (cf. Capítulo V, secção 2.2.). 
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re
p

a
ra

r 

(16) Ele reparou ____________ havia muitos erros de configuração na sua 

página online. 
 2 2 1  

(17) Elas olharam para os números e repararam __________ não existe 
grande correlação entre os dois fenómenos. 

 2  1  

(18) Os autores do texto reparam _______________ nesse momento 

histórico pouco se sabia sobre a questão. 
1  3 1  

V
e

rb
o

s 
d

e
 c

re
n

ça
 

p
en

sa
r 

(19) O casal pensou _____________ não era necessário apresentar o 

testemunho em conjunto. 
 1 1 1  

(20) Os cidadãos pensaram ___________ havia outra fonte de água no final 

da estrada. 
 2  1  

(21) Eu pensei ____________ a prova escrita não se realizaria hoje.   1  1 

a
cr

ed
it

a
r 

(22) Os formadores acreditavam ______________ a matéria tinha sido bem 

disseminada pelos alunos. 
 2 3   

(23) Eles sempre acreditaram ____________ esta era sem dúvida a melhor 

estratégia para o crescimento da cidade. 
1 4 4   

(24) Os vizinhos do andar de cima acreditam _____________ ouviram um 

grande estrondo. 
 2    

V
e

rb
o

s 
d

ir
e

ti
vo

s p
ed

ir
 

(25) O estudante pediu _______________ lhe fosse autorizada a extensão 

da sua autorização de residência. 
2 1 1  17 

(26) O autor deste livro pede ____________ tenhamos uma mentalidade 

mais aberta. 
    12 

(27) Todos os professores pediram _________________ os alunos lhes 

entregassem os trabalhos dentro do prazo indicado. 
 1 2  11 

a
p

el
a

r 

(28) O chefe da nossa tribo apelou _____________________ não 

deixássemos as nossas tradições. 
5    13 

(29) Os ministros apelaram ________________ toda a informação digital 

fosse de acesso livre. 
3 2   11 

(30) Algumas personalidades apelaram aos senadores 

______________________ ratifiquem o tratado. 
1  1  18 

  TOTAL   13 29 19 8 83 

Tabela 24 - Contextos de adição de preposições 

 

Uma vez que não é tão clara a relação entre a adição de uma determinada 

preposição e a classe semântica dos verbos, para a análise deste fenómeno recorre-se, 

sobretudo, às propriedades sintáticas dos verbos em estudo. 

Assim, tendo em conta os casos mais expressivos154, podem ser exploradas as 

explicações avançadas no Capítulo II, secção 2.4.1.; são estes: i) a adição da preposição de 

com os verbos ‘constatar’, ‘reparar’ e ‘acreditar’; ii) a adição da preposição em com os 

verbos ‘reparar’ e ‘acreditar’, e iii) adição da preposição para com os verbos ‘pedir’ e 

‘apelar’. 

Quanto à adição das preposições de e em, por um lado, a analogia com o 

funcionamento de verbos que regem complementos preposicionados nominais, ou seja, 

verbos com propriedades de seleção heterogéneas [cf. Duarte 2003], pode ser aplicada ao 

                                                           
154  Nomeadamente, os contextos em que uma determinada preposição ocorre 4 vezes ou mais com um verbo. 
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verbo ‘acreditar’ (acreditar em [NP N]). Contudo, essa proposta levanta duas questões: 

primeiro, se está em causa uma tendência a uniformizar os quadros de subcategorização, é 

estranho que não seja apenas utilizada a preposição em para introduzir complementos 

oracionais, em vez de se recorrer, também, à preposição de; segundo, essa predição só pode 

ser aplicada ao caso do verbo ‘acreditar’ (também seria aplicável ao verbo ‘pensar’), pois 

nenhum dos outros verbos destacados apresenta esse tipo de paradigma. Por outro lado, a 

analogia com os respetivos nomes deverbais [cf. Torrego 1999] também pode ter alguma 

aplicação, contudo, apenas associada ao verbo ‘constatar’, ou seja, ‘constatação de que’ vs 

‘constatar (de) que’. Com os outros verbos em análise e os respetivos nomes derivados 

(quando é possível a derivação), não é possível estabelecer a mesma relação. 

No caso do verbo ‘reparar’, nem a proposta dos verbos com propriedades de seleção 

heterogéneas nem a da analogia com a regência do nome deverbal permitem explicar a 

adição de de ou de em. 

Na verdade, parece não haver ainda uma explicação que dê conta de todos os casos 

apresentados; é possível, às vezes, encontrar uma explicação associada a um verbo e a uma 

preposição mas não uma resposta generalizada que dê conta de todos os contextos em que 

a preposição é mais adicionada. A ideia de que a adição da preposição de pode estar 

relacionada com a marcação de uma relação de subordinação [cf. Nueva gramática de la 

lengua española] é, em certa medida, interessante para a análise destes casos, já que se 

relaciona mais com o tipo de interpretação que os falantes fazem da estrutura; nesse 

sentido, não há necessidade de se estabelecer nenhum padrão em termos de tipo sintático 

ou semântico dos verbos. Claro que, ainda assim, só fica fundamentada a adição da 

preposição de (e não a da preposição em). 

A adição da preposição para parece ser de outra natureza. Na verdade, é possível 

que esteja em causa uma analogia com o que acontece com as orações infinitivas; no 

exemplo ‘ele pediu para ir para casa mais cedo’ (cf. Nota 54), ‘para’ só pode ser uma 

conjunção-complementador. Como afirma Barbosa (2013), “[r]egra geral, a preposição não 

ocorre em orações completivas finitas selecionadas pelos verbos pedir (...) ou dizer (...)” [p. 

1863]. À partida, as orações finitas introduzidas por verbos diretivos não precisam da adição 

de uma preposição, formando assim uma locução complexa, porque já são introduzidas pelo 

complementador que. Note-se, no entanto, que estas adições são bem mais recorrentes no 

português europeu (cf. Capítulo V, secção 2.2.). 
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1.2.1. Hipóteses: completiva oblíqua 

A análise do funcionamento da completiva oblíqua no PA permitiu investigar a 

validade das seguintes hipóteses: 

Hipótese C: No PA há mais predisposição para a supressão das preposições em 

orações completivas oblíquas.  

Não. No caso da preposição a, verifica-se que esta é mais suprimida no PA em 

comparação com o PE, contudo os casos de substituição dessa preposição por outras são 

superiores. No caso da preposição de, a supressão é mais ou menos paralela ao que 

acontece no PE. 

Hipótese D: A adição de preposições com verbos que não as regem é mais 

generalizada no PA do que no PE. 

Sim. Apesar de pontual, é mais recorrente no PA em comparação com o PE. Tal está 

presente tanto nas produções espontâneas como nas induzidas. 

Hipótese E: A classe semântica de verbos influencia o tipo de preposição adicionada. 

Não. Não há uma evidência clara da relevância da classe semântica para a adição de 

preposições; os resultados são muito próximos no caso da classe dos verbos de 

conhecimento e de crença. Com os verbos diretivos verifica-se uma tendência no sistema do 

português para o uso da forma para que com a função do complementador. 

 Com base no que foi aqui explorado, considera-se que seria importante um 

levantamento dos juízos dos falantes (do PE e, desejavelmente, das outras variedades do 

português) a respeito da aceitação de determinadas construções com complementos 

oblíquos finitos. Há casos de supressão da preposição que parecem ser muito generalizados, 

nesse sentido pode-se dar o caso de estar envolvida uma reanálise da estrutura sintática dos 

predicados. Se assim for, o que se classifica como ‘supressão da preposição’, ou queísmo, na 

verdade já não deveria ser assim considerado. Quanto às adições, por um lado, também 

seria interessante dar-se conta da mudança ou alternância no português, relativamente ao 

uso das formas que e para que e, por outro lado, fazer-se, também, um levantamento mais 

abrangente dos casos de adição (com outras classes semânticas de verbos) a fim de se 

determinar generalizações que expliquem melhor os dados empíricos. 
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1.3. Omissão do complementador: completiva em encaixe simples e completiva em 

encaixe complexo 

A omissão do complementador é dos fenómenos em análise neste estudo que mais 

ocorre nas produções espontâneas, tanto no domínio escrito como no oral, porém mais 

recorrente no escrito. Na Tabela 25. apresentam-se os contextos de omissão considerados 

gramaticais mais vezes155. 

 

CONTEXTOS Ocorrências 

En
ca

ix
e

 s
im

p
le

s 

In
d

ic
a

ti
vo

 (3) O meteorologista acredita estão em curso alterações climáticas. 6 

(11) Essas dançarinas ainda não viram a coreografia está um pouco descoordenada. 5 

(12) Vimos pelas horas era um pouco tarde. 10 

C
o

n
ju

n
ti

vo
 (14) A responsável pela exposição lamenta o número de visitantes seja baixo. 4 

(15) Os políticos lamentam poucos cidadãos exerçam o seu direito de voto. 4 

(23) O grupo esperou o líder tomasse a iniciativa. 4 

En
ca

ix
e

 
co

m
p

le
xo

 

(o
ra

çã
o

 r
e

la
ti

va
) 

 

(27) É um problema que se considera venha a ter consequências drásticas a médio prazo.  4 

(28) Ele procurou consensos políticos para aprovar leis que sabia podia fazer passar sem 

problemas. 
4 

Tabela 25 - Contextos de omissão do complementador 

 

Relativamente aos contextos de encaixe simples, como referido no capítulo anterior, 

não foi possível inferir que, tal como acontece no italiano, espanhol e catalão (cf. Capítulo II, 

secção 2.5.3.), a omissão do complementador na variedade angolana do português tem uma 

relação estreita com o modo selecionado e, por via disso, com uma determinada classe 

semântica de verbos. 

No PA parece haver uma maior aceitação da omissão do complementador quando a 

oração completiva é selecionada por verbos pertencentes à classe semântica dos verbos de 

conhecimento, que selecionam o modo indicativo (10,1% dos informantes da amostra 

consideram gramatical a omissão nesses contextos e 4,04% têm dúvidas156); contudo, como 

                                                           
155  Consideram-se os casos em que se atribuiu a avaliação 1 em número igual ou superior a 4 ocorrências (por verbo/contexto). 
156  O grupo de controlo considera as frases gramaticais, nesses contextos, em 5,9% dos casos, sendo que nunca expressa dúvidas 
relativamente à gramaticalidade ou agramaticalidade dessas constrações. 
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verificado, os dados não transmitem uma aceitação homogénea entre os verbos dessa 

classe, isto é, a aceitação da omissão está em grande medida associada aos contextos em 

que a oração completiva é selecionada pelo verbo ‘ver’ (exemplos (11) e (12)). Assim, à 

partida, nos contextos de encaixe simples, a aceitação da omissão de C está mais associada 

às propriedades específicas dos verbos e não, propriamente, a uma classe semântica de 

verbos mais ampla. O verbo ‘ver’ pode ser inserido na classe dos verbos de conhecimento, 

no entanto tem especificidades associadas à sua interpretação enquanto verbo de perceção; 

isso pode eventualmente condicionar a aceitação da omissão com este. Note-se que no 

exemplo (12) a interpolação de elementos adverbiais pode, também, ter favorecido a alta 

taxa de aceitação. 

Em termos de propostas explicativas, a omissão do complementador nos contextos 

(3), (11) e (12) não permite validar a ideia de que os traços do conjuntivo podem ser 

responsáveis pela legitimação do movimento T-para-C, proposto para a omissão de C nas 

línguas românicas (italiano, espanhol, catalão, português) [cf. Poletto 1995, Gallego 2007]. 

Quanto à aplicação da proposta de Pesestky & Torrego (2001, 2004), na verdade, uma vez 

que se colocou como hipótese a análise de padrões em função da classe semântica, fatores 

internos como a presença ou ausência do sujeito e a posição pré- ou pós-verbal deste não 

foram de igual modo controlados (como se vê, os exemplos apresentados na Tabela 25. são 

muito diversos; por exemplo, (3) e (12) não têm sujeito expresso, já nos exemplos (11), (14), 

(15) e (23), o sujeito encontra-se em posição pré-verbal). Assim, não é possível estabelecer, 

para já, conclusões a esse respeito.  

Quanto aos contextos de encaixe complexo, verifica-se que a aceitação de frases com 

C omisso em contextos em que a completiva está encaixada numa estrutura relativa 

compreende 8,2% dos casos, sendo que, em 11,3% dos casos, os falantes da variedade 

angolana revelam dúvidas quanto à aceitação157. Importa frisar que estes contextos de 

omissão são bastante recorrentes nas produções espontâneas. 

Nestes casos, a complexidade da estrutura pode motivar outro tipo de operações que 

ultrapassam a proposta dos traços do conjuntivo e/ou a subida do sujeito para legitimar o 

movimento do verbo para a posição do complementador. A análise desta opção pode passar 

                                                           
157  Nos contextos de encaixe complexo, o grupo de controlo considera gramatical a omissão de C em 9,3% dos casos e, em 3,6% dos 
casos, revela dúvidas quanto à aceitação. 
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pela identificação i) de fatores internos às orações completivas que podem concorrer para 

legitimar essa omissão e ii) de fatores associados às orações relativas.  

Quanto às orações completivas, parece haver alguma preferência para a aceitação da 

omissão nos casos em que existem predicados complexos formados por auxiliares aspetuais 

(27) ou modais (28); essa constatação dá conta da maioria dos casos atestados no corpus (cf. 

Capítulo IV, exemplos (31a, b, c, d), secção 1.3., e exemplo (39b), secção 2.3.). 

Quanto à relação entre a completiva e a oração relativa, verifica-se que no exemplo 

(27) o elemento relativizado é sujeito do verbo da oração completiva e que no exemplo (28) 

esse elemento é objeto direto do verbo da completiva. Essa recuperação dá conta de 

movimentos internos bastante complexos, independentes da função sintática que o 

elemento relativizado desempenha na oração completiva. O não pronunciamento do 

complementador pode estar relacionado com o tipo de recuperação que é feita dos 

constituintes.  

No entanto, com estes dados, não é possível identificar que tipo de operação 

sintática pode estar na base dessa omissão. A proposta dos ‘alternative checkers’, avançada 

por Cocchi & Poletto (2002, 2007) para explicar as oscilações na realização dos 

complementadores nos dialetos italianos, pode ter aqui alguma aplicação (cf. Capítulo II, 

secção 2.5.3.1.). Essa ideia é também, em certa medida, recuperada na Nueva gramática de 

la lengua española, que refere que tanto o pronome relativo como o conjuntivo são marcas 

formais para indicar a presença de uma relação de subordinação aquando da omissão do 

complementador (cf. Capítulo II, secção 2.5.3). Em todo o caso, seriam necessários mais 

dados para aferir com mais segurança a relevância de qualquer um desses licenciadores 

(traços do conjuntivo, subida do sujeito ou pronome relativo) para explicar a omissão do 

complementador no PA. 

1.3.1. Hipóteses: omissão do complementador 

Quanto à omissão do complementador, são confirmadas as seguintes hipóteses: 

Hipótese F: A omissão do complementador no PA é mais generalizada do que no PE. 

Sim. A aceitação da gramaticalidade de frases com omissão do complementador no 

PA é consideravelmente superior à aceitação no PE. 

Hipótese G: Nos contextos de encaixe simples, a omissão de C é mais preponderante 

com verbos que selecionam o indicativo contrariamente ao que sugerem os dados sobre a 
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omissão no PE (cf. Capítulo II, secção 2.5.2.) e sobre a omissão noutras línguas românicas (cf. 

Capítulo II, secção 2.5.3.). 

Sim. Em geral parece haver mais aceitação da omissão do complementador com 

verbos que selecionam o indicativo, nomeadamente com o verbo ‘ver’, sendo que não foi 

possível determinar a relevância da classe semântica ou do modo selecionado para a 

omissão do complementador; essa possibilidade parece estar mais associada às 

especificidades do verbo ‘ver’. 

Hipótese H: A omissão do complementador é mais expressiva em contextos de 

encaixe complexo (oração relativa). 

Não. Na verdade a omissão é mais expressiva nos contextos de encaixe simples com 

verbos epistémicos (verbo ‘ver’), embora, em termos absolutos, as ocorrências sejam muito 

próximas. Além disso, a omissão de C em contextos em que a completiva se encontra 

encaixada numa relativa está mais presente nas produções espontâneas e é, também, 

nesses contextos que se verificam mais hesitações relativamente à aceitação das frases. 

Tendo em conta os resultados referentes à omissão do complementador, verifica-se 

que há muitas questões do ponto de vista dos mecanismos internos que ficam, ainda, por 

responder. A principal variável em análise neste estudo permite demonstrar que não há, no 

PA, uma relação direta entre a omissão e as classes semânticas dos verbos. Contudo, há 

outras variáveis de interesse que devem ser analisadas futuramente, como, por exemplo, a 

posição/expressão do sujeito e a relação com a tipologia das línguas (sujeito nulo vs sujeito 

expresso), a presença de advérbios interpolados e a presença de auxiliares na oração 

completiva; também uma análise mais aprofundada relacionando outras estruturas de 

encaixe seria interessante (cf. Nota 148). Quanto às operações sintáticas subjacentes, só um 

maior levantamento de casos permitirá aferir que mecanismos sintáticos permitem explicar 

a omissão no sistema do português, em geral. No entanto, tendo em conta que, em todo o 

caso, se trata de um fenómeno marcado, é natural que, por um lado, haja poucos dados 

espontâneos e que, por outro lado, os juízos de gramaticalidade também possam transmitir 

com pouca clareza o conhecimento intuitivo dos falantes acerca destas construções. 
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2. Sobre a análise da variação em variedades com normas não padronizadas 

Na sequência do analisado no ponto anterior, entende-se que a variação verificada 

denota opções disponíveis na gramática dos falantes da variedade angolana. A manifestação 

dessa variação é resultado da interface entre i) a sintaxe e o léxico, no caso das 

substituições/adições da preposição, ii) entre a sintaxe e a componente semântica, no caso 

da seleção do modo, e iii) entre a sintaxe e a componente fonética, no caso da omissão ou 

não realização do complementador. 

 Considerar que as áreas de variação discutidas constituem um microparâmetro na 

variedade angolana (cf. Capítulo II, secção 2.2.2.) implica a equação de certos aspetos. À 

partida, o parâmetro define-se com base no que os falantes consideram possível no seu 

sistema linguístico. De acordo com os dados aqui analisados, verifica-se que a variação está 

bem presente, tanto nas produções espontâneas como nas induzidas; apesar de não existir 

nenhum desfasamento acentuado entre esses usos e os preconizados na norma padrão 

europeia, pode-se considerar que estas áreas constituem microvariações na variedade 

angolana do português. Não existe nenhuma categoricidade no uso da variante não 

padrão158, logo a variação verificada não tem grandes implicações na ‘configuração’ do 

sistema. 

Em face do comportamento evidenciado, a principal questão que aqui se coloca é: a 

que se deve a não generalização dos usos distintos dos instituídos na norma do PE? A 

resposta pode estar associada a razões de natureza extralinguística (cf. Capítulo I, secção 

2.3.); o facto de a variação analisada ser, em certa medida, contida pode indicar um conflito 

em termos de atitude normativa (cf. Capítulo I, secções 1.2. e 1.3.). Ou seja, a instabilidade 

que se verifica quando se confrontam as produções espontâneas, produções induzidas e 

juízos de gramaticalidade pode estar relacionada com os constrangimentos associados à 

imposição da norma padrão europeia [cf. Gonçalves 2005a, 2007, 2013]. 

Esse constrangimento não é novidade no âmbito dos estudos variacionistas ou de 

dialetologia; tal como Barbiers (2009) refere “[f]or certain phenomena it is unclear whether 

the informant’s judgment is a true grammaticality judgment or the aplication of an artificial 

normative rule” [p. 1608]. Assim, à partida, só as tarefas de produção induzida ou de juízos 

de gramaticalidade não são suficientes para um tratamento mais abrangente da variação 

                                                           
158  Note-se que os resultados poderiam ser bem diferentes se fosse tida em conta uma amostra de falantes com outras características 
sociolinguísticas. 
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presente em variedades com normas não padronizadas. 

Para se dar conta desta instabilidade, recorre-se, por vezes, à noção de diglossia para 

indicar que um indivíduo tem um determinado conhecimento da língua mas altera a 

manifestação deste em função das diferentes situações comunicativas [cf. Schiffman 1997]. 

Em princípio, essa explicação é dificilmente aplicável aos dados deste estudo, já que, 

basicamente, todas as áreas de variação em análise se manifestam em qualquer uma das 

fontes empíricas (sendo que estão sempre em causa contextos formais). 

A par dessa noção de diglossia, no sentido de Schiffman, há também a noção de 

diglossia interna, já referida no Capítulo I, secção 2.3., relacionada com a hipótese das 

gramáticas em competição [cf. Kroch 2001]. Ter gramáticas em competição denota um 

estado de variação instável em que as formas inovadoras poderão ‘vencer’ a competição em 

função de fatores extralinguísticos, como por exemplo o prestígio associado a essas mesmas 

formas. O prestígio da norma padrão europeia é amplamente reconhecido em Angola. Os 

resultados das tarefas de produção induzida e de juízos de gramaticalidade são, também, 

indicativos desse reconhecimento. Nesse sentido, a menos que as variantes não padrão 

tenham um novo estatuto, haverá sempre uma maior inclinação para o uso das variantes 

padronizadas. No entanto, como refere Thomason (2010: 38), a avaliação do 

comportamento dos falantes é uma métrica de difícil análise, porque muitas vezes os 

falantes introduzem variantes, utilizam-nas diariamente, mas, quando é pedida uma 

avaliação introspetiva, dizem que não aceitam essa variante (principalmente se essa for a 

variante estigmatizada ou a que não está consagrada na norma padrão).  

Paralelamente à hipótese das gramáticas em competição, também se pode 

considerar que estão em causa estruturas singulares ou operações em competição [cf. Henry 

2005a, 2005b], pois, na verdade, entende-se que a gramática dos falantes da variedade 

angolana é muito parecida com a dos falantes da variedade europeia, sendo que a primeira 

contém estruturas que denotam casos particulares de variação. Considerar que estão em 

causa estruturas em competição, e não gramáticas em competição, remete para uma 

conceção de sistema variável. Do ponto de vista empírico é difícil comprovar uma ou outra 

proposta; em última instância, só os estudos diacrónicos poderão indicar se está em causa, 

de facto, uma competição de gramáticas (invariáveis) ou se se trata de gramáticas com 

variantes estáveis. Em todo o caso, essas questões constituem, ainda, tópicos em aberto no 

debate sobre como a gramática acomoda a variação sintática [cf. Adger 2006, 2016, Henry 
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2005a, 2005b, Barbiers 2009, 2012, 2013, 2014, Biberauer & Richards 2006, Biberauer 2008]. 

Não obstante a explicação conceptual que serve de base para dar conta de um ou 

outro uso, é certo que as áreas de variação aqui exploradas levantam dúvidas sobre o que 

constitui a gramática implícita destes falantes; na verdade, não se sabe ainda se os juízos são 

dúbios devido à influência da norma padrão instituída ou se existe um outro fator que pode 

condicionar essa instabilidade. 

3. O lugar da padronização das áreas de variação no PA e as implicações na revisão linguística 

Os dados analisados nas secções 1.1., 1.2. e 1.3. deste capítulo revelam que não 

existe, para nenhuma das áreas de variação consideradas, algum uso generalizado em 

direção à variante não padronizada na norma europeia. 

Os usos distintos dos da norma do PE podem constituir normas da comunidade [cf. 

Milroy & Milroy 1991], (cf. Capítulo I, secção 1.1.), contudo, de acordo com os dados, não é 

possível determinar se tais usos têm potencialidade para serem consagrados formalmente. 

Assim, uma vez que a (micro)variação verificada não parece ser de uso generalizado, em 

princípio, não se justifica a padronização desta. No entanto, o facto de essa variação estar 

presente numa classe de falantes instruída pode indicar, eventualmente, uma tendência em 

progresso (cf. Capítulo I, secção 1.1. sobre grupo social associado à fixação do padrão). 

 Para a prática de revisão linguística interessa, sobretudo, a consideração das opções 

mais consensuais159. À partida, a revisão linguística deve ser sensível às tendências na língua, 

contudo, esta tem de se pautar por uma referência que é, inevitavelmente, uma convenção 

social. Assim, não havendo, para já, evidência de que estas áreas de variação são de uso 

generalizado e de que têm potencial para alguma mudança de estatuto, supõe-se a 

manutenção das formas padrão, pelo menos em registos mais formais. 

O critério do uso generalizado ou consensual é relevante para a determinação do 

parâmetro e, consequentemente, para fundamentar a padronização. No entanto, uma vez 

que está em causa uma variedade com uma norma em formação e que os resultados das 

produções induzidas e dos juízos de gramaticalidade podem indicar outro tipo de 

constrangimentos, é possível também a equação de outros critérios para justificar uma 

atitude distinta em tarefas de revisão. Tal critério assentaria não apenas no comportamento 

induzido ou introspetivo mas, sobretudo, no comportamento espontâneo. Nesses termos, 

                                                           
159  A apreciação das produções é moldável em função do contexto linguístico; aqui faz-se referência a contextos linguísticos formais. 
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admite-se, então, a adoção de diferentes atitudes em função dos casos de variação, sendo 

que tais soluções não são de todo conclusivas. 

Por exemplo, no caso do uso do modo indicativo com verbos avaliativos, em princípio 

seriam necessários mais dados espontâneos para aferir a consistência desse uso, conjugados 

com tarefas de juízo de gramaticalidade mais elaboradas, para assim se justificar ou não a 

manutenção deste. 

Quanto à substituição de preposições, verifica-se que estes casos não estão tão 

consolidados nas produções espontâneas; nesse sentido, é necessário um olhar mais atento 

à evolução destes usos. Já no caso das adições, verifica-se que estas não estão muito 

associadas ao domínio escrito (cf. Capítulo IV, secções 1.2 e 2.2), isto é, nos dados 

espontâneos, tais ocorrem apenas do discurso oral; assim, em princípio, em contextos 

formais, admite-se que esse uso seja alvo de alguma intervenção. 

Por último, quanto à omissão do complementador, parece que as construções com o  

complementador omisso, principalmente em contextos de encaixe complexo, são bem 

recorrentes nos usos espontâneos, nomeadamente no domínio escrito. Esses casos são 

também os que apresentam mais instabilidade nos juízos. Nessa medida, é possível a adoção 

de uma posição diferenciada nestas ocorrências, em direção à manutenção da omissão do 

complementador. 
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Conclusão 

  

Este estudo tinha como horizonte a análise da variação em estruturas de 

complementação verbal finita na variedade angolana do português, assumindo-se esta como 

uma variedade com uma norma linguística não padronizada. Entende-se que foram 

cumpridos os objetivos aqui traçados. 

Em primeiro lugar, fez-se a descrição das estruturas de complementação verbal finita 

na variedade angolana. Nesse levantamento identificaram-se casos de variação particulares 

que dizem respeito i) à seleção do modo indicativo com verbos avaliativos, ii) aos fenómenos 

de substituição e de adição de preposições e iii) à possibilidade de omissão do 

complementador. Em qualquer um dos casos foi possível justificar, de alguma forma, a 

variação verificada. 

No caso do uso do modo indicativo com verbos avaliativos está em causa a uma 

associação distinta do traço de epistemicidade; os falantes da variedade angolana do 

português revelam uma sensibilidade maior no que respeita à distinção entre mundo 

possível e mundo real. 

Quanto ao funcionamento da completiva oblíqua, os casos de substituição e de 

adição de preposições levam a crer que, no caso das substituições, existem outras 

possibilidades em termos da regência dos verbos, geralmente, em direção ao uso de 

preposições com mais conteúdo semântico, e que, no caso das adições, os falantes recorrem 

à adição da preposição de, possivelmente, para marcar um domínio de subordinação 

(contudo, não foi possível a aplicação de uma generalização que desse conta dos dados 

empíricos mais recorrentes); já a adição da preposição para com verbos diretivos designa 

uma tendência para a formação de uma locução conjuncional complexa com a função do 

complementador, tal tendência é também recorrente no PE.  

Relativamente à omissão do complementador, verifica-se que este tem mais 

tendência a ser omitido ou em contextos em que a estrutura completiva tem um encaixe 

simples e é selecionada pelo verbo ‘ver’ ou em contextos em que a estrutura completiva 

está encaixada numa oração relativa. No caso, da omissão em contextos de encaixe simples 

com verbos que selecionam o indicativo, não foi possível compreender que elemento 

interno motiva essa operação; já no segundo caso, a presença do pronome relativo parece 

ser relevante para legitimar a omissão. 
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Em segundo lugar, fez-se uso do aparato teórico generativista para fundamentar a 

variação existente; a variação está alocada nas interfaces entre a sintaxe e o léxico 

(substituição/adição de preposições), entre a sintaxe e a semântica (seleção do modo) e a 

sintaxe e a fonética (omissão do complementador). A microvariação analisada está presente 

tanto nas produções espontâneas como nas induzidas; contudo, não se verificou nenhum 

uso categórico em direção à variante não padrão. Os dados analisados revelam alguma 

instabilidade na gramática dos falantes, que pode estar associada a imposições normativas. 

Em terceiro lugar, tendo em conta a análise da variação verificada, compreendeu-se 

que o critério dos usos generalizados pode ser relevante, pois isso determina, em grande 

medida, o que pode ser equacionado enquanto uso padrão. Os usos em direção à variante 

não padrão não são generalizados nos dados deste estudo, assim, com base nestes, à 

partida, tais usos não têm potencialidade para serem padronizados. Não obstante a 

necessidade de uma referência normativa no âmbito de tarefas de revisão linguística, 

entendeu-se que, como se trata de uma variedade em formação, é necessária alguma 

flexibilidade na análise destas áreas de variação; isso significa a colação de outros critérios 

que permitam a conservação de alguns usos, como por exemplo uma maior consideração da 

recorrência da variação nos usos espontâneos. 

Apesar de se terem cumprido os objetivos traçados, deve-se reconhecer que este 

estudo teve as suas limitações e, nessa medida, algumas questões ficaram ainda sem uma 

resposta conclusiva. Por um lado, seria interessante um estudo mais alargado, considerando 

variáveis sociolinguísticas de forma mais detalhada (outros perfis sociais) e fazendo também 

um melhor escrutínio das línguas com as quais a variedade angolana do português está em 

contacto. Por outro lado, para cada uma das áreas de variação em análise seria importante o 

estudo de outros fatores linguísticos, com base num levantamento maior de dados, para 

assim se proceder a uma análise mais fina das propriedades das estruturas de 

complementação verbal finita no PA. 
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Anexos 

Anexo I - Distribuição étnico-linguística em Angola 

Figura 1. Distribuição étnica
160 

 

Figura 2. Distribuição das línguas por zona geográfica
161

 

  

                                                           
160  http://aretirada1975osultimosdoleste.blogspot.pt/2014/09/preambulo-para-uma-historia-de-angola.html 
161  http://aiangola.com/wp-content/uploads/2016/03/Publica%C3%A7%C3%A3o-Resultados-Definitivos-Censo-Geral-
2014_Vers%C3%A3o-22032016_DEFINITIVA-18H17.pdf 

Informações gerais sobre Angola: 

População: 25 789 024  milhões (Censo 

2014) 

Capital: Luanda (6 945 386 população 

residente)   

Línguas nacionais mais faladas: 

Umbundo (23% de falantes); Kikongo 

(8%) e Kimbundo (7%) 
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Anexo II - Verbos que selecionam orações finitas oblíquas  

Preposição a Preposição de Preposição em Preposição por Preposição com 

Arriscar-se a Aperceber-se (de) Apoiar-se em Bater-se por* Concordar com** 

Atender a* Arrepender-se de Assentar em** Culpar (alguém) por Conformar-se com 

Conduzir a Avisar (alguém) (de) Estar em** Esforçar-se por** Contar com 

Dever-se a Convencer-se (de) Basear-se em Interessar-se por Contentar-se com** 

Habituar-se a Discordar de** Concordar (em) Lutar por Fazer com 

Levar a Envergonhar-se de** Consentir (em) Pugnar por  

Limitar-se a** Esquecer-se (de) Insistir (em) Responsabilizar-se por  

Opor-se a Lembrar-se (de) Residir em Velar por  

Recusar-se a Provir de Coincidir em Zelar por  

Resistir a Recordar-se de Confiar (em) Ansiar por  

Acostumar-se a Duvidar de  Optar por*  

Aspirar a Necessitar de**    

Inclinar-se a* Precisar (de)    

 Queixar-se de    

 

Os verbos listados são apresentados em Duarte (2003: 615) e Barbosa (2013: 1870). Os verbos assinalados a 

cinzento não estão atestados quer no Dicionário sintáctico de verbos portugueses quer no Dicionário 

Gramatical de Verbos Portugueses. Contudo, há alguns verbos que estão atestados num dicionário mas não no 

outro; tais casos estão assinalados com asteriscos. As preposições entre parênteses estão assim indicadas 

nesses dois dicionários; tal dá conta da opcionalidade na supressão das mesmas. 

*Atestado em Dicionário sintáctico de verbos portugueses (1994) 

**Atestado em Dicionário Gramatical de Verbos Portugueses (2007) 
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Anexo III - Inquérito linguístico 
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Anexo IV - Frases do teste de produção induzida (modo) 

 

INDICATIVO 
-> Classe de verbos de ficção: fingir/sonhar  

 

(1) As crianças fingiram que ______________ (estar) felizes com o presente que receberam.  

(2) A Ana fingiu que ___________ (estar) a olhar para as estrelas. 

(3) Os colegas dele fingiram que ______________ (ter) trabalhado mais horas. 

 

(4) O Sr. Gomes sonhou que ____________ (ter) progredido na carreira.  

(5) A menina sonhou que _____________ (estar) num palácio encantado. 

(6) O segurança do prédio sonhou que o edifício ____________ (ter) ruído na sequência de uma catástrofe 

natural. 

 

-> Classe de verbos de conhecimento: saber/perceber  

 

(7) A Maria sabe que a nota desse teste ____________ (ter) muita importância. 

(8) As crianças sabem que já ____________ (estar) na hora de voltar para casa. 

(9) O meu vizinho sabe que não _______________ (dever) pôr a música tão alta a esta hora da noite. 

 

(10) O músico percebeu que a plateia ____________ (conhecer) mal a letra da sua canção. 

(11) O estudante percebeu que ____________ (ter) perdido o direito à bolsa de estudo. 

(12) Os comerciantes desta praça perceberam que ________________ (ser) uma boa altura para fazerem 

promoções. 

 

-> Classe de verbos declarativos: afirmar/dizer  

 

(13) A ministra afirmou que ____________ (dar) o seu aval para o início deste empreendimento. 

(14) Os proprietários do parque afirmaram que _____________ (existir) algum perigo na circulação noturna 

nesta área. 

(15) Os funcionários públicos afirmaram que o governo lhes _______________ (ter) cortado o subsídio de 

férias. 

 

(16) Os jogadores disseram que ____________ (estar) bem preparados para a partida. 

(17) Os investigadores dizem que ainda não _______________ (encontrar) resposta para este problema. 

(18) Os espectadores disseram que o espetáculo ____________ (ter) sido bem montado. 

 

CONJUNTIVO 
-> Classe de verbos volitivos: esperar/querer  

 

(19) Os empresários esperam que o Estado ____________ (cancelar) este regime de pagamentos.  

(20) Os agricultores esperavam que _______________ (começar) a chover mais depressa. 

(21) A associação espera que os jovens ____________ (participar) mais nas actividades. 

 

(22) Todos os funcionários queriam que ____________ (existir) mais alternativas para a rotatividade dos 

horários.  

(23) Eles queriam que o grupo de trabalho ____________ (inserir) novas medidas. 

(24) Os responsáveis de educação querem que o Partido _______________ (melhorar) a situação das propinas 

escolares. 



 x 

-> Classe de verbos avaliativos: lamentar/aceitar  

 

(25) Os donos dessas terras lamentam que a mudança de temperatura __________________ (ter) estragado a 

colheita. 

(26) Os artistas lamentam que os visitantes não  ________________ (ter) prestado mais atenção às suas obras. 

(27) O estudante lamentou que o professor_______________ (ter) dado uma nota inferior à que esperava.  

 

(28) O nosso patrão aceita que nós ______________ (fazer) greve. 

(29) O conferencista aceita que o público ____________ (fazer) perguntas no final da sua exposição. 

(30) O governador aceitou que a data do peditório __________________ (ser) adiada mais uma semana.  

 

-> Classe de verbos diretivos: exigir/sugerir  

 

(31) Os pais exigem que ___________ (haver) mais esforço por parte dos filhos.  

(32) A noiva exige que a festa de casamento _________________ (ser) um momento memorável. 

(33) Os desempregados exigem que lhes _________________ (dar) mais oportunidades de trabalho. 

 

(34) O autarca sugere que os cidadãos ______________ (olhar) para o futuro.  

(35) O presidente sugeriu que os seus assessores _______________ (apresentar) novas propostas.  

(36) A bibliotecária sugeriu que o consulente _________________ (procurar) o livro noutro departamento. 

 

  

 

Frases ‘distratoras’ 

- classes de verbos não testadas (verbos causativos; verbos de inquirição; verbos de descrença; verbos 

inferenciais; verbos compromissivos) 

 

(1) Na sala de aula, às vezes é difícil evitar que os alunos ___________ (falar) todos ao mesmo tempo. 

(2) A cautela na estrada é muito importante, pois evita que ___________ (existir) acidentes desnecessários. 

(3) A Susete perguntou-lhe se com as suas qualificações ___________ (estar) apta para concorrer a este nível. 

(4) Acho que é escusado perguntar se todos ______________ (concordar) com esta decisão. 

(5) A evolução dos movimentos sociais indica que __________ (haver) um grande desejo de mudança.  

(6) Os dados que recolhemos indicam que as nossas opiniões não _______________ (ser) as mais corretas. 

(7) Mesmo antes de fazer o exame médico, ela já desconfiava que a sua doença  ___________________ (ter) 

motivação genética. 

(8) A candidata desconfia que a sua prestação no concurso  _______________ (ter) sido a pior de todas. 

(9) Depois deste resultado tão vergonhoso, prometi-me a mim própria que _________________ (ir) melhorar 

numa próxima vez. 

(10) O nosso grupo de trabalho prometeu que _______________ (entregar) o relatório técnico durante esta 

semana.  

 

  

ITENS TOTAIS: 36 +  10 = 46 
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Anexo V - Frases do teste de produção induzida (completiva oblíqua)  

 

VERBOS QUE REGEM A PREPOSIÇÃO –a- 

arriscar-se  

(1) Por ter usado peças baratas, o mecânico arrisca-se ______________ o cliente não goste do serviço 

prestado. 

(2) Os comerciantes arriscam-se ____________ não haja nenhuma indemnização para os seus prejuízos. 

(3) Os turistas sabem que ainda não é Verão, logo arriscam-se ____________ hoje não seja um dia muito 

solarengo. 

 

Opor-se  

(4) Há forças políticas que se opõem ______________ nós procuremos recursos naturais mais sustentáveis.  

(5) Eles sempre se opuseram ________________ outras pessoas contribuíssem com críticas construtivas.  

(6) Nós opusemo-nos ____________ se erguesse uma fábrica num terreno de cultivo. 

 

VERBOS QUE REGEM A PREPOSIÇÃO –de- 

aperceber-se  

(7) Os candidatos aperceberam-se ____________ as datas do concurso público tinham sido alteradas. 

(8) Após várias tentativas, os empresários aperceberam-se ______________ esta indústria estava quase em 

estagnação. 

(9) Mais tarde os clientes apercebem-se ___________ algumas das peças estavam danificadas. 

 

Queixar-se 

(10) Nós queixamo-nos ____________ há poucos mecanismos de regulação. 

(11) Os investidores queixam-se ____________ existem condições de financiamento injustas. 

(12) A Marina queixava-se  ____________ o secretariado tinha analisado o seu caso com alguma negligência. 

 

 

 

 

 

VERBOS DE CONHECIMENTO 

constatar 

(13) Nesse ministério constatou-se ____________ nem todos os funcionários estavam aptos para o serviço. 

(14) Nós constatámos ___________ houve problemas nas últimas eleições regionais. 

(15) Após a verificação dos factos, a polícia constatou ______________ o prisioneiro era inocente. 

 

reparou 

(16) Ele reparou ____________ havia muitos erros de configuração na sua página online. 

(17) Elas olharam para os números e repararam __________ não existe grande correlação entre os dois 

fenómenos. 

(18) Os autores do texto reparam _______________ nesse momento histórico pouco se sabia sobre a questão. 

 

VERBOS DE CRENÇA 

pensar 

(19) O casal pensou _____________ não era necessário apresentarem o testemunho em conjunto. 

(20) Os cidadãos pensaram ___________ havia outra fonte de água no final da estrada. 

(21) Eu pensei ____________ a prova escrita não se realizaria hoje. 
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acreditar 

(22) Os formadores acreditavam ______________ a matéria tinha sido bem disseminada pelos alunos. 

(23) Eles sempre acreditaram ____________ esta era sem dúvida a melhor estratégia para o crescimento da 

cidade. 

(24) Os vizinhos do andar de cima acreditam _____________ ouviram um grande estrondo. 

 

VERBOS DIRETIVOS 

pedir 

(25) O estudante pediu _______________ lhe fosse autorizada a extensão da sua autorização de residência. 

(26) O autor deste livro pede ____________ tenhamos uma mentalidade mais aberta. 

(27) Todos os professores pediram _________________ os alunos lhes entregassem os trabalhos dentro do 

prazo indicado. 

 

apelar 

(28) O chefe da nossa tribo apelou _____________________ não deixássemos as nossas tradições. 

(29) Os ministros apelaram ________________ toda a informação digital fosse de acesso livre. 

(30) Algumas personalidades apelaram aos senadores ______________________ ratifiquem o tratado. 

 

 

 

Frases ‘distratoras’ 

 

- outras preposições (‘insistir em’) 

(1) Ninguém lhe dá muita importância mas mesmo assim ele insiste ____________ é um problema bastante 

urgente. 

(2) O director insistia ______________ aquela era a melhor ideia de sempre. 

 

- outras classes semânticas (verbos de ficção; verbos avaliativos; verbos volitivos; verbos declarativos)  

 

(3) No seu íntimo ele sempre imaginou _____________ subiria muito rápido na carreira.  

(4) Para se sentir mais inspirado, o escritor imaginou ______________ estava submerso na sua própria história. 

 

(5) O noivo receava _______________ a noiva não aparecesse. 

(6) Os soldados receavam ________________ os seus inimigos chegassem à cidade primeiro do que eles. 

 

(7) Mesmo no meio de tantos fãs, consegui ____________ o meu ídolo me desse um autógrafo. 

(8) O povo conseguiu ______________ lhes fossem atribuídos os direitos reivindicados. 

 

(9) O fornecedor informou o hospital ________________ já não dispunha desse medicamento. 

(10) Nós informámos os novos proprietários _____________ o edifício ainda precisava de uma grande 

remodelação. 

 

 

ITENS TOTAIS: 30 + 10 = 40 
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Anexo VI - Frases do teste de juízo de gramaticalidade (omissão do complementador) 

1. COMPLETIVA EM ENCAIXE SIMPLES:  

MODO INDICATIVO 

-> Verbos de crença (acreditar/considerar) 

(1) A tia acredita irá ter a casa nova em breve. 

(2) A mãe acreditava a história era verdadeira. 

(3) O meteorologista acredita estão em curso alterações climáticas. 

 

(4) O comentador desportivo considerou o jogo tinha sido muito violento. 

(5) Nós sempre considerámos essa seria uma via possível. 

(6) Os comerciantes consideravam era uma situação inqualificável. 

 

-> Verbos de conhecimento (saber/ver) 

(7) O governador sabia ia estar ocupado durante essa semana. 

(8) O carpinteiro sabia o trabalho não estava bem feito.  

(9) As crianças sabiam tinham de voltar cedo para casa. 

 

(10) O escritor viu o público recebeu bem a sua obra. 

(11) Essas dançarinas ainda não viram a coreografia está um pouco descoordenada. 

(12) Vimos pelas horas era um pouco tarde.  

 

MODO CONJUNTIVO 

-> Verbos avaliativos (lamentar/aceitar) 

(13) Lamenta-se sejam cortadas as pensões aos mais carentes. 

(14) A responsável pela exposição lamenta o número de visitantes seja baixo. 

(15) Os políticos lamentam poucos cidadãos exerçam o seu direito de voto. 

 

(16) Eles aceitaram se dividissem os lucros por todos.  

(17) A especialista aceita seja defendida essa tese. 

(18) Essa facção do partido aceitou se celebrassem as medidas tomadas. 

 

-> Verbos volitivos (querer/esperar) 

(19) Os motoristas queriam o Estado descesse o preço do combustível. 

(20) Todos nós queríamos fossem dadas mais oportunidades aos jovens 

(21) A esposa dele queria ele desse uma entrevista ao jornal de referência. 

 

(22) A mãe esperou a filha pudesse explicar o sucedido.  

(23) O grupo esperou o líder tomasse a iniciativa. 

(24) A Maria espera toda a gente perceba a sua ideia. 

 

2. COMPLETIVA EM ENCAIXE COMPLEXO  

(25) É um problema que se considera venha a ter consequências drásticas a médio prazo. 

(26) Ele procurou consensos políticos para aprovar leis que sabia podia fazer passar sem problemas. 

(27) Ela criou um problema que lamenta tenha sido dessa dimensão. 

(28) Eles mostraram uma perspetiva que todos aceitam seja verdadeira. 

(29) Essas são as pessoas que queriam houvesse mais contenção nas medidas tomadas. 

(30) A surpresa ocorreu numa altura em que se esperava acontecesse algo muito diferente.  

(31) Esses são os economistas que viram as contas tinham de ser revistas. 
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Frases de controlo 

- frases bem formadas 

(1) Depois de tantas cheias é difícil acreditar que teremos brevemente um dia de sol.  

(2) A instrutora considera que trabalhar com crianças é um trabalho muito gratificante. 

(3) Os estudantes sabem que ainda podem passar na época de exames. 

(4) O segurança viu que já estava na hora de fazer uma ronda pelo edifício. 

(5) Ele sugeriu que se fizessem reportagens diversas para a nova edição da revista. 

(6) O motorista lamentou que o acesso à sua estrada preferida estivesse cortado. 

(7) Elas não aceitam que se tomem decisões sem as consultarem. 

(8) Nós queríamos que fosse mais fácil pedir um crédito bancário. 

(9) A mãe disse que o jantar estava pronto. 

(10) Ninguém esperava que tal coisa pudesse acontecer.  

(11) Os miúdos fingiram que tinham ido para a escola. 

(12) O professor prometeu que daria boa nota. 

 

 

Frases ‘distratoras’ 

- omissão com outras formas que na frase 

 

(13) A socióloga explica que antigamente o povo acreditava era possível reivindicar tudo. 

(14) A ministra disse que considera existe pouca burocracia no seu ministério. 

(15) O professor de francês acredita que a Maria sabe o texto foi lido sem a pronúncia certa. 

(16) Eu percebi que o comentador desportivo considerava o jogo tinha sido muito violento. 

(17) Nós dissemos que a população lamenta essa seja a prática mais comum.  

(18) A jornalista achou que o empresário queria a entrevista fosse feita noutra altura. 

(19) O Pedro foi quem viu esse problema ainda podia ter alguma solução. 

(20) Era assim que nós esperávamos o concerto decorresse. 

(21) As senhoras que estavam dentro de casa não acreditavam chovia tanto lá fora. 

 

-  manipulação modo 

(22) Eu quero que a associação me ajuda a divulgar o meu evento. 

(23) A população quer que tudo corre bem. 

(24) Eu espero que os encarregados também não alteram as regras do jogo. 

(25) Nós esperamos que depois desta fase podemos fazer o balanço final do processo. 

 

- fórmulas do discurso jurídico 

(26) Requeiro seja enviado o processo a outra instância. 

(27) Solicito me seja concedida a equiparação a bolseira. 

 

ITENS TOTAIS: 31 + 12 + 9 + 4 + 2 = 58 
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Anexo VII - Caracterização dos informantes - Grupo de teste 

INFORMANTES LÍNGUA 

MATERNA 

IDADE SEXO NACIONALIDADE NATURALIDADE HAB. 

LITERÁRIA 

ÁREA DE FORM. PROFISSÃO 

A35 PT 18 F Angolana Luanda 1º ano Fac Línguas e 

Literatura inglesa 

/ 

A36 PT 23 F Angolana Luanda Licenciatura Administração / 

A37 PT 24 M Angolana Luanda 3º ano Fac Psicologia do 

Trabalho 

/ 

A38 PT 23 F Angolana Luanda 2º ano Fac Direito Estudante 

A39 PT 25 F Angolana Luanda Licenciatura Direito Estudante 

A40 PT 21 F Angolana Luanda 3º ano Fac Línguas e 

Administração 

Estudante 

A41 PT 20 M Angolana Luanda 1º ano Fac Línguas e 

Literatura inglesa 

Estudante 

A42 PT 20 M Angolana Luanda / / / 

A43 PT 22 M Angolana Luanda 2º ano Fac Línguas e 

Literatura inglesa 

Professor 

A44 PT 24 M Angolana Luanda Ensino 

Superior 

Literatura Inglesa / 

A45 PT 25 M Angolana Luanda 2º ano Fac Língua Inglesa Estudante 

A46 PT 21 M Angolana Luanda 12º ano Língua e 

Literatura inglesa 

/ 

A47 PT 22 M Angolana Luanda 2º ano Fac Literatura Inglesa / 

A48 PT 20 M Angolana Luanda 12º ano Língua Inglesa / 

A49 PT 20 M Angolana Luanda 2º ano Fac Língua e 

Literatura inglesa 

Estudante 

A50 PT 20 M Angolana Luanda Universitário Letras Docente 

A51 PT 20 M Angolana Luanda 2º ano Fac / Estudante 

A52 PT 23 M Angolana Luanda Ensino 

Superior 

Língua e 

Literaturas 

/ 

A53 PT 22 M Angolana Luanda 2º ano Fac / / 

A54 PT 19 M Angolana Luanda 1º ano Fac Literatura em 

língua inglesa 

Estudante 

A55 PT 19 F Angolana Luanda 1º ano Fac Língua Inglesa / 

A56 PT 19 M Angolana Luanda 12º ano / / 

A57 PT 18 F Angolana Luanda 1º ano Fac Língua e 

Literatura inglesa 

Professora 

A58 PT 19 M Angolana Luanda 1º ano Fac Literatura e língua 

inglesa 

/ 

A59 PT 20 M Angolana Luanda / / Professor 

A60 PT 20 F Angolana Luanda / Língua e 

Literatura inglesa 

/ 

A61 PT 25 M Angolana Luanda 1º ano Fac Literatura em 

língua inglesa 

Estudante 

A62 PT 22 M Angolana Luanda 2º ano Fac Direito / 

A63 PT 22 F Angolana Luanda 5º ano Telecomunicações / 

A64 PT / F Angolana Luanda / / / 
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A65 PT 20 M Angolana Luanda 1º ano Fac Línguas e 

Literatura inglesa 

/ 

A66 PT 19 F Angolana Luanda / / / 

A67 PT 20 F Angolana Luanda 2º ano Fac Literatura Inglesa / 
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Anexo VIII - Caracterização dos informantes - Grupo de controlo 

INFORMANTE LÍNGUA 

MATERNA 

IDADE SEXO NACIONALIDADE NATURALIDADE HAB. 

LITERÁRIA 

ÁREA DE 

FORM. 

PROFISSÃO 

C13 PT 21 F Portuguesa Lisboa 12º ano LLC Estudante 

C14 PT 19 F Portuguesa Coimbra 12º ano Humanidades Estudante 

C15 PT 22 M Portuguesa Cascais 12º ano Humanidades Estudante 

C16 PT 19 F Portuguesa Lisboa 12º ano Literatura Estudante 

C17 PT 22 M Portuguesa Lisboa Mestrado Jornalismo Estudante 

C18 PT 20 F Portuguesa Lisboa 12º ano Humanidades Estudante 

C19 PT 20 F Portuguesa Setúbal 12º ano Humanidades Estudante 

C20 PT 20 F Portuguesa S. Sebastião 12º ano Humanidades Estudante 

C21 PT 33 M Portuguesa Algarve 3º ano Fac LLC Estudante 

C22 PT 20 F Portuguesa Setúbal 12º ano LLC Estudante 

C23 PT 21 M Portuguesa Setúbal 12º ano Humanidades Estudante 

C24 PT 18 F Portuguesa Setúbal 12º ano Línguas e 

Humanidades 

Estudante 

C25 PT 18 F Portuguesa Almada 12º ano Humanidades Estudante 

C26 PT 24 M Portuguesa Lisboa 12º ano LLC Estudante 

C27 PT 19 F Portuguesa Paranhos 12º ano LLC Estudante 

C28 PT 18 F Portuguesa Almada 12º ano Humanidades Estudante 

C29 PT 20 F Portuguesa Grândola / / / 

C30 PT 21 F Portuguesa Setúbal 12º ano Línguas Estudante 

C31 PT 20 M Portuguesa Lisboa 12º ano Humanidades Estudante 

C32 PT 21 F Portuguesa Lisboa / LLC Estudante 

C33 PT 22 F Portuguesa Lisboa 12º ano / Estudante 
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Anexo IX - Análise individual - Seleção do modo - Grupo de teste 

 

 Verbos de ficção Verbos de conhecimento Verbos declarativos Verbos diretivos Verbos avaliativos Verbos volitivos 

 Fingir sonhar perceber Saber afirmar dizer sugerir exigir aceitar lamentar esperar querer 

 IND CONJ IND CONJ IND CONJ IND CONJ IND CONJ IND CONJ IND CONJ IND CONJ IND CONJ IND CONJ IND CONJ IND CON
J 

A35 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 2/2 0/2 3/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

A36 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 3/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 1/3 2/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

A37 3/3 0/3 2/2 0/2 2/2 0/2 2/2 0/2 3/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 1/3 2/3 0/3 3/3 1/2 1/2 0/3 3/3 0/3 3/3 

A38 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 1/3 2/3 1/3 2/3 3/3 0/3 1/3 2/3 1/3 2/3 

A39 3/3 0/3 1/1 0/1 2/2 0/2 2/2 0/2 3/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

A40 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 2/2 0/2 2/2 0/2 0/3 3/3 1/3 2/3 0/3 3/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

A41 3/3 0/3 2/2 0/2 2/2 0/2 1/1 0/1 2/2 0/2 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 2/3 1/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

A42 2/3 1/3 1/3 2/3 2/2 0/2 2/2 0/2 3/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/2 2/2 0/3 3/3 0/3 3/3 

A43 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 1/3 2/3 2/3 1/3 1/3 2/3 0/3 3/3 

A44 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 2/3 1/3 3/3 0/3 1/3 2/3 0/3 3/3 2/3 1/3 2/3 1/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

A45 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 0/3 3/3 0/3 3/3 1/3 2/3 1/3 2/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

A46 3/3 0/3 2/2 0/2 2/2 0/2 0/1 0/1 3/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 1/3 2/3 1/3 2/3 2/3 1/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

A47 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 2/2 0/2 3/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 1/3 2/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

A48 3/3 0/3 2/3 1/3 2/2 0/2 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 3/3 0/3 1/2 1/2 2/3 1/3 1/3 2/3 1/3 2/3 

A49 3/3 0/3 2/2 0/2 3/3 0/3 2/2 0/2 2/2 0/2 2/2 0/2 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/2 2/2 0/3 3/3 0/3 3/3 

A50 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/2 2/2 2/3 1/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

A51 2/2 0/2 1/1 0/1 1/1 0/1 2/2 0/2 1/1 0/1 1/1 0/1 0/3 3/3 0/3 3/3 1/2 1/2 0/0 0/0 0/3 3/3 1/3 2/3 

A52 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 2/2 0/2 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

A53 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 3/3 0/3 2/2 0/2 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 1/3 2/3 0/2 2/2 0/3 3/3 

A54 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 2/2 0/2 3/3 0/3 3/3 0/3 1/3 2/3 3/3 0/3 3/3 0/3 2/3 1/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

A55 3/3 0/3 2/2 0/2 1/1 0/1 2/2 0/2 2/2 0/2 2/2 0/2 0/3 3/3 0/3 3/3 1/3 2/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

A56 2/2 0/2 2/2 0/2 2/2 0/2 2/2 0/2 1/1 0/1 2/2 0/2 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

A57 2/2 0/2 1/1 0/1 1/1 0/1 2/2 0/2 2/2 0/2 2/2 0/2 0/3 3/3 0/3 3/3 1/3 2/3 0/1 1/1 0/3 3/3 0/3 3/3 

A58 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 2/2 0/2 2/2 0/2 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 1/2 1/2 0/3 3/3 0/3 3/3 

A59 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 2/2 0/2 3/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 1/3 2/3 0/2 2/2 1/3 2/3 0/3 3/3 1/3 2/3 

A60 3/3 0/3 3/3 0/3 1/1 0/1 2/2 0/2 3/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 1/3 2/3 1/3 2/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

A61 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 0/2 2/2 0/3 3/3 1/3 2/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 



 

xix 

 

 

A62 3/3 0/3 2/3 1/3 2/2 0/2 2/2 0/2 1/2 1 /2 2/2 0/2 1/3 2/3 1/3 2/3 1/3 2/3 0/1 1/1 0/3 3/3 0/3 3/3 

A63 3/3 0/3 2/2 0/2 2/2 0/2 2/2 0/2 2/2 0/2 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/2 2/2 2/2 0/2 0/3 3/3 0/3 3/3 

A64 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 2/2 0/2 2/2 0/2 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

A65 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 3/3 0/3 2/2 0/2 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 1/3 2/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

A66 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 2/3 1/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 1/3 2/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

A67 3/3 0/3 2/2 0/2 1/1 0/1 2/2 0/2 1/2 1/2 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 1/2 1/2 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 
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Anexo X - Análise individual - Seleção do modo - Grupo de controlo 

 Verbos de ficção Verbos de conhecimento Verbos declarativos Verbos diretivos Verbos avaliativos Verbos volitivos 

 fingir sonhar perceber saber afirmar dizer sugerir exigir aceitar lamentar esperar querer 
 IND CONJ IND CONJ IND CONJ IND CONJ IND CONJ IND CONJ IND CONJ IND CONJ IND CONJ IND CONJ IND CONJ IND CONJ 

C13 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 2/2 0/2 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

C14 3/3 0/3 2/3 1/3 3/3 0/3 2/2 0/2  2/2 0/2 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

C15 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 2/2 0/2 2/2 0/2 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

C16 2/2 0/2 1/1 0/1 1/1 0/1 2/2 0/2 2/2 0/2 2/2 0/2 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

C17 3/3 0/3 1/1 0/1 1/1 0/1 3/3 0/3 2/2 0/2 3/3 0/3 0/3 3/3 1/3 2/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

C18 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 3/3 0/3 2/2 0/2 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

C19 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

C20 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 2/2 0/2 2/2 0/2 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

C21 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 1/1 0/1 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

C22 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

C23 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 3/3 0/3 2/2 0/2 2/2 0/2 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

C24 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 3/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

C25 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 2/2 0/2 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

C26 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/2 2/2 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

C27 3/3 0/3 2/3 1/3 2/2 0/2 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

C28 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 2/2 0/2 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

C29 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 3/3 0/3 1/1 0/1 3/3 0/3 1/3 2/3 0/2 2/2 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

C30 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

C31 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 2/2 0/2 2/2 0/2 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

C32 3/3 0/3 1/1 0/1 2/2 0/2 2/2 0/2 3/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 1/3 2/3 0/3 3/3 2/3 1/3 0/3 3/3 0/3 3/3 

C33 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 3/3 
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Anexo XI -Análise individual - Supressão/substituição de preposições - Grupo de teste 

 Preposição a Preposição de 

 Arriscar-se Opor-se Aperceber-se Queixar-se 
 Não 

Supr. 
Supr. Subst. Não 

Supr. 
Supr. Subst. Não 

Supr. 
Supr. Subst. Não 

Supr. 
Supr. Subst. 

A35 1 / 3 1 / 3 1x para 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 2 / 3 1 / 3 0 / 3 

A36 0 / 3 0 / 3 3x para 0 / 3 0 / 3 3x para 1 / 3 2 / 3 0 / 3 1 / 3 1 / 3 1x por 

A37 0 / 3 1 / 3 2x para 2 / 3 0 / 3 1x por 2 / 3 0 / 3 1x em 2 / 3 0 / 3 1x por 

A38 0 / 3 2 / 3 1x por 1 / 3 0 / 3 2x de 2 / 3 1 / 3 0 / 3 1 / 3 2 / 3 0 / 3 

A39 1 / 3 0 / 3 2x de 2 / 3 1 / 3 0 / 3 1 / 3 0 / 3 1x em 
1x por 

3 / 3 0 / 3 0 / 3 

A40 2 / 3 0 / 3 1x de 0 / 3 0 / 3 2x para 
1x de 

1 / 3 2 / 3 0 / 3 2 / 3 1 / 3 0 / 3 

A41 2 / 3 0 / 3 1x para 3 / 3 0 / 3 0 / 3 1 / 3 2 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 

A42 1 / 3 0 / 3 1x para 
1x de 

1 / 3 0 / 3 1x para 
1x de 

3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 

A43 2 / 3 0 / 3 1x em 2 / 3 0 / 3 1x para 1 / 3 2 / 3 0 / 3 0 / 3 1 / 3 2x por 

A44 0 / 2 0 / 2 1x para 
1x de 

1 / 3 0 / 3 2x para 2 / 3 0 / 3 1x por 2 / 3 1 / 3 0 / 3 

A45 0 / 3 1 / 3 2x para 1 / 3 0 / 3 1x para 
1x em 

0 / 3 3 / 3 0 / 3 2 / 3 0 / 3 1x por 
 

A46 0 / 1 0 / 1 1x para 
 

0 / 3 0 / 3 3x para 
 

3 / 3 0 / 3 0 / 3 - - - 

A47 2 / 3 1 / 3 0 / 3 0 / 3 1 / 3 1x por 
1x em 

2 / 3 1 / 3 0 / 3 2 / 3 0 / 3 1x por 
 

A48 2 / 3 0 / 3 1x em  2 / 3 0 / 3 2x para 1 / 3 0 / 3 2x por  2 / 3 0 / 3 1x por  

A49 1 / 1 0 / 1 0 / 1 1 / 1 0 / 1 0 / 1 - - - 2 / 3 0 / 3 1x por 

A50 0 / 3 1 / 3 1x por 
1x em 

1 / 3 1 / 3 1x para 2 / 3 1 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 

A51 0 / 1 0 / 1 1x de - - - 0 / 1 1 / 1 0 / 1 - - - 

A52 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 

A53 1 / 3 0 / 3 2x de 0 / 2 0 / 2 1x para 
1x de 

3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 

A54 0 / 3 1 / 3 1x para 
1x por 

0 / 3 0 / 3 2x para 
1x em 

0 / 3 1 / 3 2x em 0 / 3 2 / 3 1x por 

A55 2 / 3 0 / 3 1x para 2 / 3 1 / 3 0 / 3 1 / 3 2 / 3 0 / 3 1 / 3 1 / 3 1x por 

A56 1 / 2 0 / 2 1x para 0 / 2 0 / 2 1x de 
1x para 

- - - - - - 

A57 2 / 3 0 / 3 1x para 
 

0 / 3 0 / 3 2x para 
1x por 

1 / 3 2 / 3 0 / 3 1 / 3 0 / 3 2x por 
 

A58 2 / 3 0 / 3 1x para 2 / 3 1 / 3 0 / 3 2 / 3 1 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 

A59 0 / 3 0 / 3 2x de 
1x para 

0 / 3 0 / 3 2x para 
1x em 

0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 1 / 3 2x em 

A60 0 / 3  0 / 3 2x para 
1x de 

0 / 3  0 / 3 2x para 
1x de 

3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 

A61 0 / 3 2 / 3 1x para 0 / 3 2 / 3 1x de 1 / 3 2 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 

A62 0 / 3 0 / 3 3x para 2 / 3 0 / 3 1x de 1 / 3 2 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 3x por 

A63 2 / 3 1 / 3 0 / 3 0 / 2 0 / 2 2x para 1 / 3  2 / 3 0 / 3 2 / 3 0 / 3 1x por 

A64 0 / 3 0 / 3 2x de 
1x para 

1 / 3 0 / 3 1x para 
1x de 

2 / 3 1 / 3 0 / 3 2 / 3 1 / 3 0 / 3 

A65 1 / 3 1 / 3 1x de 0 / 2 2 / 2 0 / 2 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 

A66 2 / 3 1 / 3 0 / 3 0 / 2 0 / 2 1x com 
1x por 

2 / 3 1 / 3 0 / 3 2 / 2 0 / 2 0 / 2 

A67 2 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 1x para 
1x de 

3 / 3 0 / 3 0 / 3 1 / 1 0 / 1 0 / 1 
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Anexo XII - Análise individual - Adição de preposições - Grupo de teste 

 Verbos de conhecimento Verbos de crença Verbos diretivos 

 Constatar Reparar Pensar Acreditar Pedir Apelar 
 NA Adição NA Adição NA Adição NA Adição NA Adição NA Adição 

A35 3 / 3 0  3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x para 1 / 3 2x para 

A36 2 / 3 1x por 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x para 

A37 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x para 2 / 3 1x a 

A38 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 1 / 3 2x de 2 / 3 1x de 

A39 3 / 3 0 1 / 3 2x de 3 / 3 0 2 / 3 1x em 1 / 3 1x para               

1x a 

2 / 3 1x para 

A40 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x em 1 / 3 2x para 0 / 3 2x a 

1x para 

A41 2 / 3 1x de 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 0 / 3 3x para 2 / 3 1x para 

A42 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 1 / 3 2x para 0 / 3 2x a 

1x para 

A43 3 / 3 0 2 / 2 0 1 / 3 1x para 

1x de 

2 / 3 1x de 0 / 2 2x para 1 / 2 1x para 

A44 2 / 3 1x de 0 / 3 2x em 

1x por 

1 / 1 0 2 / 3 1x de 2 / 3 1x para 1 / 3 2x para 

A45 1 / 3 2x de 1 / 3 1x de 

1x em 

3 / 3 0 1 / 3 2x de 1 / 3 2x para 1 / 3 1x a 

1x para 

A46 3 / 3 0 2 / 2 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 1 / 3 2x para 

A47 2 / 3 1x de 2 / 3 1x de 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 1 / 3 1x para 

1x de 

A48 2 / 3 1x de 2 / 3 1x a 1 / 3 1x de 

1x por 

1 / 3 2x de 0 / 3 3x para 2 / 3 1x para 

A49 1 / 2 1x por - - 1 / 1 0 1 / 1 0 0 / 1 1x para 0 / 2 2x para 

A50 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 0 / 3 3x para 1 / 3 2x para 

A51 1 / 1 0 1 / 1 0 - - 1 / 1 0 0 / 1 1x para 0 / 1 1x em 

A52 2 / 3 1x por 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 1 / 3 1x a 

1x para 

A53 3 / 3 0 2 / 2 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x para 

A54 2 / 3 1x em 2 / 3 1x em 3 / 3 0 3 / 3 0 1 / 3 2x em 2 / 3 1x para 

A55 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 1 / 3 2x para 1 / 3 2x para 

A56 2 / 2 0 2 / 2 0 1 / 2 1x de 1 / 2 1x em 0 / 2 2x para 0 / 1 1x para 

A57 2 / 3 1x de 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x para 3 / 3 0 

A58 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 1 / 3 2x para 

A59 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x em 1 / 3 2x em 0 / 3 2x para               

‘1x em 

1 / 3 2x para 

A60 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x para 0 / 3 2x a               

‘1x para 

A61 3 / 3 0 2 / 3 1x de 3 / 3 0 3 / 3 0 1 / 2 1x para 3 / 3 0 

A62 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x de 1 / 3 2x de 1 / 3 2x para 0 / 3 3x para 

A63 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x por 2 / 3 1x em 3 / 3 0 1 / 3 2x para 

A64 3 / 3 0  1 / 3 2x por 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x para 

A65 2 / 3 1x de 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x a 3 / 3 0 

A66 2 / 3 1x de 2 / 3 1x em 3 / 3 0 1 / 3 1x em               

1x a 

0 / 3 3x para 0 / 3 3x para 

A67 2 / 3 1x de 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 0 / 3 3x para 0 / 3 3x para 
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Anexo XIII - Análise individual - Supressão/substituição de preposições - Grupo de controlo 

 Preposição a Preposição de 

 Arriscar-se Opor-se Aperceber-se Queixar-se 

 Não 
Supr. 

Supr. Subst. Não 
Supr. 

Supr. Subst. Não 
Supr. 

Supr. Subst. Não 
Supr. 

Supr. Subst. 

C13 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 

C14 2 / 2 0 / 2 0 / 2 2 / 2 0 / 2 0 / 2 - - - - - - 

C15 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 2 / 3 1 / 3 0 / 3 0 / 2 2 / 2 0 / 2 

C16 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 

C17 3 / 3 0 / 3 0 / 3 1 / 2 1 / 2 0 / 2 1 / 3 2 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 

C18 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 2 / 3 1 / 3 0 / 3 2 / 3 1 / 3 0 / 3 

C19 3 / 3 0 / 3 0 / 3 2 / 3 0 / 3 1x para 3 / 3 0 / 3 0 / 3 1 / 3 1 / 3 1x por 

C20 3 / 3 0 / 3 0 / 3 1 / 3 1 / 3 1x para 3 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 

C21 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 1 / 3 2 / 3 0 / 3 

C22 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 

C23 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 2 / 3 1 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 

C24 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 

C25 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 2 / 3 1 / 3 0 / 3 

C26 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 2 / 3 1 / 3 0 / 3 2 / 3 1 / 3 0 / 3 

C27 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 2 / 3 1 / 3 0 / 3 2 / 3 1 / 3 0 / 3 

C28 2 / 3 0 / 3 1x para 3 / 3 0 / 3 0 / 3 2 / 3 1 / 3 0 / 3 2 / 3 1 / 3 0 / 3 

C29 2 / 3 0 / 3 1x por 1 / 3 1 / 3 1x para 2 / 3 1 / 3 0 / 3 1 / 3 2 / 3 0 / 3 

C30 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 2 / 3 1 / 3 0 / 3 2 / 3 1 / 3 0 / 3 

C31 2 / 3 1 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 2 / 3 1 / 3 0 / 3 2 / 3 0 / 3 1x por 

C32 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 1 / 3 1 / 3 1x por 

C33 2 / 3 0 / 3 1x em 2 / 3 0 / 3 1x em 0 / 3 3 / 3 0 / 3 3 / 3 0 / 3 0 / 3 
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Anexo XIV - Análise individual - Adição de preposições - Grupo de controlo 

 Verbos de conhecimento Verbos de crença Verbos diretivos 

 Constatar Reparar Pensar Acreditar Pedir Apelar 
 NA Adição NA Adição NA Adição NA Adição NA Adição NA Adição 

C13 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x para 0 / 3 3x para 

C14 2 / 2 0 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 2 0 0 / 1 1x para 1 / 2 1x para 

C15 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 1 / 3 2x para 0 / 3 2x para              
1x a 

C16 3 / 3 0  3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 0 / 3 3x para 0 / 3 3x para 

C17 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 1 / 3 2x para 0 / 3 3x para 

C18 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x para 0 / 3 2x a              

1x para 

C19 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 1 / 3 2x para 0 / 3 3x para 

C20 3 / 3 0  3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x para 0 / 3 3x para 

C21 2 / 3 1x por 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 0 / 3 2x a              

1x para 

C22 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x para 3 / 3 0 3 / 3 0 0 / 3 3x para 

C23 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 2 0 0 / 3 3x para 0 / 3 2x para              

1x a 

C24 2 / 3 1x de 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x em 3 / 3 0 0 / 3 2x para              

1x a 

C25 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 0 / 3 3x para 0 / 3 2x a              

1x para 

C26 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x para 1 / 3 2x a               

C27 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x em 3 / 3 0 1 / 3 2x a               

C28 3 / 3 0 2 / 3 1x em 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x para 0 / 3 2x a              

1x para 

C29 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x de 1 / 3 2x para 0 / 3 3x para 

C30 3 / 3 0 3 / 3 0 2 / 3 1x para 3 / 3 0 0 / 3 3x para 0 / 3 3x para 

C31 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 0 / 3 3x para 1 / 3 2x para 

C32 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 0 / 3 2x a              

1x para 

C33 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 3 / 3 0 0 / 3 3x para 0 / 3 3x para 
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Anexo XV - Análise individual - Juízo sobre a omissão do complementador (completiva em encaixe simples) Grupo de teste 

 Completiva em encaixe simples (+modo indicativo) Completiva em encaixe simples (+modo conjuntivo) 

 Verbos de crença Verbos de conhecimento Verbos avaliativos Verbos volitivos 

 Acreditar Considerar Saber Ver Lamentar Aceitar Querer Esperar 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

A35 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

A36 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

A37 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

A38 3/3 0/3 0/3 2/3 0/3 1/3 1/3 0/3 2/3 1/3 0/3 2/3 0/3 3/3 0/3 2/3 1/3 0/3 2/3 1/3 0/3 1/3 2/3 0/3 

A39 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/2 0/2 2/2 1/3 0/3 2/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

A40 0/3 1/3 2/3 0/3 0/3 3/3 1/3 1/3 1/3 0/3 1/3 2/3 0/3 1/3 2/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 1/3 0/3 2/3 

A41 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

A42 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

A43 1/3 0/3 2/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 1/3 0/3 2/3 0/3 0/3 3/3 0/3 1/3 2/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

A44 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 1/3 0/3 2/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

A45 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 1/3 0/3 2/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

A46 0/3 1/3 2/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 2/3 0/3 1/3 1/3 0/3 2/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

A47 0/3 0/3 3/3 0/3 3/3 0/3 0/3 0/3 3/3 2/3 0/3 1/3 0/3 1/3 2/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

A48 1/3 0/3 2/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 1/3 0/3 2/3 1/3 0/3 2/3 0/3 3/3 0/3 2/3 0/3 1/3 0/3 1/3 2/3 

A49 0/2 0/2 2/2 0/3 0/3 3/3 0/2 0/2 2/2 0/3 0/3 3/3 0/2 0/2 2/2 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

A50 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

A51 0/3 0/3 3/3 0/3 1/3 2/3 0/3 1/3 2/3 1/3 2/3 0/3 2/3 0/3 1/3 0/3 2/3 1/3 0/3 1/3 2/3 1/2 0/2 ½ 

A52 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

A53 0/3 0/3 3/3 0/2 0/2 2/2 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/2 0/2 2/2 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

A54 1/3 0/3 2/3 2/3 0/3 1/3 1/3 0/3 2/3 2/3 0/3 1/3 2/3 0/3 1/3 2/3 0/3 1/3 1/3 0/3 2/3 1/3 0/3 2/3 

A55 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/2 0/2 2/2 0/2 0/2 2/2 

A56 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/2 0/2 2/2 0/3 0/3 3/3 1/3 0/3 2/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

A57 1/3 0/3 2/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 1/3 2/3 0/3 1/3 2/3 0/3 0/3 3/3 

A58 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

A59 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 1/3 1/3 1/3 0/3 1/3 2/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 1/3 2/3 

A60 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 1/3 2/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 



 xxxii 

A61 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

A62 1/3 0/3 2/3 1/3 0/3 2/3 0/3 0/3 3/3 1/3 1/3 1/3 1/3 0/3 2/3 1/3 0/3 2/3 2/3 0/3 1/3 2/3 0/3 1/3 

A63 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 1/3 0/3 2/3 1/3 0/3 2/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 1/3 0/3 2/3 

A64 0/2 0/2 2/2 - - - 0/2 0/2 2/2 0/1 0/1 1/1 - - - 0/2 0/2 2/2 0/3 0/3 3/3 0/1 0/1 1/1 

A65 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/2 0/2 2/2 1/3 0/3 2/3 0/3 0/3 3/3 

A66 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

A67 - - - - - - - - - 1/1 0/1 0/1 - - - - - - - - - - - - 
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Anexo XVI - Análise individual - Juízo sobre a omissão do complementador (completiva em encaixe complexo) - Grupo de 
teste 

Completiva em encaixe complexo (oração relativa) 

 Esperar Aceitar Considerar Ver Querer Saber Lamentar 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

A35   1   1   1   1   1   1   1 

A36   1   1   1   1  1    1   1 

A37   1   1   1   1   1   1   1 

A38  1    1 1   1    1   1   1  

A39   1   1   1   1   1   1   1 

A40   1   1   1   1   1   1  1  

A41   1   1   1   1   1   1   1 

A42   1   1   1   1   1   1   1 

A43   1   1 1     1   1   1   1 

A44 1   1     1   1   1   1   1 

A45   1   1   1   1   1   1   1 

A46   1   1 1     1   1  1   1  

A47   1   1  1    1   1  1    1 

A48   1 1    1    1   1 1    1  

A49   1   1  1  - - - - - -  1    1 

A50   1   1   1   1   1   1  1  

A51  1   1    1 1     1  1    1 

A52   1   1   1   1   1   1   1 

A53   1   1   1   1   1   1 1   

A54   1   1   1 - - -   1 1     1 

A55   1   1   1   1   1   1 - - - 

A56   1   1   1   1   1   1 1   

A57   1   1   1   1   1 1     1 

A58   1   1   1   1   1   1   1 

A59   1   1  1   1    1  1    1 

A60   1   1   1   1   1 1     1 

A61   1   1   1   1   1   1   1 

A62 1   1     1 1     1   1 1   

A63   1  1    1   1   1   1   1 

A64 - - -   1 - - - - - - - - - - - - - - - 

A65   1 - - -  1    1   1  1    1 

A66  1    1  1    1   1   1   1 

A67   1   1 1     1   1 - - - - - - 
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Anexo XVII - Análise individual - Juízo sobre a omissão do complementador (completiva em encaixe simples) - Grupo de controlo 

 Completiva em encaixe simples (+modo indicativo) Completiva em encaixe simples (+modo conjuntivo) 

 Verbos de crença Verbos de conhecimento Verbos avaliativos Verbos volitivos 

 Acreditar Considerar Saber Ver Lamentar Aceitar Querer Esperar 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

C13 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

C14 1/2 0/2 1/2 0/2 0/2 2/2 0/3 0/3 3/3 0/2 0/2 2/2 - - - 0/1 0/1 1/1 1/2 0/2 1/2 0/1 0/1 1/1 

C15 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

C16 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

C17 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

C18 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 1/3 0/3 2/3 1/3 0/3 2/3 0/3 0/3 3/3 1/3 0/3 2/3 1/3 0/3 2/3 0/3 0/3 3/3 

C19 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

C20 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

C21 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

C22 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 1/3 0/3 2/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

C23 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 3/3 0/3 0/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 1/3 0/3 2/3 

C24 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 1/3 0/3 2/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

C25 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 1/3 0/3 2/3 0/3 0/3 3/3 

C26 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 1/3 0/3 2/3 0/3 0/3 3/3 

C27 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

C28 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

C29 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

C30 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

C31 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 

C32 0/3 0/3 3/3 0/2 0/2 2/2 0/3 0/3 3/3 0/3 0/3 3/3 0/1 0/1 1/1 0/2 0/2 2/2 0/2 0/2 2/2 0/2 0/2 2/2 

C33 0/1 0/1 1/1 - - - 0/1 0/1 1/1 - - - - - - 0/1 0/1 1/1 - - - - - - 
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Anexo XVIII - Análise individual - Juízo sobre a omissão do complementador (completiva em encaixe complexo) - Grupo 
de controlo 

Completiva em encaixe complexo (oração relativa) 

 Esperar Aceitar Considerar Ver Querer Saber Lamentar 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

C13   1   1   1   1 1     1   1 

C14   1   1 - - - - - - - - - - - - - - - 

C15   1   1   1   1   1   1   1 

C16   1   1 1     1   1   1   1 

C17   1   1   1   1   1  1    1 

C18   1 1   1     1   1 1    1  

C19   1   1   1   1   1   1 1   

C20   1   1   1   1   1   1   1 

C21   1   1   1   1   1   1  1  

C22   1   1   1   1   1   1   1 

C23   1 1     1   1   1   1   1 

C24   1 1    1    1   1 1     1 

C25   1   1   1   1   1   1   1 

C26   1   1   1   1   1   1   1 

C27   1   1   1   1   1 1   1   

C28   1   1   1   1   1   1   1 

C29   1 1     1   1   1 1     1 

C30   1   1   1   1   1   1   1 

C31   1   1   1   1   1   1  1  

C32 - - -   1 - - - - - - - - - - - - - - - 

C33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


