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SOBRE A VALIDADE DA DISTINÇÃO ENTRE 
COMPLEMENTOS OBRIGATÓRIOS E FACULTATIVOS 
NA TEORIA DA VALÊNCIA 
Leonel de Alencar Araripe* 

1. INTRODUÇÃO 

No presente trabalho, ocupamo-nos de um dos vários 
problemas que enfrenta a Teoria da Valência, a saber a 
distinção entre 'complementos obrigatórios' e 'comple
mentos facultativos'. Essa teoria integra a gramática de 
dependência, modelo desenvolvido, s~bretudo na Alema
nha, a partir da obra de Lucien TESN!ERE (Esquisse d'une 
syntaxe structura/e, de 1953, e Elements de syntaxe 
structura/e, de 1959), e dos mais difundidos nesse país, 
sobretudo no campo da lingüística aplicada. 

O modelo tem repercutido, ainda que de forma débil, 
no Brasil e em Portugal. O Dicionário gramatical de verbos 
do português contemporâneo do Brasil (BORBA et al. 
1990) exemplifica essa tendência, ao mesmo tempo em que 
atesta a relevância da teoria para a descrição do português. 

Inicialmente, delimitamos o problema, e salientamos 
a oportunidade de estudá-lo. Na seção 3, delineamos o 
arcabouço teórico em que se situa. Em 3.1., apresentam-se 
algumas das noções fundamentais da gramática de depen
dência e, particularmente, da Teoria da Valência. Em 3.2., 
é apresentado o modelo valencial de HELBIG/SCHENKEL 
(1969) e HELBIG (1971), no qual se formulou, pela primei
ra vez, a distinção entre 'complementos obrigatórios' e 
'complementos facultativos'. A seção 4 tem como objeto 
abordagens da questão da facultatividade e obrigatoriedade 
de complementos. Na seção 5 confrontamos essas posições 
com dados do português brasileiro e do alemão, e tentamos 
fornecer uma resposta à pergunta: É válida a distinção entre 
complementos obrigatórios e facultativos? 

2. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

Desde a década de 60, faz-se uma distinção, no âmbito 
da Teoria da Valência em língua alemã, entre 'complemen
tos facultativos' e 'complementos obrigatórios'. Em 

HELBIG/SCHENKEL (1969), onde se propôs a distinção 
pela primeira vez (c f. DÜRSCHEID 1991 :24 ), atribuem-se as 
seguintes 'valências quantitativas' aos verbos legen [pôr 
deitado], stellen [pôr em pé], setzen [pôr sentado], bauen 
[construir], kaufen [comprar], essen [comer], geben [dar], 
verteilen [distribuir], verkaufen [vender]: 

(a) legen, stellen, setzen (Variante 1)-> 1 + 2 + 3 
(b) bauen-> I + 2 
(c) kaufen-> 1 + 2 
(d) geben-> 1 + 2 + 3 
(e) verteilen-> 1 + 2 + (3) 
(f) verkaufen-> 1 + 2 + (3) 

Os actantes terceiros dos verbos de (a) e (d) diferem, 
conforme HELBIG/SCHENKEL (1969), dos de (e) e (f) em 
que são obrigatórios, igualmente aos actantes primeiros e 
segundos dos verbos (a)-(f). Os actantes terceiros de (e) e (f) 
são considerados 'facultativos'. Sua realização não é imposta 
pela estrutura da língua alemã, mas depende do contexto ou 
da situação. 

Deve-se ressaltar que, em alemão, não é possível elidir 
complementos nas mesmas situações que no português brasi
leiro. A não-realização de complementos.que são 'obrigató
rios' em alemão é natural nessa variedade do português. As 
frases seguintes foram obtidas em teste2 com falante culto de 
Fortaleza: 

(1) - Coloca na mesa. {Uma dona de casa a umcarre 
gador que entra na sala com um vaso.} 

(2}- Onde você colocou o controle remoto ? 
Coloquei na mesa. 

(3 )-A estante não é fajuta. Você pôs livros demais. {Um 
amigo a outro que se queixa da má qualidade de 
estante comprada recentemente.} 

*Professor de Língua Alemã da casa de Cultura Alemã da Universidade Federal do Ceará e a!unc do Curso de Mestrado em Lingüístic-.a e Ensino 
da Língua Portuguesa da mesma universidade. 
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De acordo com· HELBIG/SCHENKEL (1969), essas 
construções não são possíveis em alemão. O 'lugar vazio' 
previsto na valência do verbo deve ser preenchido. A 'coesão 
referencial' , tanto exofórica quanto endofórica, no caso de 
verbos como os de (a), deve realizar-se lexícalmente (cf. 
MA TEUS etal. 1989:143). Via de regra, em alemão, somen
te ' lugares vazios' de um verbo que correspondem a comple
mentos ' facultativos ' podem permanecer vazios. 

Ao que parece, a distinção entre complementos obri
gatórios e facultativos, de par com a distinção entre adjuntos 
e complementos (v. infra), é extremamente relevante. De 
fato, com base em um levantamento, nesses moldes, das 
valências verbais, pode-se determinar a gramaticalídade de 
frases em alemão. Interessa, diretamente, a professores e 
estudantes da língua alemã e tradutores do português para o 
alemão, falantes do português brasileiro, poder saber se o 
lugar de um verbo em uma dada ocorrência, que, na língua 
de partida, pode ficar vazio, precisa ser preenchido na língua 
de chegada. 

Por outro lado, é válida a distinção entre complemen
tos obrigatórios e facultativos em uma língua em que, à 
primeira vista, todos os complementos são facultativos, 
como o português do Brasil? 

Conforme veremos em 3.2. e 4., a distinção entre os 
dois tipos de complemento, não dizendo respeito, sempre, à 
realização ou não na frase, e devido a outras dificuldades que 
levantaremos, constitui intricado problema. Trata-se, por
tanto, de mais um motivo para enfocá-la. 

3. O QUADRO TEÓRICO 

3.1. Gramática de dependência: definição e conceitos 
fundamentais. A Teoria da Valência como parte da gra
mática de dependência. 

A gramática de dependência é um modelo para a 
descrição de línguas naturais que parte das relações de 
dependência entre os elementos da frase3 • Embora muitos 
dos princípios básicos do modelo tenham sido conhecidos 
durante séculos, esses só foram reunidos numa teoria consis
tente, de base estruturalista, na década de 30, por TESNIERE. 
A partir de TESNIERE, tem-se refinado a abordagem 
dependencial, ao mesmo tempo em que têm emergido orien
tações teóricas as mais diversas. 

O foco da análise dependencíal é a arquitetura interna 
da frase, que resulta das conexões existentes entre elementos 
superordenados e subordinados. Nesse modelo, o verbo 
finito assume o nódulo mais elevado da rede de relações, que 
se procura representar por meio de diagramas arbóreos. A 
frase 

(1) Hans hat ihr Haus am Eingang erkannt [João 
reconheceu a sua {=dela} casa pela entrada] 

é representada da seguinte forma: 

hat 
I 

erkannt [reconheceu) 

Hans [João]/ HJus [casa] ~ an.[por] 

i~r [sua] I 
Eingang [entrada) 

I 
dem [a] 

Na árvore, o nódulo mais elevado representa o 'regen
te' , e o menos elevado o 'dependente' . Entre um e outra há 
uma ' relação de dependência' . 

Ao lado da relação de dependência, o modelo trabalha 
com outra relação fundamental, que é a relação de 'valência'. 
Trata-se de uma relação de dependência particular· entre 
regente e dependente. Segundo T ARV AINEN ( 1981 : 14 ), 
essa particularidade decorre de que o elemento dependente, 
no caso da valência, é determinado quanto ao conteúdo e 
quanto à forma pelo elemento regente. Para ENGEL (1988), 
a valência é a relação entre um constituinte e o conjunto de 
constituintes dependentes que o subcategorizam. De acordo 
com WELKE ( 1988), o critério fundamental para determinar 
a valência é a determinação. Com base nesse critério, 
relacionam-se por valência ao verbo todos os constituintes 
que correspondem a elementos determinados pelo predicado 
lógico-semântico subjacente. 

O termo valência designa também o conjunto de 
elementos que se relacionam por valência a um outro ele
mento, a quantidade de elementos que tais ou, ainda, cada um 
desses elementos. O verbo erkennen, do nosso exemplo, 
possuí a seguinte valência: CN = complemento nominativo 
(ou sujeito), C A= complemento acusativo (ou objeto direto) 
e CPrap = complemento preposicionado. Pode-se dizer, igual
mente, que esse verbo possuí uma valência 3 ou que possuí 
3 valências. Esses constituintes são os ' complementos ' ou 
'actantes' do verbo em questão. Os constituintes que não 
preenchem os critérios referidos denominam-se 'adjuntos' . 

Observem-se, agora, as seguintes frases: 

(la) Hans hat íhr Haus erkannt. [João reconheceu sua 
casa.] 

(lb) *Hans hat am Eingang erkannt. [João reconheceu 
na entrada.] 

(1c) *Hans hat erkannt. [João reconheceu.] 
(1d) *Hat íhr Haus erkannt. [Reconheceu sua casa.] 

Essas frases mostram que a valência pode ser obriga
tória, como no caso do SN sujeito e do SN objeto direto de 

2 O teste consistiu em perguntar ao informante o que ele diria em determinadas situações. As frases estão com ligeiras modificações, que não importam 
ao aspecto que estamos discutindo. 

3 Sobre a gramática de dependência e a Teoria da Valência, v. DÜRSCHEID (1991 ), WELKER (1992), WEBER (1992), WELKE (1988), STOTZEL 
(1970), TARVAINEN (1981), BUBMANN (1990), HELBIG (1969, 1971 , 1973, 1991 , 1992), BUSSENILELA (1986), ENGEL (1988), em que nos 
baseamos no presente esboço. 
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erkennen, ou facultativa, como no do SPrep que exerce a 
função de complemento preposicionado desse verbo. Tem
se, portanto, por um lado, complementos ou actantes obriga
tórios, por outro, complementos ou actantes facultativos. 

O conceito de 'valência' não designa, somente, pro
priedade do nível sintático. Há, do mesmo modo, uma 
valência 'semântica', que se desdobra em outras duas no
ções: a) a propriedade do significado de possuir lugares 
vazios, em termos lógico-relacionais; b) a compatibilidade 
semântica dos actantes (e adjuntos) com o verbo (cf. 
TARVAINEN 1981:17;HELBIG 1973:213). LEROT(l973 
) fala de uma 'valência de casos profundos'. Há, além disso, 
quem tenha proposto uma 'valência pragmática' ( cf. HELBIG 
1991,1992). 

3.2. A contribuição de Gerhard HELBIG 

Depois de um artigo sobre a relevância do conceito de 
valência para a lingüística descritiva e o ensino de línguas 
estrangeiras, de 1965, Gerhard HELBIG publicou vários 
trabalhos preliminares ao Dicionário da valência e distribui
ção de verbos alemães (HELBIG/SCHENCKEL 1969), obra 
pioneira em mais de um sentido. 

Trata-se, por um lado, da primeira aplicação à lexico
grafia do conceito tesnieriano da valência. Por outro, o 
modelo valencial em que se fundamenta o levantamento dos 
ambientes síntáticos e semânticos dos verbos mais importan
tes daquela língua, - modelo que se deve, segundo parece, 
mais ao primeiro que ao segundo autor-, representa um 
desenvolvimento bastante significativo, em comparação com 
a gramática de dependência, tal como se encontra em 
TESNIERE e seguidores imediatos. A distinção entre com
plementos facultativos e obrigatórios, que se disseminaria na 
literatura posterior, foi proposta, também, pela primeira vez 
nesse modelo. 

Cumpre apresentar, então, em suas linhas gerais, as 
motivações práticas e teóricas do modelo que se contrapôs à 
gramática de dependência tradicional. HELBIG (1971) ade
qua-se, tanto quanto as páginas introdutórias HELBIG/ 
SCHENKEL (1969), a essa fmalidade, constituindo uma 
síntese das idéias que orientaram a confecção dessa obra. 

De acordo com HELBIG (1971), foram as necessida
des do ensino de línguas estrangeiras, particularmente do 
ensino do alemão a estrangeiros, que motivaram a discussão 
em torno do problema da valência. Para o autor, muitos dos 
erros cometidos por estudantes de alemão como língua 
estrangeira não podem ser satisfatoriamente descritos com 
base nas noções tradicionais de transitividade e intran
sitividade. Trata-se de violações da valência e distribuição 
de verbos, de que ele fornece os seguintes exemplos: 

(1) lch besuche *.[Eu visito.] 
(2) lch lege*.[Eu ponho.] 
(3) lch erblicke ihn kommen*.[Eu o avisto vir.] 
(4) Er fragte den Weg *.[Ele perguntou o caminho.] 
(5) Er konnte so nicht machen* .[Ele não podia fazer 

assim.] 
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Partindo da constatação de que as anomalias acima não 
são produzidas por falantes que têm o alemão como língua 
materna, em virtude de sua 'competência lingüística', propõe
se HELBIG, confessamente sob influxo de CHOMSKY, a 
elaborar um 'mecanismo de regras' capaz de gerar todas e 
somente as frases gramaticais do alemão. Esse dispositivo, 
baseado nos conceitos de valência e distribuição, viria em 
auxílio do professor, que, freqüentemente, sente dificuldade 
em explicar suas intuições a respeito do emprego correto de 
verbos. O conceito de valência vigente, entretanto, estava, 
conforme HELBIG, a carecer de uma definição à altura dessa 
tarefa, em conseqüência das deficiências da formulação inici
al de TESNIERE, que não havia sido suficientemente 
trabalhada por seus seguidores na lingüística de língua alemã. 

Antes de passarmos à apresentação da crítica de 
HELBIG a esse modelo, delineamos, rapidamente, com base 
no artigo em foco, a teoria de TESNIERE. Em sua gramática 
de dependência, esse autor toma o verbo como ponto de 
partida da análise estrutural da frase. Subordinados ao verbo 
estão "actants" e "circonstants", diferindo os primeiros em 
que sua ocorrência, em termos quantitativos, é determinada 
pelo verbo. A essa capacidade dos verbos de coligar-se a uma 
determinada quantidade de 'actantes' TESNIERE denomina 
valência, por semelhança com a valência dos átomos. Ele 
restringe, porém, o escopo dessa propriedade ao sujeito e aos 
objetos acusativo e dativo [objetos diretos e indiretos]. Os 
sintagmas preposicionais como em 'Er schreibt an den V ater 
einen Brief ['He writes a letter to his father' I 'Ele escreve 
um carta para seu pai'] e os predicativos não participam das 
relações valenciais. A valência de TESNIERE é ainda limi
tada à quantidade dos actantes, nada dizendo a respeito da 
forma ou conteúdo dos mesmos. Não está claro, em 
TESNIERE, em que 'plano' se situa seu conceito de valência 
nem se se trata de uma categoria formal ou conceitual. Por 
conseqüência, é problemática a distinção entre "actants" e 
"circonstants", pois essas designações pertencem ao plano 
do conteúdo ("agentes" e "circunstâncias"), e nenhuma 
informação fornecem sobre as relações no plano da expres
são. Há, de fato, 'participantes' da predicação, que se ligam, 
portanto, por valência ao verbo, que são circunstâncias em 
sentido semântico. Para HELBIG, cumpre complementar a 
distinção de TESNIERE com uma distinção sintática entre 
'actantes' ('participantes', 'complementos'), que preenchem 
lugares abertos pelos verbos, e adjuntos, não importando o 
estatuto semântico desses elementos. Outra limitação da 
abordagem de TESNIERE é que fica, aí, em aberto se os 
actantes, de fato, sempre se realizam nas frases. HELBIG 
procura dar conta do fato de que, em alemão, alguns actantes 
podem não se atualizar ('Er liefert dem Kaufmann die Butter 
'[Ele envia a manteiga ao comerciante] ou ' Er wartet auf den 
Freund '[Ele está esperando pelo amigo]), e outros devem, 
obrigatoriamente, constar nas frases, com a distinção entre 
actantes obrigatórios e facultativos. 

HELBIG aspira a uma formalização do conceito de 
valência. Segundo ele, essa formalização pressupõe os se
guintes pré-requisitos: 



a) o verbo deve ·ser considerado o centro estrutural da 
frase; 
b) os complementos obrigatórios distinguem-se tanto 
dos complementos facultativos quanto dos adjuntos 
em que a sua realização é indispensável à 
gramaticalidade das frases; os complementos (obriga
tórios ou facultativos), por outro lado, definem a 
valência verbal, de que se excluem os adjuntos; 
c) os termos ligados por valência ao verbo não são 
apenas o sujeito e os objetos, como pretendia 
TESNIERE, mas também predicativos, objetos 
preposicionados, sintagmas adverbiais, orações subor
dinadas e infinitivas devem-se incluir nas relações 
valenciais. 

HELBIG (1971:35) define, então, a valência como "a 
capacidade do verbo em abrir lugares na frase e preenchê-los 
com actantes (= participantes, complementos) obrigatórios 
ou facultativos". Segundo ele, o termo 'valência' é ambíguo, 
significando tanto "(1) =relação abstrata como na química" 
quanto "(2) =preenchimentos de uma determinada quantida
de de lugares" (id. ibid.). O autor adota a primeira acepção. 
Desse modo, no Dicionário, o verbo essen [comer] é bivalente, 
em que pese a facultatividade sintática do objeto acusativo 
('lch esse' [Eu como] é uma frase perfeitamente gramatical). 
Admitem-se variantes de um verbo apenas quando a quanti
dade e o tipo de actantes variam. O verbo kochen [cozinhar] 
tem, portanto, duas variantes: 

V I= kochen I + (2) - > Di e Frau kocht (di e Suppe ). [A 
mulher está cozinhando (a sopa).] 

V2=kochenl --> Die Suppe kocht. [A sopa está 
cozinhando.] 

O primeiro actante de VI é[+ agentivo], ao passo que 
o de V2 é [ -agentivo] (diferença de tipo); a valência de V2 é 
saturada com o primeiro complemento, enquanto a saturação 
de V I ocorre apenas com a adjunção de um sujeito e um 
objeto. 

HELBIG reconhece o débito de seu modelo valencial 
relativamente à gramática gerativa ( cf.1971 :42), mas não se 
propõe fazer gramática gerativa. E, num ponto fulcral para 
a Teoria da Valência, que é a distinção, no âmbito dos 
actantes, entre os obrigatórios e os facultativos, diverge do 
tratamento de CHOMSKY (1965) em Aspects ofthe theory 
ofsyntax. 

CHOMSKY, nesse trabalho, discute as relações 
valenciais, que denomina de 'coesão' entre um verbo e um 
sintagma na estrutura profunda, em conexão com as regras de 
subcategorização, diferençando as relações de coesão nas 
fràses 

(1) He worked at the j ob. 
(2) He worked at the office. (cf. HELBIG 1969:164) 

Em (1), o sintagma preposicional encontra-se em 
coesão íntima com o verbo, ao passo que o SPrep de (2) está 
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mais frouxamente ligado ao verbo. O primeiro SPrep, que 
influi na subcategorização do verbo, recebe o rótulo de 
'complemento verbal estrito' ; o segundo, que não é relevante 
para a subcategorização do verbo, é denominado de 'comple
mento verbal livre' (HELBIG 1971 :36). Evidenciam-se, 
agora, as divergências entre as duas abordagens: no modelo 
valencial helbigiano, estabelecem-se, conforme a faculta
tividade ou obrigatoriedade da realização do actante, duas 
subclasses de complementos verbais estritos. Os 'comple
mentos livres' da Teoria Sintática Padrão, por outro lado, 
correspondem aos 'adjuntos' na teoria de HELBIG. 

De acordo com HELBIG (1971 :37), os complementos 
facultativos podem submeter-se a uma ' transformação de 
apagamento', em razão de determinados traços contextuais, 
de que dá como exemplo a menção no discurso anterior, o 
contraste, a ênfase e a elipse. Essa transformação é entendida 
como sistema de regras que, na derivação de frases concretas 
a partir de cadeias de base abstratas, entremeiam as estrutura 
de superficie e profunda. Os actantes obrigatórios, contudo, 
não podem sofrer esse apagamento. 

Na estrutura profunda distinguem-se, tão-somente, as 
categorias 'actantes' e adjuntos. A subdivisão na primeira 
categoria só é possível ao nível da superficie. É, de fato, 
somente nesta estrutura que se pode verificar o efeito da 
transformação de apagamento. O teste para determinar o 
estatuto da valência quanto à facultatividade ou obriga
toriedade é, assim, um teste de superficie. Basta, para tanto, 
eliminar um actante e verificar se a frase . que resulta da 
operação é gramatical. Os testes para separar actantes de 
adjuntos, pelo contrário, devem manipular, diretamente, a 
estrutura profunda. 

A quantidade e o tipo de adjuntos que se podem coligar 
a um verbo não são fixados pelo mesmo, como são os 
actantes. No entanto, há restrições sobre a adjunção dos 
elementos não-valenciais. Essas restrições, segundo HELBIG, 
não são de natureza sintática, mas decorrem da incompati
bilidade entre os traços semânticos do verbo e do comple
mento livre. 

Um modelo valencial completo, que constitua um 
'mecanismo' capaz de produzir todas e somente as frases da 
língua, não pode restringir-se à valência quantitativa. É 
preciso que dê conta, igualmente, não só do entorno sintático 
dos verbos, senão também de seu ambiente semântico. Um 
dicionário de valências nesses moldes compreende, portan
to, três níveis: 

NÍVEL I - > quantidade de actantes ·obrigatórios e 
facultativos 
bringen1 +2+(3) (verbo com 2 actantes obrigatórios e 
um facultativo) 

NíVEL li - > ambiente sintático ( estatuto formal dos 
actantes) 
!->substantivo no nominativo 
2->substantivo no acusativo 
3->substantivo no dativo ou substantivo prepo

sicionado6 



NÍVEL III --=->ambiente semântico (traços semânticos 
dos actantes ) 

As informações sobre um item, coligidas, assim, no 
verbete respectivo, permitem, de modo fácil, reconhecer 
frases gramaticais e agramaticais: 

Hans bringt Blumen. [João traz flores.] 
Hans hat mir gebracht !*. [João trouxe pra mim .] 
Er hat gebracht*. [Ele trouxe.] 
Hans bringt das Kind in die Schule. [João traz a criança 
para a escola.] 
Ele bringt in die Schule*. [Ele traz para a escola.] 

Um dos pontos mais discutíveis do modelo helbigiano 
é o tratamento de alguns casos de não-realização de actante 
na língua alemã. Vimos acima que, segundo o autor, apenas 
os complementos verbais facultativos podem sofrer a trans
formação de apagamento. HELBIG (1971) e HELBIG/ 
SCHENKEL (1969), porém, atribuem aos verbos geben, 
legen, bauen, sitzen e bezahlen somente valências obrigató
rias, não obstante a gramaticalidade das frases 

(1 )Er baut [e in Haus]. [Ele está construindo uma casa.] 
(2)Die Henne legt [Eier]. [A galínha põe [ovos].] 
(3)Er gibt[den Spielern] [die Karten]. [Ele dá as cartas 

aos jogadores.] 
(4)Er sitzt [im Ge:fiingnis]. [Ele está preso.] 
(5)Ich bezahle [die Rechnung]. [Eu pago a conta.] 

Em outro artigo de 1971, "Zu einigen Spezialproblemen 
der Valenztheorie" [Sobre alguns problemas especiais da 
Teoria da Valência], HELBIG estabelece uma distinção 
entre 'valência facultativa' e 'elipse', que consistem, igual
mente, em eliminação de actante (apud SOMMERFELDT/ 
SCHREIBER 1983:41). Onde residiria, então, a diferença 
das 'elipses' de (1)-(5) com relação às 'valências facultati
vas' de (6) e (7)? 

(6)1ch esse.[Eu estou comendo.] 
(7)Er raucht.[Ele fuma/está fumando.] 

Segundo HELBIG ( 1971 :40), os constituintes elimi
nados na estrutura de superfície, nas frases (1)-(5), "suben
tendem-se, de forma inequívoca, independentemente do 
contexto". Há, somente, uma única possibilidade de preen
chimento do 1ugarvazio (c f. SOMMERFELDT/SCHREIBER 
1983:41). Comparem-se, por exemplo, 'Er baut [-]': [-]-> 
'e in Haus' [uma casa] e 'Er raucht [-)': [-)-> 'e in e Zigarette, 
e in e Zigarre, Pfeife .. .' [um cigarro, um charuto, cachim
bo ... ]. Não se consubstanciam, nesses casos, variantes ver
bais, pois a valência de, por exemplo, geben continua 1+2+3, 
não procedendo considerá-la 1 +(2)+(3) (HELBIG 1971 :40). 

4. A DISTINÇÃO ENTRE COMPLEMENTOS 
OBRIGATÓRIOS E FACULTATIVOS EM AL
GUMAS ABORDAGENS 

Aparentemente, deve-se a HELBIG a distinção entre 
complementos obrigatórios e facultativos. Na presente se-
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ção, investigamos como é tratada a realização facultativa ou 
obrigatória de complementos em outras abordagens. Vimos 
na seção anterior que, na Teoria Sintática Padrão, lançada 
com os Aspects, de CHOMSKY, uma e outra categoria estão 
enfeixadas sob o rótulo de 'complementos verbais estritos' 
(cf. HELBIG 1969 e 1971). Ultrapassa, em muito, o âmbito 
do presente artigo, rastrear a dicotomia na literatura gerativista 
e de outras tendências anglo-americanas. Limitamo-nos, 
portanto, às abordagens de FILLMORE ( 1968), HALLIDA Y 
(1970) e L YONS (1975 e 1977). Por outro lado, como nosso 
objetivo é discutir a validade da distinção no português do 
Brasil e no alemão, apresentaremos, nesta seção, não só 
alguns desdobramentos na Alemanha, como também os 
pontos de vista de BUSSENILELA (1986) e BORBA et ai. 
( 1990). O primeiro trabalho constitui, segundo os próprios 
autores, uma aplicação ao português da ''teoria de valências 
como ela é leccionada na Alemanha" (p.5). O se~do 
respalda-se, entre outras teorias, no modelo de HELBIG. 

No artigo em que propõe a "modificação substantiva à 
teoria da gramática transformacional", . em que resulta a 
Gramática dos Casos, FILLMORE (1968:27) postula que a ~ 
inserção dos verbos depende dos esquemas casuais forneci
dos pela frase: 

The verb run, for example, may be inserted into the 
frame L_ A), the verb sad into the frame L D], verbs like 
remove and open into LO +A], verbs like murder and 
terrorize (that is, verbs requiring 'animate subject' and 
'animate object') into L_ D + A), verbs like give into 
L_O + D +A], andso on. 

Nos esquemas utilizados por FILLMORE, o traço 
indica o 'verbo' respectivo e as letras maiúsculas represen
tam os diferentes 'casos'. Um ou mais desses últimos ele
mentos podem ser opcionais, sendo indicados, então, entre 
parênteses. Os verbos open, turn, move, rotate e bend, por 
exemplo, têm o traço de esquema [frame feature] + l_O 
(l)(A)). São possíveis , portanto, as seguintes frases : 

(1 )H e moved the dead animal with a shovel. 

(2)He moved the dead animal. 

(3)The shovel moved the dead animal. 

(4)The dead animal moved. 

Exclui-se, por outro lado, a frase 

(5) H e (A) moved*. 

Verbos como kill, no entanto, exigem uma notação 
diferente, pois, com relação aos casos Agente e Instrumental, 
é necessário especificar que pelo menos um deles deve 
atualizar-se e que ambos podem atualizar-se: 



+ [ _D (I ()A)J4 
Com efeito, tem-se, em inglês: 

(6) John (A) killed Peter (D) with a knife (1). 
(7) A knife killed Peter. 
(8) John killed Peter. 
(9) Killed Peter*. 
(10) John killed*. 
(11) A knife killed*. 

O verbo murder, embora seja quase sinônimo de kill, 
tem um traço de esquema diferente: 

+L__D (I) A] 

O caso Agente deve, obrigatoriamente, realizar-se. 
Em outras palavras, uma frase como 'A knife murdered 
Peter' é agramatical. 

O verbo cook, apesar do comportamento nas frases 

(10) Mother(A) is cooking the potatoes(O). 
(11) The potatoes(O) are cooking. 
(12) Mother(A) is cooking. 

possui, segundo o autor, o traço de esquema +L_ O 
(A)], e não +L_(O ()A)], como se esperaria com base no 
seu próprio sistema notacional. FILLMORE, porém, explica 
assim a frase (12), que, aparentemente, contraria o traço de 
esquema proposto para o verbo em questão: 

an idiosyncratic transformational feature of the verb is 
that just in case the A is present and the O is some NP 
representing a typical NP for the verb (that is, something 
like food or a meal), the O element may be deleted 
(p.29). 

Há, portanto, para o autor, uma classe de verbos de 
'objetos apagáveis' (loc. cit.) por meio de uma transformação. 

De acordo com HALLIDA Y ( 1970), a expressão de 
processos, denominada 'transitividade', envolve, além do 
próprio processo, funções participantes, que correspondem 
aos papéis assumidos por pessoas e objetos no processo, e 
funções circunstanciais, que dizem respeito às condições e 
restrições de tempo, lugar e modo características do proces
so. Ao contrário das funções ou papéis participantes, que são 
sempre nucleares, as funções ou papéis circunstanciais 
podem ser 'periféricos' ('externos') ou nucleares (' inter
nos') . Num primeiro momento, HALLIDAY chama 
'opcional' o primeiro tipo e o segundo 'obrigatório' , dos 
quais dá como exemplo, respectivamente, os sintagmas 
preposicionais nas frases 

(1)He lost ali his jewels in the wash. 
(2)He put ali his jewels in the wash. 

Tem-se, em suma, a seguinte classificação dos ele
mentos que podem caracterizar um processo: 

I . elementos obrigatórios: participantes e circunstân
cias ' internas' 

2. elementos opcionais: circunstâncias ' externas' 

HALLIDA Y descarta, contudo, em seguida, o tenno 
obrigatório, em favor do tenno inerente, como designação 
do primeiro grupo, pois, independentemente da ' elipse', que 
concerne à ' estrutura textual', funções que se enquadram 
nesse grupo podem não se expressar: 

(3)Roderick [actor ] pelted the crocodile [goal] with 
stones [instrument ]. 

(4)The crocodile got pelted. 
(5)Roderick pelted the crocodile. 
(6)We [actor]'re givingO[beneficiary] asilvercoffeepot 

[goal]. 

Segundo o autor, os verbo pelt e give associam-se, 
sempre, a três papéis (respectivamente, 'ator' , 'alvo' e ' instru
mento' e 'ator' , 'alvo' e 'beneficiário'). (5) é inerentemente 
uma oração instrumental, embora não se mencione o instru
mento. O receptor, porém, interpreta a oração "como tendo um 
papel instrumental associado a ela" (HALLIDAY (1 970:151). 
Do mesmo modo, em (6) tem-se um 'beneficiário' oculto. 

Para LYONS (1975), a frase contém constituintes 
nucleares (sujeito e predicado) e extranucleares (adjuntos). 
Estes funcionam como 'modificadores' vinculados a uma 
'cabeça', de que são ' dependentes', pois podem desligar-se, 
sem que isso afete a gramaticalidade da frase. No âmbito do 
predicado, há, além do verbo, os ' complementos', que se 
classificam, portanto, como nucleares . Um mesmo sintagma 
pode atuar como constituinte nuclear ou extranuclear: 

(l)John killed Bill in Central Park on Sunday. 
(2)The parade was in Central Park. 
(3)The demonstration was on Sunday. 

Nas frases acima temos os mesmos sintagmas pre
posicionados como constituintes extranucleares em ( 1) e nucle
ares em (2) e (3). Um constituinte nuclear interno ao predicado 
denomina-se 'complemento' e externo a ele 'sujeito'. 

A distinção entre complementos e adjuntos parece, em 
um primeiro momento, correlacionar-se à possibilidade de 
apagamento: 

(la) John killed Bill. 
(2a) * The parade was. 
(3a) * The demonstration was. 

Por esse critério teríamos que tratar o ·SPrep em 

(4)The demonstration occurred on Sunday. 

4 FILLMORE (1968:28) utiliza, nesse traço de esquema, parênteses entrelaçados (que não conseguimos reproduzir aqui) em vez de (). 
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como adjunto, liaja vista a gramaticalidade de 'The 
demonstration occurred'. Embora o verbo occurre seja, tradi
cionalmente, considerado 'intransitivo', e o SPrep em questão 
um adjunto, L YONS o põe no mesmo grupo que be. On 
Sunday, na frase (4), funciona, então, como complemento. 

L YONS propõe uma classificação dos verbos com 
base na quantidade de nominais com os quais se combinam 
no núcleo frásico: 

die -> verbo de um lugar 
kill-> verbo de dois lugares 
give, put-> verbos de três lugares 

Diante da frase 'We never eat at tive o'clock', o autor 
coloca-se a seguinte questão: o verbo eat está sendo usado de 
forma intransitiva? Opondo-se ao tratamento tradicional, que 
classifica eat como verbo transitivo que pode ser usado com 
objeto ou 'de forma absoluta', LYONS (1975) considera esse 
verbo como 'inerentemente transitivo', mas com objeto 
apagável. O apagamento de objetos pode ser determinado 
contextualmente ou fazer parte da estrutura lexical da língua. 
Por outro lado, as línguas podem diferir quanto à possibilidade 
do apagamento de objetos. Com efeito, enquanto, em inglês, 
frases como 'He is writing' são perfeitamente gramaticais, o 
turco exige, em casos que tais, a realização de um objeto 
morfologicamente relacionado ao verbo. 

LYONS (1977) constitui um tratamento diverso do 
que acabamos de apresentar. Segundo ele, haveria, "na 
maioria das línguas, provavelmente em todas, mecanismos 
gramaticalmente produtivos de redução e aumento do que se 
poderia chamar a valência intrínseca de um verbo" (1977 :487). 
Assim, os verbos transitivos em inglês, que são intrinseca
mente bivalentes, passam, na voz passiva, a monovalentes, 
"como verbos intransitivos": 

The adverbial phrase 'by John', which occurs in the 
passive sentence 'The door was opened by John' (in 
contrast with the nominal 'John' in the corresponding 
active sentence 'John opened the door') is an adjunct 
and, as such, it does not belong to the sentence-nucleus. 
The passive of the transitive verb 'open', it will be 
observed, has the same valency as the active of the 
intransitive verb 'open' [por exemplo, em 'The door 
opened') (loc. cit.). 

Em LYONS (1977), a possibilidade ou não de sofrer 
apagamento é criterial na determinação da valência verbal. 
Destarte, L YONS (1977) atribui uma valência 3 ao verbo put 
(e, de fato, em inglês, o sujeito, o objeto direto e o SPrep 
devem realizar-se sempre), mas uma valência 2 a remove 
(pois 'John removed the book' é gramatical). 

Procedemos, agora, a uma comparação entre as abor
dagens desses autores de língua inglesa, nas quais são feitas, 
mais ou menos explicitamente, as seguintes distinções: 
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CHOMSKY (Aspects) : complementos verbais estritos 
vs. complementos verbais livres 

L YONS (1975): complementos vs. adjuntos objetos 
não-deletáveis vs. objetos deletáveis 

L YONS (1977): 'expressão' valencial vs. 'expressão' 
não-valencial 

FILLMORE (1968): casos obrigatórios vs. casos opcio
nais casos obrigatórios de realiza
ção necessária vs. casos obrigató
rios de realização facultativa 

HALLIDA Y (1970): papéis inerentes (internos) vs. 
papéis não-inerentes (externos) 

Relembremos nosso problema crucial: há complemen
tos que devem ser classificados obrigatórios, em oposição a 
complementos que cumpre tratar como facultativos? 

CHOMSKY (Aspects) e HALLIDAY (1970) deixam a 
questão em aberto. O segundo admite, de fato, que papéis 
inerentes possam não se realizar, mas, na medida em que se 
desfaz do termo 'obrigatório', descarta a facultatividade vs. 
obrigatoriedade de atualização como critério classificatório 
de complementos. A abordagem de LYONS (1977) implica 
uma resposta negativa à pergunta, pois classifica como adjun
tos constituintes de frase sintaticamente facultativos tais que 
o SPrep em 'John removed the books from the table' . 
FILLMORE (1968) e LYONS (1975), ·em que pesem as 
diferenças entre os dois tratamentos, parecem responder afir
mativamente à nossa pergunta. Para um e outro, há 'casos' ou 
' complementos' de expressão facultativa. Várias dúvidas, 
contudo, permanecem. É estranho, por exemplo, que 
FILLMORE não atribua os traços de esquema +LA(L)] e 
+LA+ O (L)] aos verbos run e remove, quando podemos ter: 

(6)He ran upstairs. 
(7)He removed the books from the table. 

Ele se mostra, além disso, incongruente na sua análise 
do verbo cook (v. supra). Com efeito, quando ouvimos 'João 
matou Roberto', pressupomos que João empregou algum 
instrumento ou meio (por exemplo, 'com um susto'), da 
mesma forma que pressupomos que Carla está cozinhando e 
Pedro está comendo algum alimento em 

(8)Carla está cozinhando. 
(9)Pedro está comendo. 

Está claro que as pressuposições são diferentes com 
relação a matar, por um lado, e comer e cozinhar, por outro. 
Não vemos, porém, como essa diferença possa justificar 
tratamentos distintos com relação à valência sintática. 

SOMMERFELDT/SCHREIBER (1983) aderem, de 
forma explícita, aos pontos de vista de HELBIG a respeito da 
distinção entre complementos facultativos e obrigatórios. 
De acordo com SOMMERFELDT/SCHREIBER (1983:20), 
"complementos obrigatórios pertencem ao minimum sintáti
co". Segundo esses autores, os complementos obrigatórios 



devem estar presentes, "salvo em casos bastante especiais", 
para que a frase seja gramatical. Essas exceções ocorrem sob 
determinadas 'condições contextuais'. Antes de especificar 
as condições que permitem a não-expressão de complemen
tos obrigatórios, eles retomam as condições levantadas por 
BONDZIO (1971) do não-preenchimento de lugares vazios, 
de uma maneira geral: 

a)condições do contexto 

b)condições relacionadas ao aspecto verbal (erbauen 
[construir] [+ perfectivo]->2 complementos obrigatórios, 
bauen [construir] [+ durativo]-> I complemento obrigató
rio, I complemento facultativo) 

c)condições semânticas 
(cl) verbos que designam o 'acontecimento em si' 

('O cavalo está bebendo'->'0 cavalo está ocupado em 
beber') 

(c2) verbos que designam o 'fenômeno' ('O cava
lo está bebendo água'-> 'O cavalo está ingerindo água') 

SOMMERFELDT/SCHREIBER (I983) não admitem 
variantes léxico-semânticas de verbos como beber, atribuin
do aos mesmos, antes, valências facultativas e obrigatórias 
(beber 1+(2)). De acordo com esses autores, complementos 
obrigatórios também podem ser elididos. Torna-se necessá
rio distinguir, portanto, as condições relativas ao apagamen
to de um e outro tipo de complemento. 

De acordo com SOMMERFELDT/SCHREIBER 
( I983 ), na língua alemã os complementos obrigatórios po
dem ser eliminados apenas em determinadas situações, 
como por exemplo em diálogos, depende~do da posição das 
palavras na frase. O apagamento de complementos faculta
tivos ocorre em conformidade com o contexto lingüístico, 
situacional, cultural e experiencial e sob determinadas con
dições semânticas ( cf. sprechen, reden [falar]-> I + (2), por 
oposição a sagen [dizer]-> 1 + 2 ). 

Para BUSSENILELA (1986:54), a tipologia verbal 
baseada na valência deve levar em conta o fato de que os 
complementos podem ser 'facultativos' ou ' obrigatórios'. 
Eles distinguem 'facultatividade' de 'elipse condicionada 
pelo contexto'. A valência de precisar é, para eles, I + 2, haja 
vista a agramaticalidade de 

(1 O)* Eu preciso. 

quando o complemento não é recuperável no contexto, 
como, por exemplo, no diálogo 

(II) -Precisas de dinheiro? 
- Preciso.!Eu preciso. 

O verbo comer, porém, possui a valência I + (2), 
porque essa condição não precisa ser satisfeita. 

Quantos aos verbos trivalentes, as combinações po
dem ser as seguintes: 
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a) I + 2 + 3-> 'Atribuir algo a alguém' 
b)I + (2) + 3->'Um banho frio de manhã habitua a 

suportar as mudanças de temperatura' 
c)1 + 2 + (3}-->'Emprestar alguma coisa' 
d)1 + (2) +(3)->'Algo desencoraja' (cf. BUSSE/ 

VILELA I986:55) 

BUSSENILELA ( 1986) procuram precisar a distin
ção entre complementos obrigatórios e facultativos com o 
comportamento valencial do verbo comprar. Em 'Pedro 
comprou uma bicicleta', o complemento elidido (realizável, 
por exemplo, por w'n SPrep como 'a João') é facultativo. 

O complemento objeto direto classifica-se, por outro 
lado, como 'obrigatório', porque a frase 'O Pedro comprou 
ao João' é agramatical fora de ' 'um contexto que permita a 
sua recuperação" (1986:84). Os autores propõem a seguinte 
tipologia da elisão de complementos obrigatórios, que se dá 
ao nível 'pragmático-textual' , por oposição ao nível da 
'langue', em se situa a distinção entre actantes obrigatórios 
e facultativos: 

a)elisão contextual/situacional (v. (li) supra ) 
b )elisão textual 
I)elisão temática ('No Casino de Espinho, o Pedro 

perdeu (durante toda a noite)' ) 
2)elisão "sentencia!'' (' Quem desdenha, quer com

prar') 
3)elisão metalingüística ('Comprar escreve-se com m') 

De acordo com eles, há, ainda, a "elisão lexicalizada 
de actantes obrigatórios" e a ''truncação", que ocorre em 
"construção intransitiva para indicar uma acção habitual, em 
que há apenas a referência a faculdades fisicas ou mentais" 
(1986:84). Embora BUSSENILELA não deixem claro, essa 
última operação parece afetar complementos obrigatórios. A 
frase (12) e as de (13) exemplificam, respectivamente, esses 
dois tipos de elipse: . 

(12) Ele celebra todas as manhãs. 
(13a) O Pedro não vê, ficou cego. 
(13b) O Pedro não ouve, ficou surdo. 
(13c) O Pedro bebe, infelizmente. 

WELKER (1992) trabalha com a terminologia helbi
giana: complementos ou actantes facultativos e obrigatórios, 
por um lado, adjuntos, por outro. Na parte que trata do objeto, 
afirma: 

Há objetos que são imprescindíveis para que a oração 
fique gramaticalmente correta ( ... ) e outros que podem ser 
omitidos. Esta diferença é indicada pela valência (p.359). 

Os exemplos apresentados de uma e outra omissão de 
actante podem ser classificados em dois grupos: 

a )omissão como em ' • Er zeigt ihm' I' • Ele lhe mostra' 
b)omissão como em ' Sie liest'/'Ela lê ' ,'Sie schickt 

einen Brief'/ ' Ela manda uma carta ', ' Ich esse '/ 
'Estou comendo' 
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O complemento não-expresso em a) é obrigatório; em 
b ), facultativo. 

WELKER (1992) compara 'o português coloquial' 
com o alemão quanto à possibilidade de elidir o objeto. 
Elipses como em 

(14) -Você conhece Mário Bastos? 
-Conheço. 

não são possíveis em alemão. Por outro lado, o objeto direto 
de alguns verbos pode ser omitido na linguagem coloquial 
apenas no seguinte caso: em respostas a perguntas ou pedi
dos, começando-se o enunciado pelo verbo fmito ( cf. p. 360). 
Entre outros, são fornecidos os seguintes exemplos: 

(15}- Hast du Geld?- Habe ich. I -Você tem 
dinheiro ?-Tenho. 

(16}-Hat er dir das Geld gegeben? [literalmente, 'Ele 
tem dado a ti o dinheiro?'] - Hat er. [lit. 'Tem 
ele.') I Deu. 

(17}- Si e ist verreist. - Ich weiss. I W eiss ich. I 
- Ela viajou. - Eu sei. 

BORBA et al. (1990) designam 'complemento' todo 
actante (ou 'complemento' em sentido lato) que não o 
sujeito. Dentre as informações fornecidas nos verbetes desse 
dicionário estão não só a quantidade de complementos e a sua 
caracterização morfossemântica ('nome abstrato', 'locativo', 
'beneficiário' etc.), mas também a possibilidade de se sub
meterem ao apagamento. Faz-se uma distinção, aí, entre 
' complemento' e 'especificador' . Diz-se do verbo comer III 
1.1. que se constrói "com ou sem especificador", e que o 
"beneficiário" de distribuir I . "é apagável". 

Na introdução de BORBA et al. (I 990), lê-se: 

O complemento, por completar aquilo que o verbo 
expressa, é indispensável à composição de uma determinada 
estrutura oracional (cf. Pedro bateu no cão I* Pedro bateu.); 
isso quer dizer que o complemento faz parte da valência do 
verbo. 

Os autores devem estar se referindo à impossibilidade 
de um complemento não se realizar quando o lugar deixado 
vazio não puder ser preenchido por uma expressão presente no 
contexto. Com efeito, admitem que complementos possam ser 
apagados. Os verbetes do dicionário não explicitam, a nosso 
ver com razão, que quase todo complemento, em português, 
pode sofrer elipse anafórica, porque essa informação, na 
verdade, pertenceria a uma gramática de texto da lingua. No 
léxico devem constar, somente, as idiossincrasias. Assim, não 
se atribui o traço [ +apagável] ao complemento de botar 1.1 .2., 
não obstante a possibilidade de apagamento nas frases 

(20) - Botou a roupa nova? 
-Botei. 

(21) Não se podia entrar ali sem chapéu. Pedro, contu
do, nunca botava. 
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Complementos de distribuir 1., dar 1.1 .1., botar II I. e 
pôr III 1., por exemplo, recebem, entretanto, o traço 
[ +apagável). De fato, os exemplos do corpus do dicionário 
que transcrevemos não implicam elipse anafórica: 

(22) 'distribuíram afinal os presentes' (AM, 75) 
(23) 'Oh !As tartarugas botaram'(BHM,246) 
(24) 'Galinha que não põe só serve para a panela' 

Tanto SOMMERFELDTISCHREIBER (1983) quanto 
WELKER ( 1992) trabalham com as mesmas distinções que 
HELBIG (1971), no âmbito dos elementos dependentes do 
verbo: · 

adjuntos 

complementos __ obrigatórios__ elimináveis 

não-elimináveis 
facultativos 

Numa síntese dessas posições, às quais, doravante, nos 
referiremos como abordagem A, podemos dizer que, aí, os 
complementos obrigatórios elimináveis diferem dos com
plementos facultativos por dois traços: 

a)obrigatoriedade de realização em todas as ocorrên
cias, exceto em algumas situações, como diálogos; 

b )quando não se realizam em ocorrências não-dialó
gicas são recuperáveis, e sob a forma de uma expres
são fixa (v.3.4)13 . 

BUSSENILELA, por sua vez, cuja abordagem desig
naremos como B, fazem as seguintes distinções entre os 
elementos da valência do verbo: 

complementos obrigatórios 

facultativos 

os primeiros se distinguindo dos segundos por meio dos 
traços 

a)elimináveis por elipse contextuallsituacional e textual 
b )elimináveis por elipse lexicalizada 
c) elimináveis por truncação 

O principal problema que surge para as abordagens A 
e B é de ordem terminológica. Com efeito, em que se justifica 
a designação ' obrigatório' para um actante que é, em deter
minadas situações, facultativo? Por outro lado, ao passo que 
é válida, em termos semânticos, a distinção entre a 'elipse' 
(de actante 'obrigatório' ) e 'valência facultativa', essa dife
rença não diz respeito à dicotomia valência obrigatória vs. 
facultativa, que, por definição, refere-se à possibilidade ou 
impossibilidade de não-preenchimento de um lugar da va
lência do verbo. É indiscutível que se tem um lugar não-



preenchido tanto nas frases com complemento 'obrigatório' 
elidido e complemento facultativo não-atualizado. 

A abordagem B é, sob mais de um aspecto, discutível. 
Em primeiro lugar, a maioria das condições que permitem a 
não-realização de complementos 'obrigatórios', conforme 
BUSSENILELA, corresponde às condições que possibili
tam o não-preenchimento de complementos facultativos de 
HELBIG (1971) e SOMMERFELDT/SCHREffiER (1983). 
Em segundo lugar, os traços que defmem a valência 'obriga
tória' podem resumir-se assim: complementos obrigatórios 
são recuperáveis. O problema, então, é que desaparece, 
desse modo, a diferença com relação aos complementos 
facultativos, também recuperáveis. Qual a diferença sintáti
ca entre (a) 'Pedro não celebra hoje', (b) 'Pedro perdeu a 
noite toda', (c) 'Pedro não come faz dias', (d) 'Pedro não 
empresta suas coisas'? As diferenças residem apenas no tipo 
de preenchimento, sendo, portanto, de natureza semântica. 
BUSSENILELA separam, contudo, em classes sintáticas 
distintas, os complementos não-atualizados de (a) e (b), dos 
de (c) e (d) (cf. BUSSENILELA 1986:55). 

Eles consideram facultativo o A3 [ = objeto indireto] 
de comprar, mas obrigatório o A2 [=objeto direto]. No 
entanto, nas frases 

(25)' As pessoas compram[-] porque a prestação é 
fixa.' · 

(26)'É importante que as pessoas pesquisem preços 
antes de comprar[-).' 

(27)'0 ministro rogava: ''Não comprem[-] !" ' 
(28)'Guiatron facilita a vida de quem compra[-], alu

ga, contrata, viaja, investe.' 

do nosso corpus (aqui com pequenas modificações- v .seção 
5), o objeto direto desse verbo não tem comportamento 
essencialmente diferente do A2 de comer ou do A3 de 
empresta ou comprar, por um lado, e do A2 de perder e 
celebrar, por outro. Com efeito, os lugares vazios ( indicados 
por [-]) podem ser preenchidos assim: 

(25) a (28) [-]-> 'produtos' (excluindo 'políticos' e 
'bebês'); c) [-]-> 'alimento' (excluindo'terra'); 
b) [-]->'no jogo' (excluindo 'nas eleições', 
'dois filhos', 'o trem') 

5 A elipse anafórica, em situações dialógicas do tipo 
-Esse livro custa mesmo R$ 150,00? 
-Custa. 

(26) [-]-> 'alguma coisa' (cf. 'Agora queria comer 
[alguma coisa]) 

(27) [-]-> 'nada'; c)[-]-> 'nada'; d) [-]-> 'a 
ninguém' 

Por outro lado, não nos parece, igualmente, clara a 
necessidade de distinguir os casos de "truncação" da elipse 
de complementos "obrigatórios" ou da não-realização de 
complementos "facultativos", pois a frase 'Pedro não ouve, 
ficou surdo' pode ser parafraseada como 'Pedro não ouve 
nada, ficou surdo'. 

A abordagem mais coerente é a de BORBA et al. 
(1990), pois descarta a distinção artificial entre 'comple
mentos obrigatórios elimináveis' e 'complementos faculta
tivos'. Nesse dicionário, atribui-se o traço [+apagável] tanto 
a um e outro caso. Quando um complemento não recebe esse 
traço, entendemos que é de realização obrigatória, com 
exceção de determinadas situações, que devem ser especi
ficadas numa gramática de texto da língua. Exemplo típico 
de apagamento permitido para praticamente todo verbo no 
português do Brasil é a elipse anafórica5 • 

É evidente, então, que uma descrição da va!ência 
verbal que se pretende rigorosa não pode prescindir do output 
do levantamento das situações em que é possível eliminar 
todo complemento de qualquer verbo. De outro modo, estará 
atribuindo o traço [ +apagável] de forma desnecessária. Não 
temos conhecimento de levantamento desse tipo no âmbito 
do português brasileiro e do alemão. Em situações apontadas 
por BUSSENILELA como condicionantes do apagamento 
de complementos 'obrigatórios', não se podem eliminar 
complementos de muitos verbos portugueses, como mos
tram os exemplos (exclui-se a elipse anafórica): 

a)elipse situacional:' *Dá [-]2[-]3!':[-]2-> 'alguma 
coisa', [-]3->'para mim' (cf. 'Quem dá, empresta 
a Deus', 'Dá uma moeda!') 

b )elipse temática:' * Uma das funções deste órgão é 
estabelecer [normas]', 'João é avarento.* Não em 
presta [dinheiro].' 

Em a), dar admite elisão sentencia! dos objetos direto 
e indireto, e a elisão situacional do objeto indireto, conforme 
a classificação de BUSSENILELA, mas não admite a elisão 

parece ser possível com todos os verbos do português do Brasil. No entanto, quando o verbo vem acompanhado de auxiliar, repete-se este em 
vez daquele: 

-Ele vai comprar o livro? 
-Vai. 

Em situações não dia lógicas, a elipseanafórica não é possível com todo verbo. Compare os julgamentos diferentes das frases seguintes pelo nosso 
informante: 

R$150,00 é muito dinheiro. * Não acredito que o livro tenha custado. 
R$150,00 é muito dinheiro. Não acredito que ele tenha pago. 

(A exceção constituída pelo verbo custardevemos ao Prof. Dr. José Lemos Monteiro.) 
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situacional dos dois complementos. Estabelecer, ao contrá
rio de perder, repele a elisão temática. Como dar conta do 
comportamento dos complementos desses verbos? Parece
nos mais adequado, em vez de classificá-los como comple
mentos obrigatórios, registrar no léxico os diversos tipos de 
elisão permitidos pelos diferentes complementos desses 
verbos. 

Por outro lado, não é possível eliminar o complemento 
objeto direto de comprar em 

(29) - Onde você vai ? 
- • Vou comprar[-].[=Vou comprar alguma 

coisa/produtos. ]6 

não obstante a possibilidade de apagamento, para o mesmo 
verbo, quando [-]->'alguma coisa', 'produtos' (cf. (25) e 
(26)). Surge, então, a seguinte dúvida: o complemento direto 
de comprar é realmente apagável, como propõem BORBA 
et al.? Voltando às condições que permitem o apagamento do 
objeto direto de comprar (cf. supra), não encontramos, aí, 
explicação para a anomalia de (29). Com efeito, não parece 
que 'alguma coisa' e 'produtos ' sejam menos recuperáveis 
em (29) que em (25)-(28). 

5. COMPORTAMENTO V ALENCIAL DE 
ALGUNSVERBOSDOPORTUGUÊS 
BRASILEffiO E DO ALEMÃO 

5.1. Dados do Português 
5.1.1. Ocorrências 

1) CLASSE MÉDIA QUER VOLT AR A TER PODER DE 
COMPRA, APONTA PESQUISA.( ... ) Ele{presidente do 
instituto que fez a pesquisa} considera falso o argumento 
de que as pessoas compram porque a prestação é fixa e 
manterá a mesma relação com o salário se a inflação alta 
voltar. FS, 6.11.94, 1-9. 

2) CONSUMIDOR PESQUISA. Incessantes apelos para que 
o consumidor pesquise preços antes de comprar parecem 
surtir efeito. FS, 31.1 0.94, 2-1. 

3) Primeiro, o ex-ministro Ricúpero rogava: "Não com
prem." ES, 27.10.94, A-2. 

4) Perguntada se gostou mais de passear ou de comprar na sua 
viagem de estréia, a estudante ( ... ) não hesitou em dizer 
"as duas coisas". FS, 27.10.94, 6-9. 

5) Através do fácil acesso e da rápida seleção, Guiatron é 
mais prático e abrangente que qualquer outra lista. O que 
garante o interesse de quem compra, aluga, contrata, 
viaja, investe, consulta etc. FS, 14.10.94, 1-5 (publicida
de). 

6) CONSUMO. Dona de casa desiste de comprar devido ao 
arrocho do crédito. OP, 30.11.94, E-1. 

7) "Depois que a classe média se fartar de comprar voltará a 
poupar''. OP, 18.11.94, B-2. 

6Agramatical conforme o julgamento de nosso informante. 
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8) A qualidade de homem que não promete, mas faz , é a que 
mais me impressiona em Rossi. Ele tem os pés no chão e 
realiza como poucos. Tem metas e cumpre. FRANCISCO 
ROSSI TEM OS PÉS NO CHÃO E REALIZA COMO 
POUCOS; ELE TEM METAS E AS CUMPRE (desta
que). FS, 9.11.94, 1-3. 
(FS=Folha de S. Paulo, ES=O Estado de São Paulo, OP=O 
Povo) 

5.1.2.Comentários 

Nas ocorrências, temos os verbos comprar, realizar 
e fazer, entre outros, empregados sem o segundo actante 
('objeto direto'). A pergunta que se coloca, imediatamente, 
é sobre o estatuto desse actante, quanto à valência sintática. 
O complemento é facultativo? Ou é 'obrigatório' e, por 
algum motivo, foi elidido? 

O segundo complemento de comprar é eliminado, em 
todas as ocorrências, mesmo não sendo anafórico. A inter
pretação do lugar vazio varia conforme o contexto. 

Os lugares não-preenchidos de fazer e realizar tam
bém sofrem elisão não-anafórica. A interpretação do lugar 
vazio toma-se possível porque o texto trata de um político, 
candidato a governador, e o leitor 'preenche' a lacuna com 
algo como 'obras'. Ao que parece, o complemento seria ::J: 
classificado como obrigatório pelas abordagens A e B da -
seção anterior. 

As elipses com o verbo comprar explicam-se pelas 
condições propostas por HELBIG (1971) (v. seção 3.2.), 
BONDZIO (1971 ), SOMMERFELDT /SCHREIBER (1983 ), 
BUSSEIVILELA (1986) (v. seção 4) para a não-realização 
de actantes. O problema que surge é que HELBIG e 
SOMMERFELDT/SCHREIBER vêem essas condições, prin
cipalmente, como relativas a actantes facultativos, e BUSSE/ 
VILELA como dizendo respeito ao apagamento de actantes 
obrigatórios. 

Por outro lado, na ocorrência 5), não teríamos caso 
idêntico ao dos actantes 'obrigatórios' elidíveis de verbos 
como bauen (v.3. 2) ou celebrar? Afinal, subentende-se 
'alguma coisa'. Com efeito, o redator desse texto publicitário 
poderia ter escrito, com o mesmo valor de verdade, "o 
interesse de quem compra 'alguma coisa"'. 

A questão parece-nos de dificil solução no âmbito 
dessas abordagens. O complemento em apreço é classificável 
ora como obrigatório ora como facultativo. 

Para BORBA et al. (1990), o complemento objeto 
direto de comprar é apagável. O objeto indireto desse verbo 
é, também, apagável. Mas é sempre possível não realizá-lo, 
o que não ocorre com o objeto direto (v. exemplo (29) na 
seção 4). Os traços [+facultativo] ou [+apagável] não permi
tem, também, gerar todas e somente as frases gramaticais do 
português. 



5.2. O comportam-ento valencial de alguns verbos 
alemães 

Os dados sobre o comportamento de alguns verbos 
alemães relativamente à valência sintática, refletem a com
petência de dois falantes nativos, de formação universitária, 
situados na faixa etária de 25 a 35 anos, de regiões diferentes 
da Alemanha. Aplicou-se, aos informantes, teste de reação 
subjetiva, que consistiu na avaliação, quanto ao estatuto 
gramatical/aceitável: agramatical/inaceitável de frases, de
vidamente contextualizadas, lidas pelo pesquisador. As fra
ses, sempre com um ou mais complementos elididos, foram 
construídas, em parte, com base no comportamento valencial 
dos verbos correspondentes em português. Por outro lado, 
procuramos comprovar a possibilidade de apagamento de 
actantes de alguns verbos, que tínhamos constatado na 
língua, considerados por HELBIG/SCHENKEL ( I969) como 
obrigatórios. Essas elisões não correspondiam, além disso, 
aos casos que esses autores admitem. HELBIG/SCHENKEL 
( I969), porém, não se basearam, pelo menos explicitamente, 
num corpus de ocorrências de verbos da língua alemã. 

Reconhecemos que os dados de dois informantes ape
nas não permitem extrair conclusões definitivas. No entanto, 
acreditamos que uma sondagem com um maior número de 
informantes não apresentaria dados muito diferentes do que 
obtivemos. 

Procederemos por verbos. Designaremos os informan
tes por A e B. 

VERBO KAUFEN [comprar] 
I.O verbo não admite a elipse exofórica (situacional), 

conforme A e B. "Ninguém fala assim"( A), "Só uma criança 
muito pequena diria isso"(B). A situação foi a seguinte: 

(I)- Mamãe, compra [-]!:[-]->'brinquedo em uma 
vitrine' 

2. O verbo admite a elipse em (2) para A, não para B 
(depois de hesitação): 

(2)- Pesquise os preços antes de comprar[-] .:[-]-> 
' alguma coisa' (preenchimento exigido por B) 

3. Tanto A quanto B não aceitam a elipse nos casos 
abaixo: 

(3)- Sua mulher gosta de comprar[-]-
(4)- Nós compramos[-] sempre aos sábados. 
(5)- Na minha última viagem a Miami não comprei. 
(6)- Onde vai?--:- Vou comprar[-]. 
(7) - Comprou a gramática ? - Não, só na próxima 

semana vou poder comprar [-]{Comentário de B: "sem 
pronome é alemão falado por estrangeiros"} 

4. A considera a frase abaixo agramatical, B admite-a 
em estil~ irônico: "só para comprar, comprar, comprar''. Não 
ficou bem claro, mas, aparentemente, a repetição do verbo é 
necessária para tomar a frase aceitável. 

(7)- Em Miami é tudo mais barato. -Queria viajar para 
lá só para comprar [ -l-
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VERBOSZUMACHEN,AUFMACHEN[fechar,abrir] 
I. Admitem a elipse exofórica. 

VERBO RETTEN [salvar ] 
I . Somente A admite a frase: 

(8) - O cinto de segurança salva [-]. 

VERBOS TOTEN, VERSCHMUTZEN [matar, poluir] 
I .A frase 

(9)-0 lixo químico mata[-] e polui[-] . 

é gramatical para A e B. 

VERBO GEBEN [dar] 
I . Admite a elipse anafórica apenas do terceiro actante, 

mas a sua realização pronominal é preferíveL 
2. Não permite a elipse exofórica{"sem o pronome é 

típica fala de criança"} 

VERBO BRINGEN [trazer] 
1. Admite a elipse anafórica apenas para B; A e B 

aceitam a elipse exofórica. 

VERBO STELLEN [pôr] 
I . Não admite, com verbo finito, elipse exofórica do 

segundo actante nem a anafórica do segundo nem do terceiro. 
A sugeriu construção infinitiva com elipse exofórica do 
segundo actante. 

VERBO SUCHEN [procurar] 
I . Admite a elipse anafóric~ mas a realização prono

minal do actante é preferível. 

VERBO VERKAUFEN [vender] 
I. Admite elipse em 

(IO)- Você gosta de vender [-]? Então temos um 
lugar para você. 

VERBO WISSEN [saber] 
I . A elipse anafórica é mais aceitável que a realização 

pronominal em 

(II)- O fumo é prejudicial à saúde. 
-Eu sei[-]. 

5.3.Comentários e conclusão geral 

Em primeiro lugar, observa-se, nesses testes, concor
dância entre grande parte das avaliações de A e B, e a 
semelhança dos comentários. Há, porém, diferenças entre os 
dois informantes, quanto à atribuição de gramaticalidade a 
algumas frases com elipse de actante. 

•••• 
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As avaliações confirmam, em parte, a descrição de 
HELBIGISCHENKEL ( I969), tanto em relação aos comple
mentos tratados como facultativos quanto àqueles conside
rados obrigatórios. Há, porém, discrepâncias importantes. 
Por exemplo, a frase ' Verkaufen Sie geme?' [Você gosta de 
vender?] deveria ser classificada como agramatical, confor
me a valência I + 2 + (3) atribuída ao verbo verkaufen por 
HELBIGISCHENKEL (I969). No entanto, os informantes 
não vêem problema na elisão do objeto direto nessa frase, 
que, na verdade, constatamos em anúncio de jornal' . 

A nosso ver, não há como COI1$truir 'mecanismo de 
regras ' do alemão, capaz de especificar a gramaticalidade ou 
agramaticalidade de frases, quanto à realização ou não de 
actantes, partindo apenas dos traços [+obrigatório] e [+ 
facultativo] ( ou [ + apagável]). Ao que parece, há actantes 
realmente obrigatórios em alemão, no sentido de que não 
podem ser elididos mesmo em função anafórica. Candidatos 
fortes a receber esse traço são o objeto direto de geben [dar], 
os complementos preposicionados de sein [estar] e stellen 
[pôr] . Outros actantes são ora obrigatórios ora facultativos. 
Assim, o objeto indireto de geben [dar] permite elisão em 
situação de anáfora, mas não na de exófora. O objeto direto 
de kaufen [comprar], por sua vez, não admite elipse exofórica, 
mas um informante admite a elipse em 'Pesquise os preços 
antes de comprar' . 

Os dados relativos ao verbo geben opõem as seguintes 
dificuldades à distinção helbigiana: 

a) quer classifiquemos o objeto indireto desse verbo 
como [+obrigatório J (como de fato fazem HELBIGI 
SCHENKEL I969), quer o tratemos como [ + facul
tativo], não lograremos construir um mecanismo 
capaz de produzir as frases que os falantes conside
ram gramaticais; 

b) as divergências entre os julgamentos dos informan
tes sugerem que há variação no domínio da valência: 
um complemento de um determinado verbo, numa 
dada situação, pode ser obrigatório para um infor
mante e facultativo para outro. 

Essas dificuldades, se corroboradas por um levanta
mento mais abrangente dos j ulgamentos dos falantes da 
norma alemã culta, tomariam necessárias as seguintes modi
ficações na entrada de dicionário de valências proposta por 
HELBIG: 

I . Substituição da distinção entre complementos fa
cultativos e obrigatórios por um lista das condi
ções de obrigatoriedade e facultatividade para 
cada um dos complementos de um verbo determi-

nado. Desse modo, ter-se-ia, para o objeto indireto 
de geben: 

- facultativo, se anafórico (mas com realização pro
nominal preferível) 

- obrigatório, se exofórico etc. 

2. Inclusão da variação nos julgamentos dos informan
tes, em termos percentuais. 

Os dados do português do Brasil que trouxemos à baila 
sugerem que o mesmo procedimento deveria ser adotado na 
descrição de verbos, de modo a dar conta, por exemplo, de 
complementos ao mesmo tempo obrigatórios e facultativos, 
como parece ser o caso do objeto direto de comprar, e de 
casos de elisão situacionallcontextual ou textual que não são 
admitidos por todos os complementos da lingua. Uma ava
liação mais aprofundada do comportamento valencial de um 
maior número de verbos seria, no entanto, necessária, antes 
que pudéssemos nos decidir por esse procedimento descriti
vo, que se coloca como aparente alternativa à dicotoVtia 
entre complementos obrigatórios e facultativos . 
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