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RESUMEN 

 

ESTRATEGIAS DE RELATIVIZACIÓN EN EL HABLA DE ADULTOS DEL 
MARANHÃO. 

Maria José Quaresma Vale 

Orientación: Profesora Doctora: Maria Cecília de Magalhães Mollica. 

Co-orientación: Profesora Doctora Maria Eugenia Lammoglia Duarte. 

 

Resumen de la tesis doctoral presentada en el Programa de Postgrado en Lingüística de 
la Facultad de Letras de la Universidad Federal de Río de Janeiro - UFRJ, como requisito 
para la obtención del título de Doctor en Lingüística.  

 

Este estudio analiza, a la luz del modelo teórico del estudio de la variación y del cambio 
lingüístico llamado Sociolingüística Variacionista, las estrategias de relativización en el 
habla de adultos de Maranhão, teniendo en cuenta los aspectos lingüísticos y los factores 
sociales analizados en otros estudios, con el objetivo de identificar como esta variable se 
presenta en una comunidad lingüística aún no estudiada. La investigación se basó en 
estudios anteriores como los realizados con analfabetos de Río de Janeiro (cf. Mollica, 
1977) y con informantes de la ciudad de São Paulo, con diferentes niveles de escolaridad 
(cf. Tarallo, 1983). Nuestra variable sociolingüística tuvo en cuenta los tipos de oraciones 
de relativo, las que se llaman “padrão”, “copiadora” y “cortadora” y el análisis se presenta 
en dos grupos - las que sólo aceptan oración de relativo “padrão” y “copiadora” (con los 
pronombres relativos en función sintáctica de sujeto y de objecto) y las oraciones de 
relativo que admiten las tres variantes (con los relativos en funciones oblicuas). Los 
resultados demostraron una baja incidencia de “copiadoras” para todas las funciones, 
tanto en el habla de los adultos alfabetizados como en los no alfabetizados, un resultado 
que es muy inferior al que se encuentra en el habla de los adultos analfabetos en otros 
estudios. Cuanto a las oraciones de relativo “cortadoras,” éstas predominan 
principalmente en habla de los analfabetos, lo que confirma otros resultados. La 
diferencia más notable fue encontrada en oraciones de relativo del tipo “padrão” en 
funciones oblicuas, con importante tasa de ocurrencias en el habla de los alfabetizados, 
lo que confirma el papel de la escuela y del contacto con la escritura y la lectura en el 
aprendizaje de este tipo de estructuras. Entre los menos letrados, estas oraciones “padrão” 
están prácticamente ausentes, excepto por el uso del relativo "donde", que es expresivo 
en nuestra muestra en su significado original y reanudando un antecedente locativo. Los 
resultados también indican que en los datos de [-Letrados], la ausencia de "quién" y 
"cuyo" y sólo 3 apariciones del "cual" (aunque no utilizado en forma canónica). La 
presencia de todos los tipos de pronombres relativos en los [+ Letrados] sugiere que es la 
escuela que todavía puede recuperar el cuadro de relativos ya ausentes en el Portugués 
Brasileño oral. Un análisis de la regla variable de las oraciones de relativo con funciones 
oblicuas, señaló como factores que las favorecen, por este orden, el nivel de 
alfabetización, el tipo de preposición borrado y la función sintáctica del relativo. El 
género de los hablantes, el rastro de animacidad y el status informacional del antecedente 
no tiene un efecto sobre la variable. Del mismo modo, el factor de procesamiento, 
vinculada a la distancia entre el relativo y la posición canónica del constituyente 



relativizado, no se tuvo en cuenta por el Programa, posiblemente por que, junto con los 
factores de naturaleza semántica y informacional, un factor que actúa como facilitador de 
la copia, una variante que no se considera en nuestro análisis de regla variable por lograr 
índices que la ponen como regla semicategórica. Las hipótesis acerca de los factores 
sociales y estructurales se confirmaron parcialmente. Sin embargo, sólo un análisis que 
incluye una muestra estratificada por grupos de edad y diferentes niveles de 
escolarización, entre otros factores sociales, puede permitir generalizaciones más sólidas 
sobre el portugués del Maranhão y hacer comparaciones con otras regiones y estados 
brasileños posibles. 

Palabras clave: Variación. Sintaxis. Estrategias de relativización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

ESTRATÉGIAS DE RELATIVIZAÇÃO NA FALA DE ADULTOS MARANHENSES 

Maria José Quaresma Vale 

 

Orientadora: Professora Doutora Maria Cecília de Magalhães Mollica. 
Co-orientadora: Professora Doutora Maria Eugênia Lammoglia Duarte. 
 
Resumo da Tese de doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Linguística, 
Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como quesito 
para a obtenção do título de Doutor em Linguística. 

 

Este estudo analisa, à luz do modelo teórico de estudo da variação e mudança referido 
como Sociolinguística Variacionista, as estratégias de relativização na fala de adultos 
maranhenses, levando em conta fatores linguísticos e sociais testados em outros estudos, 
com o objetivo de identificar, como se apresenta essa regra variável numa comunidade 
de fala ainda não estudada. A pesquisa se baseou em estudos anteriores, como os 
realizados com analfabetos do Rio de Janeiro (cf. Mollica, 1977) e com informantes da 
cidade de São Paulo, com diversos níveis de escolaridade (cf. Tarallo, 1983). Nossa 
variável sociolinguística levou em conta as relativas padrão, cortadora e copiadora e a 
análise foi apresentada em dois grupos – relativas que só admitem a padrão e a cópia (com 
os relativos em função de sujeito e objeto) e relativas que admitem as três variantes (com 
os relativos em funções oblíquas). Os resultados demonstraram baixa ocorrência de 
relativas copiadoras em todas as funções, tanto na fala dos adultos letrados como dos não 
letrados, um resultado que fica bem abaixo do encontrado na fala de adultos não 
alfabetizados em outras pesquisas. Quanto às relativas cortadoras, essas predominam 
principalmente na fala dos [-Letrados], o que confirma outros resultados. A diferença 
mais notável foi encontrada nas relativas padrão em funções oblíquas, com expressivo 
índice de ocorrências na fala dos [+Letrados], o que confirma o papel da escola e do 
contato com a escrita e a leitura na aprendizagem de tais estruturas. Entre os menos 
letrados, elas estão praticamente ausentes, exceto pelo uso do relativo “onde”, que é 
expressivo na nossa amostra em seu significado original e retomando um antecedente 
locativo. Os resultados indicam ainda, nos dados dos [-Letrados], a ausência dos relativos 
“quem” e “cujo” e apenas 3 ocorrências de “o qual” (embora usado de forma não 
canônica). A presença de todos os tipos de relativos na fala dos [+Letrados] sugere que é 
a escola que ainda consegue recuperar o quadro de relativos já ausente no PB oral.  Uma 
análise de regra variável das relativas com funções oblíquas, que opôs relativas padrão a 
relativas cortadoras, já que a cópia não alcançou o estatuto de regra variável, tomando 
como valor de aplicação a relativa cortadora, apontou como fatores que a favorecem, 
nesta ordem, o grau de letramento, o tipo de preposição apagada e a função sintática do 
relativo. O gênero dos falantes, o traço de animacidade e o status informacional do 
antecedente não exercem efeito sobre variável. Da mesma forma, o fator processamento, 



ligado à distância entre o relativo e a posição canônica do constituinte relativizado, foi 
desconsiderado pelo Programa, certamente por ser, juntamente com os fatores de natureza 
informacional e semântica, um fator que atua como favorecedor da cópia, uma variante 
não considerada em nossa rodada de regra variável por alcançar índices que a colocaram 
como regra semicategórica. Foram confirmadas parcialmente as hipóteses levantadas em 
relação aos fatores sociais e estruturais. Entretanto, somente uma análise que contemple 
uma amostra estratificada por faixas etárias e diferentes níveis de escolaridade, entre 
outros fatores sociais, poderá permitir generalizações mais sólidas sobre o português do 
Maranhão e tornar comparações com as demais regiões e estados brasileiros possíveis.  
 
 
Palavras-chave: Variação. Sintaxe. Estratégias de relativização.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

RELATIVIZATION STRATEGIES IN THE SPEECH OF ADULTS OF MARANHÃO  

Maria José Quaresma Vale 

 

Orienting: PhD Maria Cecilia de Magalhães Mollica.  
Co-orienting: PhD Maria Eugenia Duarte Lammoglia.   

 

Resume of doctoral thesis submitted to the Postgraduate Program in Linguistics, Faculty 
of Letters, Federal University of Rio de Janeiro - UFRJ, as requisite for obtaining the 
title of Doctor in Linguistics.  

This study analyzes, under the Sociolinguistics theoretical model to study language 
variation and change, the strategies of relativization in the speech of adults born in the 
State of Maranhão, taking into account linguistic and social factors already tested in other 
analyses. Two seminal works have inspired this research: Mollica’s (1977) analysis of 
illiterate speech in Rio de Janeiro and Tarallo’s (1983) study of the speech community of 
São Paulo, based on a sample stratified for age and social class. Our sociolinguistic 
variable considered the standard (or piedping), the chopping and the resumptive types of 
relatives. The analysis was presented in two separate sections, one describing the 
distribution of relatives which only admit the standard and the resumptive strategies (with 
relative pronouns in the function of subject and direct object) and the other showing the 
three variants (with relative pronouns in oblique functions). The results show very low 
rates of resumptive relatives in all syntactic functions, either in the speech of literate or 
illiterate speakers, a result which differs from those obtained in other studies reviewed in 
this dissertation. As for the chopping relatives, they are favored in the sample, which is 
in accordance with other studies, but they are expressively predominant in the speech of 
illiterate adults. The most striking difference lies in the occurrence of standard variants in 
oblique functions – literate speakers reveal expressive rates of such structures, which 
confirm the role of school or more intense contact with writing and reading in the recovery 
of such agonizing structure in spontaneous speech. Among the illiterate speakers, they 
are practically absent, except for the use of the relative onde (where), which is frequent 
in our sample, with a locative antecedent. The results also show, in the speech of the 
illiterate adults, the absence of quem (who, whom) and cujo (whose) and three instances 
of o qual, used in a non-standard fashion. The presence of the complete set of traditional 
relatives in the speech of literate adults confirms the role of literacy in recovering 
agonizing forms in speech.  A variable rule analysis of oblique relatives, taking the 
chopping relative as the application value, selected the following factors in this order: the 
level of literacy, the higher or lower semantic content of the chopped/expresses 
preposition and the more or less embedded syntactic function of the relative.  The 
speakers’s gender, the animacy and the informational status of the antecedent were 
disregarded. The same  was true as regards a processing factor – the distance between the 
relative and the canonical position of the relativized constituent, certainly because such 
informational and processing factors have been shown to favor the resumptive relatives, 
not considered in  our variable analysis run because their rates in our sample placed them 
among semi-categorical rules. Our hypotheses related to social and structural factors have 
been partially confirmed. Only an analysis based on a more representative sample of the 
speech community of Maranhão, stratified for age and different school levels, among 



other social factors, will allow more solid generalizations and make comparisons between 
such structures in Maranhão and in other regions of Brazil possible.  
 
 
Key Words: Variation. Syntax. Relativization Strategies.  
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INTRODUÇÃO  

 

O objetivo geral deste estudo foi o de descrever as estratégias de relativização no 

português falado por adultos com mais de 60 anos, no Maranhão, a partir de contextos 

linguísticos e sociais testados em outros estudos e identificar, sob a perspectiva 

sociolinguística, que fatores influenciam a produção das três estratégias, ilustradas a 

seguir:  

 

 (1) a. O esporte [do qual/de que o João não gosta] é o judô. - (variante “padrão”). 
 
b. A moça [que o João gosta dela] não tolera futebol. - (variante não padrão 
copiadora).   
 
c. O esporte [que o João gosta] é o futebol. - (variante não padrão cortadora).     

 
A escolha do tema surgiu do interesse que os estudos sobre esses processos vêm 

provocando nas últimas quatro décadas com pesquisas a partir de dados orais e escritos 

do PB, desde os estudos pioneiros de Mollica (1977) e de Tarallo (1983) com base em 

amostras de fala do Rio de Janeiro e de São Paulo, respectivamente, passando por outras 

análises que comprovam que as estruturas não padrão encontram grande espaço entre os 

falantes do PB. 

Alguns estudos, como o de Mollica (1977), atestam que a relativa padrão, ilustrada 

em (1a) acima, se encontra completamente ausente da fala de indivíduos que não 

passaram pelo processo de escolarização, um resultado confirmado por Tarallo (1983), 

que encontra baixos índices de preposição em relativas com um constituinte em função 

oblíqua relativizado, o que confirma, de um lado, o papel da escola na aprendizagem 

dessa estratégia e o fato de que o indivíduo culto não a leva naturalmente para sua fala 

espontânea. As formas não padrão (copiadora e cortadora), ao contrário da relativa 

padrão, fazem parte do vernáculo do PB. A estratégia copiadora (1b) é uma forma 

pronominal co-referente ao sintagma nominal relativizado que aparece como cópia ou 

lembrete e a estratégia cortadora (1c), cujo sintagma relativizado é uma estrutura 

preposicionada, caracteriza-se pela perda da preposição do sintagma que a acompanha. 

Tomando como base os trabalhos aqui descritos e a semelhança entre os resultados 

encontrados para diferentes localidades, a hipótese central desta pesquisa é a de que, como 

se trata de falantes adultos, com dois níveis de letramento, a expectativa é que a variante 

padrão, embora concorra com outras variantes, deva aparecer na fala dos mais letrados e 
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que as variantes não padrão, particularmente a cortadora, seriam mais frequentes na 

Amostra. Esperamos, a partir dos resultados já atestados, que a relativa padrão não 

apareça na fala dos indivíduos analfabetos.  

Não temos, até o momento, pesquisas que revelem como o fenômeno se realiza 

na fala maranhense. O resultado trará, pois, o início de uma contribuição para compor 

uma descrição da fala maranhense e uma descrição mais ampla do português brasileiro 

quanto às estratégias de relativização.  

A análise foi fundamentada na Teoria da Variação e Mudança Linguística 

(Weinreich, Labov & Herzog, 2006 [1968]); (Labov, 1972), associada a pressupostos 

funcionalistas e formalistas, advindos das pesquisas já realizadas e aqui utilizadas como 

pontos de partida. O tratamento quantitativo nos moldes labovianos foi feito com a 

codificação e processamento dos dados através do Programa Varbrul (Pintzuk, 1988). O 

programa nos permitiu, numa primeira etapa, distribuir as estratégias segundo os grupos 

de fatores considerados, obtendo um panorama dessas estruturas na amostra analisada e, 

em seguida, proceder a uma análise de pesos relativos. 

Este estudo está organizado da seguinte maneira. No capítulo 1, apresentamos os 

Pontos de Partida, em que retomamos nosso objeto de estudo do ponto de vista tradicional 

e a partir de descrições recentes, com base em uma teoria linguística, nas seções 1.1 e 1.2. 

Em seguida, no mesmo capítulo, na seção 1.3, apresentamos resultados empíricos de 

alguns estudos que envolvem o fenômeno da relativização, apresentando, entre os quais, 

os de Mollica (1977), Tarallo (1983) e Souza (1996) para a fala e os de Corrêa (1998) e 

Silva (2005), para fala e escrita.  

No capítulo 2, apresentamos, na seção 2.1, o modelo de mudança adotado, com 

breves considerações sobre a Teoria da Variação e Mudança, que justificam o uso desse 

modelo para o tratamento dos dados e o estudo do fenômeno da relativização e, na seção 

2.2, as interpretações teóricas para as relativas padrão, as copiadoras e cortadoras.  

 O capítulo 3 trata dos procedimentos metodológicos, a partir do quadro teórico 

apresentado nos capítulos 1 e 2, que permitiram a elaboração da presente investigação. 

Em 3.1, descrevemos a amostra utilizada; em 3.2, apresentamos os critérios para a seleção 

dos dados e, na seção 3.3, o envelope da variação, com os grupos de fatores levantados e, 

finalmente na seção 3.4, os tipos de regras propostas por Labov (2003) para a 

caracterização dos parâmetros de uma regra variável. 

A análise dos resultados aparece no capítulo 4, em que apresentamos os resultados 

gerais obtidos a partir do tratamento estatístico dos dados; seguem, separadamente, as 
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análises dos resultados obtidos para as relativas com funções relativizadas não regidas de 

preposição – o sujeito e o objeto – e para as funções regidas de preposição (funções 

oblíquas). Concluímos este Capítulo com uma análise de regra variável, que opõe as 

relativas padrão e as cortadoras.  

Encerramos a tese com algumas considerações finais, retomando as questões que 

pretendíamos discutir, as que tratamos ao longo do trabalho, as hipóteses formuladas e 

elencamos as conclusões a que os resultados nos permitiram chegar. Nossas hipóteses 

foram parcialmente confirmadas, mas consideramos que há necessidade de novas 

análises, ampliando o corpus, de maneira a contemplar faixas etárias mais baixas e outros 

níveis de escolaridade, além da origem do falante. Com esses primeiros resultados sobre 

a relativização na fala maranhense, esperamos incentivar uma descrição mais ampla do 

português falado no Maranhão.  
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CAPÍTULO 1: PONTOS DE PARTIDA 
 

Introdução 

 

Este capítulo apresenta o tratamento das relativas na tradição gramatical, com base 

em alguns dos gramáticos mais conhecidos, que não divergem quanto à descrição dessas 

estruturas, salvo por uma ou outra pequena observação, e em gramáticas descritivas 

recentes, que se fundamentam em diferentes teorias linguísticas. Seguem essas 

descrições, os resultados de algumas análises empíricas sobre as estratégias de 

relativização na fala e na escrita no Brasil e no Português europeu “dialetal”, que serviram 

para o desenvolvimento do presente trabalho. Trata-se de estudos com base em amostras 

de diferentes regiões, com falantes de diferentes níveis de escolaridade, com resultados 

que permitem associar a chamada relativa padrão com constituinte preposicionado à 

atuação do processo escolar.   

 

1.1 As orações relativas na tradição gramatical 

 

As gramáticas nomeiam as orações relativas como adjetivas, porque na tradição 

gramatical se leva em conta a classe das palavras que modificam o substantivo. Essas 

orações são classificadas em restritivas e explicativas. Originam-se justamente da 

tradicional classificação dos adjetivos. As gramáticas relacionam os pronomes relativos 

que, quem, o qual, cujo, onde e quanto e, levando em conta que seu ponto de partida é a 

escrita, naturalmente, não apresentam estruturas típicas da fala brasileira, a que hoje nos 

referimos como relativas não padrão (cortadora e copiadora).  

Alguns gramáticos como Rocha Lima (2013 [1962]), Cunha & Cintra (2013 

[1985]) e Bechara (1999 [1961]) tratam sintaticamente as orações relativas como aquelas 

que exercem a função de adjunto adnominal de um substantivo ou de um pronome 

antecedente. A classificação sintática e semântica que esses gramáticos tradicionais 

apresentam para as orações relativas é quase uniforme. 

Rocha Lima (2013, p. 164 [1962]) admite que as orações relativas, sintaticamente, 

“funcionam como adjunto adnominal” e se subordinam “a qualquer termo da oração 

anterior cujo núcleo seja substantivo ou equivalente de substantivo”. Para esse autor, na 

perspectiva semântica, as relativas classificam-se em restritivas e explicativas. As 

restritivas delimitam seu antecedente, formando com este um todo significativo e, por 
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essa razão, não podem ser suprimidas e as explicativas, por sua vez, podem ser 

dispensadas, porque constituem um simples esclarecimento, um pormenor do 

antecedente.  

Cunha & Cintra (2013 [1985]) acrescentam ao que já se disse acima que as orações 

explicativas “não são dispensáveis”, ao contrário do que pensam outros gramáticos 

tradicionais.  

Como se vê, a distinção entre restritivas e explicativas na tradição gramatical se 

concentra, de modo geral, no critério equivocado de “poder ou não poder ser suprimidas”, 

“pela presença/ausência da vírgula” e “presença/ausência de pausa”, que corresponderiam 

à ausência ou à presença de entoação diversa na língua falada. 

Bechara (1999 [1961]), na 37ª. edição revista e ampliada de sua Moderna 

Gramática Portuguesa, além de apresentar classificação semelhante aos demais 

gramáticos, atenta para a presença de estruturas relativas não padrão na língua falada. Em 

(1) e (2)1, alguns exemplos (op. cit., p. 492), como: 

 

(1)  a. O homemi [quei eu falei com [ele]i] (em vez de O homemi [com quemi eu falei] 
ou [com quei eu falei]). 

 
 b. A amizade é coisai [quei nem sempre sabemos [seu]i significado] (em vez de A 

amizade é coisai [cujo significado nem sempre sabemos]). 
 

 Esse novo relativo, sem função de retomada, Bechara o chama de relativo 

universal. E explica que “[...] frequentes vezes a linguagem coloquial e a popular despem 

o relativo de qualquer função sintática, tomando-o por simples elemento transpositor 

oracional. A função que deveria ser exercida pelo relativo vem mais adiante expressa por 

substantivo ou pronome”. (BECHARA, 1999, p. 491 [1961]). O autor conclui essa seção 

dizendo que “embora a língua padrão recomende o correto emprego dos relativos, o 

relativo universal se torna, no falar despreocupado, um elemento linguístico 

extremamente prático. (op. cit. p. 492) . Como se vê, o autor contribui para reforçar os 

equívocos sobre o que é “língua padrão” e não faz considerações sobre o português culto 

falado no Brasil, que não apresenta “esse emprego correto dos relativos” com frequência. 

Além disso, o autor, que menciona as copiadoras, ignora as relativas cortadoras, 

                                                            
1 Exemplos de gramáticas e autores citados neste trabalho obedecem a numeração aqui adotada e 
apresentarão a correspondente referência.  
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características da fala brasileira, seja em variedades cultas seja em variedades populares, 

como veremos neste capítulo.  

Bechara (1999 [1961]) e Rocha Lima (2013 [1962]) divergem em relação a 

algumas estruturas que não possuem antecedentes, como as mostradas em (2): 

 

(2)  a. Convoquei quantos estão inscritos. 

b. Espero quem me espera. 

 

Bechara considera a oração subordinada grifada como substantiva, que seria 

introduzida por pronome interrogativo, que não é uma classificação aceita para esses 

pronomes (eles são interrogativos se aparecem em interrogativas indiretas, como em eu 

me pergunto/eu não sei/ quantos estão inscritos, que são sempre objetivas diretas e podem 

ser clivadas, como em eu não sei/ quantos é que estão inscritos). Rocha Lima, ao 

contrário, chama a atenção para o fato de tais pronomes serem relativos condensados e 

diz que essas subordinadas correspondem a relativas e devem ser “desdobradas”, através 

de um antecedente que transforma as orações em relativas canônicas, como em convoquei 

aqueles /que estão inscritos). Essas construções são descritas por Brito e Duarte (2003) 

como relativas livres. (Cf. seção 1.2).   

À exceção de Bechara, a gramática tradicional trata apenas da oração relativa 

padrão, o que se pode compreender quando se leva em conta que seu objetivo sempre foi 

o de descrever formas e usos inspirados na norma escrita de fins do século XIX que lhe 

serviu de modelo. Ainda assim, é preciso reconhecer que Bechara faz apenas uma 

“concessão” à relativa copiadora. Gramáticas elaboradas sob uma perspectiva 

descritiva/não normativa contemplam as ainda chamadas relativas “não padrão”.   

 

1.2 As orações relativas nas gramáticas descritivas contemporâneas 

 

Com base em estruturas do português europeu (PE), Brito e Duarte, autoras do 

capítulo da gramática organizada por Mateus et alii (2003) fundamentam-se na Gramática 

Gerativa, que nomeia as estruturas em questão a partir do elemento que as introduz, 

classificando-as de “relativas” restritivas (ou determinativas) e apositivas (ou 

explicativas ou não-restritivas), como em (3) e (4), onde temos exemplos citados por essas 

autoras:  
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(3)  [A Lisboa]i [quei eu prefiro [__]i] é a Lapa. 
 
(4)  [Lisboa],i [quei é a capital de Portugal[__]i], é uma cidade com uma luz especial. 

 

As autoras tratam da derivação de tais estruturas como resultado de uma regra de 

movimento, que produz o que se costuma tratar de relativas padrão. E, além disso incluem 

na sua descrição as relativas cortadoras e copiadoras. No capítulo 3, mencionaremos a 

análise das autoras para as três estruturas ao tratarmos das interpretações teóricas 

oferecidas às estratégias de relativização no português.  

Além disso, Brito e Duarte (op. cit.) acrescentam, ao tratamento das relativas, 

aquelas sem um antecedente expresso, a que chamam de relativas livres,2 que são orações 

também “encabeçadas por morfemas-Q, idênticos aos das interrogativas subordinadas (ou 

interrogativas indiretas), e nalguns casos, aos que se encontram em relativas com 

antecedente expresso.” (Brito e Duarte, 2003, p. 676). Reproduzimos alguns exemplos 

citados por essas autoras, em (5a-b) 

 
(5)  a. Convoquei [quantos estão escritos].  
 

b. [Quem vai ao mar] perde o lugar.  
 

Segundo as autoras, as relativas livres apresentam uma estrutura de subordinação 

que funciona como um constituinte da oração matriz com uma função sintática própria. 

Em (5a-b), as orações em destaque funcionam, respectivamente, como objeto direto e 

sujeito da oração matriz, que aparece grifada. Ainda segundo as autoras, utilizando-se o 

recurso de substituição e/ou pronominalização, podemos verificar, em (5 a’-b’) a função 

do constituinte das relativas livres: 

 

(5) a’ . Convoquei – [os]. 
 

b’ . [Alguém] perde o lugar. 
 

Essas relativas têm algumas diferenças em relação às relativas com antecedente 

expresso. Elas apresentam, por exemplo, restrições quanto ao uso dos relativos “cujo” e 

“o qual” e  “quem”,  referido a antecedente [+humano], “o que aproxima estas construções 

                                                            
2 A designação de relativas livres, segundo as autoras, é de Móia (1996).   
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mais das interrogativas subordinadas do que das relativas com antecedente” (Brito e 

Duarte, 2003, p. 677).  

Segundo Brito e Duarte, nas relativas livres, com o “que” antecedido de 

preposição, a preposição pode ser selecionada pelo verbo da oração matriz ou 

simultaneamente pelo verbo da subordinada e da matriz. Ilustramos com exemplos 

citados pelas autoras, duas relativas livres que funcionam como objeto indireto da oração 

matriz (grifada): em (6a), a preposição “a” é selecionada pelo verbo “dar” e, em (6b), a 

preposição é selecionada pelos verbos “dar” e “enviar”, ao mesmo tempo, sendo 

suprimida uma delas. 

 

(6)  a.  Dei o subsídio a quem precisava / a quantos precisavam. 
 
            b. Eu dei uma ajuda a quem enviaste a carta. 

 

Além de as relativas livres poderem desempenhar qualquer função na sua matriz 

(sujeito, complemento verbal, complemento oblíquo, complemento nominal, adjunto 

adverbial ou adnominal), o relativo pode desempenhar, dentro da subordinada, funções 

sintáticas de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complementos oblíquos e predicativo. 

As relativas livres equivalem às relativas condensadas, descritas por Rocha Lima 

(2013 [1962]), como mencionamos na Seção 1.1. 

Um outro autor que inclui em sua descrição, desta vez sobre o português brasileiro, 

as relativas não padrão é Castilho (2010), que leva em conta o critério semântico e, em 

corpus coletado para a amostra do português falado na cidade de São Paulo, classifica as 

orações relativas em quatro tipos: relativas restritivas ou determinativas, relativas 

explicativas ou apositivas, relativas finais e relativas causais.  

A classificação de Castilho (2010) não difere muito das demais gramáticas quanto 

à caracterização dos dois primeiros tipos (restritivas e explicativas) para quem as 

restritivas “especificam o sentido do sintagma nominal em que estão encaixadas, 

agregando-lhe alguma informação relevante” e as explicativas “operam como um aposto 

do sintagma nominal” (CASTILHO, 2010, p. 370). O que se destaca na descrição do autor 

é o fato de ele apresentar estruturas, que veiculam a noção de finalidade e causa, entre as 

relativas, ilustradas, com exemplos do autor, em (7): 

 
(7)  a. Mandou retirarem seus sapatos enlameados, [que não sujassem sua sala]. 
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  b. O cão, [que é amigo fiel], vigiou a casa durante toda a noite. (CASTILHO, 
2010, p. 371) 

 

Para Castilho (2010), essas relativas apresentam-se com a noção de finalidade e 

de causalidade), e as restritivas “finais” ainda têm como característica o fato de virem 

acompanhadas de verbo no subjuntivo.  No entanto, é preciso reconhecer que em (7a) 

seria possível pensar que o “que” é uma conjunção (equivalente a “para que”) e não um 

relativo, numa estrutura com um sujeito nulo (para que eles não sujassem a sala) e em 

(7b) temos uma relativa que em nada difere da apositiva.  

Em descrição empírica do português afro-brasileiro, Ribeiro (LUCCHESI, 

BAXTER & RIBEIRO, 2009) cita a presença de relativas existenciais nos dados orais 

analisados. Em (8), apresentamos algumas ocorrências dessas estruturas, que podem ser 

instâncias de relativas apositivas: 

 

(8)  a. ...tem [um cara ni Planato] [que é deputado lá]. (CZ-06). 

  b. Às vez, tem um doente que fazia pomessa, que meorava... (HV-13). 

 

1.3 Análises empíricas 
 

1.3.1 Os estudos pioneiros de Mollica (1977) e Tarallo (1983) 
 

As construções relativas no PB têm no trabalho de Mollica (1977) uma análise 

pioneira, elaborada a partir de uma amostra constituída de gravações com falantes adultos 

em fase de alfabetização (MOBRAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização). Em sua 

pesquisa, Mollica controlou os fatores semânticos - animacidade e especificidade do 

antecedente do relativo - e um fator de processamento - a distância entre o relativo e a 

posição do constituinte relativizado, este último relacionado a um fator de natureza 

sintática fundamental: a função sintática do elemento relativizado (sujeito, complemento 

não preposicionado e complemento preposicionado). Para os testes, Mollica (1977) 

agrupou as três estratégias (padrão, cortadora e copiadora) em apenas duas possibilidades: 

a relativa com cópia e a relativa com apagamento (que inclui as relativas padrão de sujeito 

e objeto além das relativas com um constituinte oblíquo), uma vez que a autora não 

encontrou relativas padrão que sugerissem movimento de funções regidas de preposição. 

A suposição da autora é que é a regra de apagamento da cópia a responsável pelo 

surgimento das outras estratégias.  
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Graças a esse trabalho, foi possível verificar que as relativas consideradas 

“padrão” (e aqui nos referimos às que envolvem funções regidas de preposição) estão 

ausentes da fala dos indivíduos adultos em fase de alfabetização, o que sugere que o uso 

da relativa “padrão” esteja ausente dos dados a que o falante brasileiro é exposto durante 

a aquisição e que sua presença na gramática brasileira seja fruto do processo de 

escolarização.  

Na distribuição de ocorrências de estratégias segundo a função sintática do 

relativo, Mollica (1977) observou que a relativa cortadora predomina em todos os tipos 

de função do relativo. No caso do sujeito e do objeto direto parece natural que as 

chamadas cortadoras (que coincidem com a relativa padrão) aparecessem com tanta 

frequência. Mas já chamaram a atenção as ocorrências de copiadoras de sujeito (4,7%) e 

de objeto (7,9%). (MOLLICA, 1977, p. 65). Com relação às funções regidas de 

preposição, embora as cortadoras tenham sido mais frequentes, com 61,4%, é de se 

destacar o expressivo percentual das relativas copiadoras com 38,6%.  

A análise de regra variável tomou como valor de aplicação a estratégia copiadora. 

O resultado revelou o favorecimento da maior distância entre relativo e posição do 

constituinte relativizado e o traço [+humano], [+coletivo] do antecedente (MOLLICA, 

1977, p. 65). 

Inspirado no trabalho de Mollica (1977), Tarallo (1983) veio confirmar, com uma 

amostra de fala de São Paulo, estratificada segundo três classes sociais, a baixíssima 

frequência das relativas padrão, com o constituinte relativizado em função regida de 

preposição e a alta frequência da relativa cortadora. Tarallo atribuiu a ocorrência de 

estratégias relativas não padrão a duas possibilidades: a perda de movimento na origem 

da estrutura e a perda de propriedades pronominais do relativo, que estaria assumindo o 

papel de complementizador ou conjunção. A explicação do autor para a ocorrência das 

cortadoras está na regra de apagamento da cópia em todas as posições e no apagamento 

da preposição em funções oblíquas, decorrentes de mudanças no sistema pronominal do 

português. Assim, as cortadoras seriam o resultado de um processo de elipse do 

constituinte que aparece retomado na relativa copiadora, mais antiga no sistema do que a 

cortadora. 

Para avaliar a variação nas estratégias de relativização (a que ele chamou de 

padrão ou com lacuna; copiadora ou de pronome resumptivo e cortadora), Tarallo 

utilizou variáveis estruturais (fatores sintáticos e semânticos), além de variáveis sociais 

(gênero, faixa etária, nível de escolaridade e classe social). 
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Apresentamos, a seguir, alguns exemplos de Tarallo (1983, p. 73-75), em que o 

autor ilustra ocorrências das estratégias copiadora e cortadora na amostra analisada: 

 

Função de sujeito    

(9) Você acredita que um dia teve [uma mulher] [quei [ela]i queria] que a gente 
entrevistasse ela pelo interfone. (SP81-1-J-293). 

 

Função de objeto direto    

(10)  Aí [esse rapaz aí] [quei eu conheci [ele]i], ele estava lá na festa também. (SP1-2-
R-132). 

 

Funções oblíquas (complemento relativo, adjunto adverbial e genitivo)  

(11)  Mas ela tinha [um primeiro namorado], [quei ela gostava [dele]i pra caramba. 
(SP81-2-U-175). 

(12)  Estava, lembra, com [aquela sacolinha], [quei você ia na faculdade [com elai]. 
(SP81-1-K-087). 

(13)  Tem [uns] lá [quei eu não saio da casa [deles]i]. (SP81-1-18-403). 

 

A lacuna ocupada pelo pronome cópia em (9) e (10) aparece vazia em (9’) e (10’), 

nas funções de sujeito e objeto direto, respectivamente:  

(9’)  Você acredita que um dia teve [uma mulher] [quei [___]i queria que a gente 
entrevistasse ela pelo interfone]. (SP81-1-J-293). 

(10’)  Aí [esse rapaz aí] [quei eu conheci [___]i], ele estava lá na festa também. (SP1-
2-R-132). 

 

As construções em (11), (12) e (13) apresentam correspondências com relativas 

padrão com funções oblíquas relativizadas em (11’), (12’) e (13’): 

(11’)  Mas ela tinha [um primeiro namorado] [de quemi ela gostava [___]i pra 
caramba]. (SP81-2-U-175). 

(12’)  Estava, lembra, com [aquela sacolinha] [com quei você ia na faculdade [___]i. 
(SP81-1-K-087). 

(13’)  Tem [uns] lá [de cuja casa eu não saio [___]i. (SP81-1-18-403). 
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Finalmente, em (11’’), (12’’) e (13’’), o autor ilustra a relativa cortadora nas 

mesmas funções oblíquas: 

(11’’)  Mas ela tinha [um namorado] [quei ela gostava [___]i pra caramba]. (SP81-2-
U-175). 

(12’’)  Estava, lembra, com [aquela sacolinha] [quei você ia na faculdade [___]i]. (SP81-
1-K-087). 

(13’’) Tem [uns] lá [quei eu não saio da casa [___]i]. (SP81-1-18-403). 

 

Na distribuição das relativas por estratégia e função sintática do elemento 

relativizado, Tarallo (1983) encontrou, para as posições de sujeito e objeto direto, os mais 

elevados índices na estratégia padrão: 89,7% e 97,4%, respectivamente, o que significa 

que o autor encontrou 10,3% de copiadoras de sujeito e 2,6% de copiadoras de objeto. 

Em funções oblíquas e de objeto indireto, predominou a estratégia cortadora com 82,2% 

e 75%, respectivamente, embora na função genitiva (incluída entre as funções oblíquas) 

tenha predominado a estratégia copiadora, com 52,9%, superando a cortadora. 

(TARALLO, 1983, p.174). Aliás, o autor aponta que em toda a amostra houve uma única 

ocorrência do relativo cujo na fala de um indivíduo de classe alta. 

Quanto às ocorrências de estratégias considerando a função do relativo e a classe 

social, Tarallo (1983) observou o seguinte resultado: no que se refere às funções não 

regidas de preposição, em que apenas duas estratégias estão em jogo - a relativa padrão e 

a copiadora - a relativa padrão é, como esperado, a mais frequente para os três grupos. O 

que se destacou foi a presença da relativa copiadora na função de sujeito na fala do grupo 

pertencente à classe social mais alta (7,3%). Quanto às relativas com função de objeto, a 

cópia foi mais frequente no grupo social mais baixo (5%). (TARALLO, 1983, p.126).  

Em relação às funções oblíquas os resultados foram de fato reveladores da 

gramática do português brasileiro. Embora a relativa padrão não estivesse ausente, ela 

alcançou os mais baixos percentuais nos três grupos. A ação da escola consegue se fazer 

notar nos 18,2% de relativas “padrão” na fala dos indivíduos pertencentes à classe mais 

alta. Esses falantes, se não preferem a relativa padrão, igualmente evitam a cópia em 

ambientes preposicionados (7,8%). É a relativa cortadora que alcança índices muitos 

elevados na fala dos três grupos, o que demonstra que elas não estão no nível de 

consciência mesmo do falante que passou pelo processo de escolarização e não se 

mostram sujeitas a avaliação negativa (TARALLO, 1983, p.126). 
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1.3.2 Outros estudos sobre relativas no PB oral 

 

Em estudo sobre a fala culta, a partir de inquéritos do Projeto NURC das cidades 

do Rio de Janeiro e de São Paulo, Souza (1996) estudou as orações relativas, utilizando 

variáveis estruturais, distribuídas em quatro grupos de fatores: semânticos (não-restrição 

versus restrição, sendo essa a variável dependente); sintáticos (posição intercalada versus 

posição não-intercalada); discursivos (status informacional e modo de interação) e 

prosódicos (modulação de frequência fundamental, pausa e variações da intensidade), 

considerando para estes últimos duas posições sintáticas ocupadas pela orações relativas: 

a posição intercalada e a imediatamente posposta à cláusula matriz.  

Os resultados gerais de Souza indicam que do total de 498 ocorrências de relativas 

nos dados analisados, a estratégia padrão só aparece em 6% dos usos (31 ocorrências). 

Deste total, 19 ocorrências (61%) aparecem em discurso mais formal. Esses resultados 

convergem com os resultados de Tarallo (1983) de que a relativa padrão não faz parte do 

vernáculo. Os dados de Souza (1996) evidenciam apenas 1% de relativas copiadoras (5 

ocorrências) do total de 498 ocorrências analisadas, ratificando conclusão de Tarallo 

(1983) de que a estratégia de pronome resumptivo é evitada pelos falantes mais 

escolarizados, que é o caso dos informantes do NURC.   

Ao controlar os tipos de pronome, o relativo “que” aparece com 95% das 

ocorrências (473 casos), seguido de “onde” com 3% (14 casos), “quem” com 1,5% (7 

casos) e “o qual” com 0,5% (4 ocorrências). Também esses resultados confirmam 

números encontrados por Tarallo (1983) indicando que o relativo “que” é o mais 

produtivo na língua falada, seguido do relativo “onde”. 

 

1.3.3 Estudos sobre fala e escrita no PB (Correa, 1998) e (Silva, 2005) 

 

Outros estudos sobre as estratégias de relativização que consideraremos neste 

trabalho são as análises de Corrêa (1998) e Silva (2005), ambas com amostras de fala e 

escrita. Corrêa (1998), em estudo sobre as estratégias de relativização no PB, com dados 

de estudantes do 1º. e do 2º. ciclos do Ensino Fundamental, universitários e informantes 

não escolarizados, mostra o papel da escola na “aprendizagem” das relativas rotuladas 

como padrão. Na distribuição das ocorrências em narrativas orais segundo o tipo de 

relativa e o nível de escolaridade, a autora constatou que as relativas de sujeito e objeto 

direto (com lacuna ou padrão) foram predominantes. As cortadoras apareceram em todos 
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os segmentos, exceto nas 2ª. e 3ª. séries e na fala dos universitários, que, por sua vez, 

foram os únicos a produzir três relativas padrão preposicionadas.  

Ao analisar a distribuição de relativas por nível de escolaridade em narrativas 

escritas de escolares e adultos cultos, com amostra de 45 textos escritos de alunos do 

Fundamental e adultos universitários (5 de cada série do fundamental = 40 e 5 de adultos 

cultos), a autora identificou um total de 147 relativas, com predomínio das relativas com 

o pronome em função de sujeito e de objeto.  As relativas cortadoras nas funções oblíquas 

aparecem em número muito menor (apenas 15 cortadoras) e duas relativas padrão. As 

relativas copiadoras não aparecem na amostra de escrita.   

Uma interessante observação de Corrêa é que as funções preposicionadas que 

aparecem na fala dos informantes são apenas as de adjunto adverbial (94,74%), 18 casos, 

e as de objeto indireto (5,26%), com 1 ocorrência apenas. Na escrita ocorre o mesmo: 4 

ocorrências dentre as 5 produzidas pelos universitários estão na função de adjunto 

adverbial. 

Os dados indicam também que os alunos do Fundamental já usam, na escrita, 

relativas com preposição. Os resultados apontam também para o predomínio de 

antecedente [-animado] e a maior frequência da preposição “em”.   

O tipo de relativo que predomina nos resultados da escrita de escolares e 

universitários é o relativo “que”. Esse fato indica que todas as funções relativizadas são 

produzidas a partir da posição de tópico (Kato, 1993), sobre a qual falaremos mais tarde. 

(Cf. seção 2.2.3). 

Os dados de Silva (2005), em estudo sobre as estratégias não padrão, a partir do 

corpus “A língua Falada e Escrita da Cidade do Rio de Janeiro (Grupo de Estudos 

Discurso & Gramática - UFRJ), pretendeu saber se o “que” estaria perdendo suas 

propriedades pronominais e assumindo propriedades de conjuntor/conjunção, testando a 

hipótese de Tarallo (1983). Os resultados para a amostra de língua oral indicam a 

supremacia do “que” nas três estratégias em relação ao “onde” e o quase desaparecimento 

de “o qual” (com apenas três ocorrências). O relativo “que” aparece com 750 ocorrências 

dentre os 813 casos de relativas no corpus analisado, o que equivale a 93%, “onde” (4%) 

e  “o qual” 1%. Para a autora, a escassez de dados com o relativo “o qual” sugere “a perda 

ou neutralização do traço flexional, propriedade remanescente dos relativos”, uma das 

características que distinguem os relativos das conjunções. (SILVA, 2005). Nos 

resultados para a amostra escrita, outros pronomes relativos são encontrados, mas não 
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alteram significativamente os percentuais quanto à realização das estratégias de 

relativização, com o predomínio do relativo “que”. 

Quanto aos percentuais para os tipos de estratégias não padrão, as relativas 

cortadoras representaram 71%, o que equivale a 220 ocorrências dentre os 310 dados de 

relativas regidas de preposição do corpus analisado. Sobre a relativa copiadora em 

funções não regidas e regidas de preposição, a autora registra que as funções sintáticas 

que mais favoreceram a cópia foram, respectivamente, as funções de genitivo, adjunto 

adverbial e sujeito.    

Conforme observamos na Introdução desse trabalho, além do quadro dos 

pronomes relativos ter ficado reduzido, com predomínio do “que”, é evidente, a partir dos 

trabalhos vistos inicialmente, que o PB prefere as relativas não padrão (particularmente a 

cortadora).  

 

1.3.4 Relativas não padrão no português europeu “dialetal” 

Varejão (2006), em análise do português europeu “dialetal”, amostra conhecida 

como Cordial-Sin, constituída de entrevistas com indivíduos mais velhos, que vivem em 

comunidades relativamente isoladas, chama a atenção para a presença de relativas 

cortadoras e copiadoras, conforme exemplos apontados em (14) e (15): 

(14)  Há comeres que a gente também enjoa (Alcochete 4).  

(15) Ainda tenho aqui uma netinha de dez anos, que ela, quando eu estou amassando 
[o pão], ela pergunta logo por a rosquilhinha (Camacha e Tanque 17). 

 
Nesse corpus do PE dialetal, a autora encontrou 1.709 ocorrências de relativas, 

destacando-se 1.606 relativas padrão de sujeito e objeto direto, o que equivale a 93,97% 

do número total encontrado na amostra; 107 relativas padrão em funções oblíquas, o que 

equivale a apenas 6,66% do número total de relativas padrão. Entre os 103 dados de 

relativas cortadoras e copiadoras, há 75 casos (73%) de estratégia cortadora e 28 (27%) 

de estratégia copiadora. 

Varejão (2006) constata que a maior frequência de cortadoras no PE dialetal  

envolve a função sintática de adjunto adverbial. Sua explicação para tal resultado está no 

estatuto não argumental dessa função e na questão do processamento linguístico, ou seja, 

trata-se de função não selecionada pelo verbo e, em geral aparece mais distante do 
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elemento relativo. Outras evidências constatadas no estudo dessa autora foram o 

predomínio da preposição “em” entre as preposições cortadas e do traço [-animado] do 

antecedente, favorecendo a cortadora, o que está em consonância com os resultados de 

Mollica (1977; 2003). 

Para Varejão, o PB e o PE são sensíveis a formas variáveis em termos qualitativos, 

embora haja diferenças quantitativas entre ambas as variedades (VAREJÃO, 2006). Isso 

leva a autora a comungar a hipótese de que fenômenos do vernáculo brasileiro tenham 

aqui chegado com os primeiros colonizadores. 

No capítulo seguinte, os resultados de Varejão (2006) serão retomados. 
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CAPÍTULO 2: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 

Introdução 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica que dá sustentação ao trabalho. 

Na seção 2.1, apresentaremos sucintas considerações sobre o modelo de mudança que 

orienta a pesquisa - a Teoria da Variação e Mudança Linguística. Em 2.2, reuniremos as  

principais interpretações (fundadas em generalizações teóricas e empíricas) para as  

estratégias de relativização no português – desde a hipótese de movimento do constituinte 

relativizado, passando pela hipótese de Tarallo (1983), para quem o “que” das relativas 

no PB seria uma conjunção integrante, até a proposta de Kato (1993), que revê a hipótese 

de Tarallo e propõe que as relativas do PB são geradas a partir de movimento de uma 

posição de tópico e não da posição canônica do constituinte relativizado, o que explica as 

relativas cortadoras. Finalmente, em 2.3, refinamos nossos objetivos e hipóteses de 

trabalho.       

 

2.1 O modelo de estudo de mudança adotado 

 

O referencial teórico que dá sustentação a este trabalho é o da Teoria da Variação 

e Mudança Linguística, que tem suas bases no clássico artigo de Weinreich, Labov e 

Herzog (1968), que rompe com a dicotomia sincronia-diacronia, com base no pressuposto 

de que a língua está em constante mudança, de que a variação é inerente a todo sistema 

linguístico, é estruturada, ou seja, todo sistema linguístico apresenta uma heterogeneidade 

ordenada. Ainda segundo esses autores, todos os que se preocupam em estudar a mudança 

devem buscar respostas para cinco problemas: o problema da restrição, o problema da 

implementação, o problema do encaixamento, o problema da transição e o problema da 

avaliação. (WEINREICH, LABOV, HERZOG, 2006 [1968]). Dadas as limitações da 

amostra que aqui analisamos, os problemas que vão interessar a este trabalho e para os 

quais poderemos buscar algumas respostas são apenas três: a restrição, a implementação 

e o encaixamento. 

O primeiro problema para entender a derivação das relativas é levantar os fatores 

estruturais e sociais que restringem ou favorecem essa variação. A relativa copiadora, por 

exemplo, seria favorecida quando o antecedente apresenta o feixe de traços semânticos 

[humano/singular/indefinido] e quando há [+distância] entre o relativo e a função 
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relativizada (MOLLICA, 1977). Para Tarallo (1983), além da distância, funções sintáticas 

mais baixas na hierarquia de acessibilidade, como o genitivo, igualmente favoreceriam a 

cópia em relação a funções com menor grau de encaixamento, como o sujeito e o objeto.  

Também falantes de classes sociais mais baixas tenderiam a usar mais a cópia do que 

aqueles de classe mais alta (TARALLO, 1983). A relativa cortadora, por outro lado, seria 

favorecida, numa certa hierarquia de maior para menor favorecimento, pelas funções 

(oblíquas > objeto indireto > genitivo). (TARALLO, 1983).  

A segunda questão é avaliar a implementação das relativas não padrão no sistema 

linguístico do PB. Esta questão está intimamente relacionada à origem e à propagação da 

mudança no sistema linguístico. A relativa cortadora, por exemplo, é considerada por 

Tarallo (1983) como uma inovação do PB e teria entrado no sistema a partir do século 

XIX, como mostra sua análise diacrônica. Quanto à propagação dessa estratégia, o quadro 

atual de pesquisas nos revela que os contextos estruturais levantados nas “restrições” já 

se encontram praticamente vencidos – não há um só contexto de retenção da preposição 

nas relativas com o pronome em funções regidas – o que fica confirmado pela ausência 

das chamadas relativas padrão na fala espontânea. Em relação à sua propagação pelos 

diferentes extratos sociais, os resultados são igualmente eloquentes – embora exposto às 

regras de movimento das relativas durante o processo de escolarização, os falantes cultos 

parecem não levar para sua fala espontânea tais estruturas. Isso é o que revelam os baixos 

percentuais de relativas “padrão”, com pronome regido de preposição, atestados apenas 

na fala de indivíduos com alto grau de escolaridade e pertencentes a faixas etárias mais 

altas, como mostram inúmeros trabalhos realizados. Esse fato pode estar relacionado ao 

grau de letramento e ao contato com a escrita. 

O mesmo ocorre em relação ao uso dos clíticos acusativo, dativo – “o”, “lhe” - 

para referência à terceira pessoa e ao clítico indefinido “se” (cf. Omena, 1978; Duarte, 

1986; Duarte, 1995; Gomes, 2003 entre outros).  

A terceira questão a ser respondida é saber sobre o encaixamento dessas formas 

inovadoras no sistema linguístico do português. Tarallo (1993), em artigo publicado 

postumamente, mostra que um conjunto de estruturas atestadas em fins do século XIX se 

encontram encaixadas numa mesma matriz – trata-se de mudanças relacionadas à perda 

de movimento na sintaxe do PB, com o desaparecimento gradual da ordem V S em 

interrogativas Q e declarativas, além da retenção do pronome sujeito. A este estudo, 

viriam a se juntar outras evidências sobre como essas relativas cortadoras se encaixam no 

sistema linguístico – as construções de tópico marcado (cf. Pontes, 1987), com funções 
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oblíquas que exibem o apagamento da preposição. Quanto às copiadoras, Tarallo (1983; 

1993) as encontra em fases mais antigas do PB, sempre em índices mais baixos.   

Como fica claro, para pôr em prática o modelo de estudo da mudança proposto 

por Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968]), é indispensável ter o auxílio de uma teoria 

da linguagem. Não podemos sequer levantar um conjunto de restrições (ou grupos de 

fatores), nem observar a propagação e o encaixamento da mudança se não partirmos de 

uma ou mais teorias linguísticas que iluminem o caminho e apontem possíveis respostas. 

Apresentaremos na seção seguinte a interpretação que alguns estudiosos dão para as 

estruturas relativas sob o enfoque de princípios advindos de teorias funcionalistas e 

formalistas.  

 

2.2 Interpretações teóricas sobre as estratégias de relativização 

 

2.2.1 A proposta de movimento na derivação das relativas padrão – Brito e Matos (2003) 
 
 
Segundo Brito e Matos (2003), em gramática descritiva do português europeu, as 

relativas são resultantes de movimento. Segundo as autoras, que se baseiam em Chomsky 

(1977) 

[...] no interior da oração os constituintes ou pronomes relativos são 
engendrados pelas regras da base na posição inicial de frase por uma regra de 
movimento, deixando um vestígio. O movimento é obrigatório e parece 
relacionar-se quer com problemas de escopo quer com a necessidade de 
estabelecimento de nexo anafórico com o antecedente (Brito e Matos, 2003, p. 
665).  
 
 

Essa regra de movimento dos constituintes relativos ocorre com o deslocamento 

destes morfemas “para a mesma posição do complementador.” (Brito e Matos, 2003, p. 

665).  

Brito e Matos (op. cit.) mencionam, além das relativas que resultam de 

movimento, as relativas cortadoras como aquelas que deveriam vir em estrutura de 

SP´s, mas que só apresentam o “que”, porque perdem a preposição do SP e, como 

copiadoras, aquelas que são constituídas pela repetição de um pronome resumptivo. 

Nestas, a cópia pode ser com pronomes pessoais, demonstrativos, advérbios locativos, 

repetição do antecedente no interior da oração ou mesmo SN´s. Ilustramos as duas 

estratégias com alguns exemplos apresentados pelas autoras (Brito e Matos 2003, p. 667), 

em (1a-c) e (2a-c), respectivamente: 
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(1)  a. [O livro]i [quei te falei [__]i] é o mais bonito.  
 
  b. [...] é [uma arte]i [quei eu dou muito valor [__]i]. 
  

c. Passo assim [os dias]i [quei estou em casa [__]i].  
 
(2)  a. [...] fui eu e mais [uma irmã minha]i [quei também [ela]i sabe muito bem de 

bolos].  
 

b. [...] temos aí [mulheres]i a trabalhar as máquinas [que acho que [essas]i devem 
receber mais do que aquelas]. 
 
c. [...] Que é [uma pronúncia cantada]i [quei eu própria (que sou de cá) não [a]i 
sei muito bem dizer]. 
 

Como se pode observar, os dados das autoras não provêm de amostras de fala 

espontânea. Observe-se que as preposições “cortadas” em (1) são preposições mais 

esvaziadas de conteúdo semântico, um fator, que, como veremos, é importante na 

ocorrência de cortadoras no PB. Quanto às copiadoras em (2), nota-se que ou a cópia é 

feita por demonstrativos ou por clíticos, e, além disso, há distância entre a cópia e o 

relativo. Em resumo, essas estratégias não se assemelham às do PB, que envolvem, em 

geral, o pronome pessoal. Essas estruturas em (2), acima, não são sentidas como indicador 

de menos prestígio, sendo inclusive comuns em textos escritos.  

Como se vê, no português europeu, embora as relativas cortadoras sejam 

mencionadas, não há estudos sobre sua frequência na língua falada em centros urbanos. 

Sobre variedades dialetais, Varejão (2006), analisando parte da amostra Cordial-Sin1 

atesta 199 relativas em funções oblíquas2: 107 ocorrências da variante padrão (54%), 75 

da cortadora (38%) e 17 (8%) da copiadora, resultados que se aproximam dos encontrados 

nas pesquisas com base no PB. Quanto às relativas com o pronome em função de sujeito 

e de objeto, a autora encontra 11 ocorrências da estratégia copiadora, correspondendo a 

apenas 0,73% de um total de 1.498 de relativas de sujeito e objeto, o que confirma ser 

esta uma estratégia pouco frequente.   

 

 

                                                            
1 Disponível em http://www.clul.ul.pt/sectores/cordialsin/projecto_cordialsin_corpus.hmtl, projeto 
atualmente coordenado pela Professora doutora Ana Maria Martins, do Centro de Linguística da 
Universidade de Lisboa. 
2 Os resultados são recolhidos da Tabela X de Varejão (2006; p.129) e da análise da autora nas páginas 
seguintes.  
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2.2.2 A interpretação de Tarallo (1983) para o conector das relativas copiadoras e 
cortadoras  
 

A partir da observação de resultados obtidos em pesquisa empírica com dados de 

falantes de diferentes níveis de escolaridade de São Paulo, Tarallo (1983), (cf. seção 1.3.1, 

capítulo 1) demonstra que as relativas cortadoras são estruturas mais recentes no sistema 

linguístico do PB (identificadas em fins do século XIX) e as copiadoras são estruturas 

mais antigas. Como dissemos acima, Tarallo sustenta que a entrada das cortadoras no 

nosso sistema linguístico está relacionada à perda de movimento de constituintes e a 

mudança no sistema pronominal. Com tais mudanças, as orações relativas passaram a ser 

derivadas na base, sem regras de movimento, através da aplicação de regras de retenção 

ou elipse pronominal, o que significa dizer que as relativas cortadoras, por exemplo, 

seriam geradas pela elipse de um constituinte pronominal de base, que atua como um 

pronome co-referencial ao nome relativizado (a estrutura de cópia) e da elipse da 

preposição, com o apagamento do resumptivo em todas as posições e da preposição nas 

posições mais baixas. Por essa condição, o elemento introdutório das variantes não padrão 

– o “que” – funcionaria como um complementizador e não como um pronome relativo. 

Reproduzimos alguns exemplos dados por esse autor. Em (3), a posição vazia é 

preenchida por uma forma pronominal (cópia) e, em (4), vemos que houve o apagamento 

da preposição que acompanha o sintagma preposicionado (objeto indireto, oblíquos e 

genitivo, respectivamente): 

 
(3) Você acredita que um dia teve [uma mulher]i  [quei [ela]i queria que a gente 

entrevistasse ela  pelo interfone]. (SP81-1-J-293).   
 
(4)  É uma pessoa que [essas besteiras]i [quei a gente fica se preocupando [__]i] e ela 

não fica esquentando a cabeça. (TARALLO, 1983, p. 3). 
           

Para Tarallo (op. cit.), as mudanças no sistema pronominal brasileiro mantêm 

relação com o surgimento das relativas não padrão no PB e é por essa explicação que o 

autor considera que a regra de apagamento (e não a de movimento) é a que melhor explica 

a existência das relativas cortadoras.   

Na introdução a seu trabalho, Tarallo (1983) menciona a hipótese de Kato (1981), 

em que a autora faz uma correlação entre processos anafóricos e estratégias de 

relativização: 
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(a) A estratégia com movimento estaria relacionada a estruturas que retomam um SN com 

o clítico de terceira pessoa, como em (5): 

 

(5) a. Eu fiz a provai e a professora ai corrigiu.  

b. Eu falo sempre de [Maria]i [de quemi eu gosto muito[__]i]. 

 

(b) A estratégia com a cópia estaria relacionada à retomada anafórica com pronomes 

nominativos, como em (6): 

 

(6) a. Eu descasquei as laranjasi e Pedro comeu elasi. 

b. Encontrei [a revista]i [que a capa [dela]i estava rasgada]. 

 

(c) A estratégia cortadora estaria relacionada a estruturas com a posição anafórica vazia, 

como em (7): 

 

(7) a. Eu descasquei as laranjasi e Pedro comeu ___i. 

b. Encontrei [a revista]i [quei a capa [__]i estava rasgada].  

 
Tarallo relata não ter encontrado em sua amostra de fala nenhuma ocorrência de 

clítico, o que o leva a concluir que a hipótese de Kato não corresponde aos fatos 

empíricos. No entanto, pesquisas desenvolvidas depois de 1983 mostram que os clíticos 

acusativos são muito raros na fala vernacular e, tal como as relativas com movimento, se 

restringem à fala de indivíduos letrados e em geral mais velhos, o que mostra a dissertação 

de Duarte (1986), orientada por Tarallo. Os resultados revelam ainda o uso moderado do 

pronome nominativo em função acusativa3 e o amplo uso do objeto nulo (ou anáfora 

zero), resultados idênticos aos de Omena (1978) para a representação do acusativo 

anafórico na fala de adultos analfabetos. Esses resultados não escapam à revisão de 

Varejão (2006). Enfim, os estudos que se seguiram a Tarallo (1983) permitiriam 

confirmar a hipótese de Kato – de fato, as estruturas em (5) acima fazem parte da 

gramática do indivíduo letrado e só aparecem na escrita ou num discurso muito 

monitorado de falantes “treinados”. As estruturas em (6) ocorrem com maior parcimônia 

                                                            
3 Se considerarmos que boa parte das sentenças com ele/ela acusativo exibem uma minioração (acho [ela 
legal]=acho [que ela é legal]) e uma subordinada infinitiva (deixei [ela sair]=deixei [que ela saísse]), 
estruturas em que o pronome é sujeito e não objeto, podemos concluir que a ocorrência de ele em função 
de “objeto direto” é ainda inferior à que os trabalhos apresentam, que inclui ele objeto e ele sujeito. 
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e são mais salientes foneticamente, enquanto as estruturas em (7) são as predominantes 

na gramática do PB. 

A proposta final de Tarallo (1983) é a de que o elemento que introduz as estruturas 

copiadoras e as cortadoras se comporta como uma conjunção e que a estrutura copiadora 

é antiga no sistema, sendo utilizada por questões de processamento, quando um 

constituinte está distante do seu referente. Assim este “que” complementizador (tal como 

o que aparece nas subordinadas integrantes), não seria uma reanálise do pronome relativo, 

mas um processo de elipse ocorrido na copiadora, estando as duas formas em variação 

sincrônica.  

Ainda sobre a motivação para a ocorrência da estratégia copiadora, é importante 

apontar o artigo de Mollica (1989), em que a autora trata da influência de fatores 

psicolinguísticos, particularmente o processamento, em fenômenos variáveis no 

português. Seu efeito pode ser observado no nível morfológico, sintático e discursivo. 

Atendo-nos ao nível sintático, que aqui nos interessa, Mollica aponta a maior distância 

entre o relativo e a posição sintática do elemento relativizado como um condicionador da 

cópia nas relativas, uma estratégia que facilitaria o processamento sintático. De fato, num 

sistema que prefere o apagamento, a cópia seria um recurso só utilizado devido a 

limitações de memória. Esta é uma explicação já apontada por Mollica (1977) e por 

Tarallo (1983) para as copiadoras.  Além da distância linear, Tarallo propõe que, 

juntamente com ela, atue igualmente a acessibilidade sintática do antecedente do relativo, 

seguindo a hierarquia proposta por Keenan e Comrie (1977, apud Tarallo, 1983): assim, 

a cópia seria menos frequente nas funções de sujeito, objeto direto, seguindo o objeto 

indireto, as funções oblíquas e o genitivo. Esta seria a hierarquia de maior para menor 

acessibilidade sintática esperada. De fato, o genitivo é uma função mais encaixada 

sintaticamente (interna ao SN) do que as demais funções preposicionadas e do que as não 

regidas de preposição. 

 

2.2.3 A reanálise de Kato (1993) 

 

Kato (1993), em reanálise à interpretação de Tarallo (1983) também nega a 

hipótese de derivação das estratégias de relativização via regra de movimento a partir da 

posição canônica do elemento relativizado. Mas, diferentemente desse autor, a autora 

defende a hipótese de que haveria em todas as três relativas um pronome relativo. E 

propõe que as relativas seriam derivadas não a partir dessa posição canônica, mas a partir 
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de uma posição de tópico, ou seja, uma posição de deslocamento à esquerda (left 

deslocation), posição em que o constituinte oblíquo pode aparecer, e geralmente aparece, 

sem a preposição.  

Como ponto de partida de sua reanálise, Kato (1993) aponta um problema na 

proposta de Tarallo: regras de elipse, como quer o autor, pressupõem “paralelismo 

sintático e identidade fonética parcial ou total com um antecedente” (op. cit. p. 226), o 

que não corre no caso de uma relativa cortadora, em que um SP tem seu antecedente 

identificado por um SN: 

 

(8) a. [A moça]i [quei eu falei com ela ontem] está aqui. 

 b. [A moça]i [quei eu falei [__] ontem] está aqui. 

 

A autora propõe, então, que, nas três estruturas - a relativa conhecida como 

padrão, a copiadora e a cortadora - o que temos é um pronome relativo extraído de uma 

posição não canônica. Que posição seria essa? Enquanto a extração de uma posição 

canônica envolveria o movimento da posição de base, como ilustramos abaixo 

 

(9) [A moça]i [com quemi [__]i eu falei ontem [__]i] está aqui.  

 

a extração a que Kato se refere se daria de uma posição de deslocamento à esquerda, como 

veremos a seguir. 

De fato, o PB aceita construções de tópico marcado em que pode ou não ocorrer 

cópia. Devemos a Pontes (1987) as primeiras descrições empíricas de tais estruturas, que 

hoje distinguimos como deslocamento à esquerda (DE), com cópia, e topicalização 

(TOP), sem cópia, como se vê a seguir: 

 
(10) a. Essa competênciai elai é de natureza mental. 

 b. Esse buracoi taparam elei outro dia. 

 c. Essa cervejai eu não gosto [__]i /Essa cervejai eu não gosto delai. 

 d. O seu regimei entra muito laticínio [__]i? / O seu regimei entra muito laticínio 

nelei? 

 
Observe-se que o SN em posição de tópico tem como correferentes o sujeito em 

(a), o objeto direto em (b) e um complemento oblíquo em (c), (d). Em (a) e (b), em que o 
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tópico tem como correferentes um sujeito e um objeto, funções não regidas de preposição, 

uma relativa cortadora se confundiria com uma relativa padrão, ao contrário das demais. 

Mas nos tópicos em funções oblíquas a preposição geral é suprimida. No caso de (d), o 

tópico se confunde com o sujeito, localizando-se à esquerda de um verbo inacusativo, 

podendo mesmo entrar em relação de concordância com o verbo (Esses regimes entram 

muito laticínio?). É nesses dois exemplos (c) e (d) que está o ponto-chave para a proposta 

de Kato. O movimento nas nossas relativas ocorreria a partir dessa posição, que dispensa 

a preposição, gerando relativas cortadoras (com a extração a partir de uma posição 

deslocada à esquerda, ou copiadoras, como em (11a-d): 

 
(11) a. [Essa competência]i [quei [__]/(ela)i é de natureza mental]. 

 b. [Esse buraco]i [quei [__] taparam (ele)i outro dia]. 

 c. [A cerveja]i [quei [__] eu não gosto (dela)i]. 

 d. [O seu regime]i [quei [__] não entra laticínio (nele)i]. 

 
Assim, teríamos um pronome relativo “que” invariável porque a posição de 

tópico, de onde seu antecedente é extraído, não requer uma preposição. No caso das 

copiadoras, entretanto, a preposição, naturalmente terá de preceder o SN cópia em sua 

posição canônica. 

Vejamos alguns trabalhos sobre o tópico no PB, que embasam a proposta de Kato. 

Além dos já mencionados estudos pioneiros de Pontes (1987), muitos trabalhos têm 

confirmado essa orientação para o tópico ou o discurso. Braga e Mollica (1986), Braga 

(1987) e Duarte (1995), à luz de diferentes correntes teóricas, mostram a frequência de 

estruturas em que o sujeito aparece em construções de deslocamento à esquerda. Callou, 

Moraes e Leite (1993), Vasco (1999), Orsini (2003), Orsini e Vasco (2007) analisam o 

conjunto das construções de tópico marcado, não se limitando às construções de sujeito 

deslocado à esquerda. E um ponto que nos interessa aqui são os resultados para as 

topicalizações de oblíquos, tratadas por Orsini e Vasco (2007), em estudo empírico com 

dados de fala culta do NURC-RJ e fala popular do PEUL. Os resultados indicam que na 

fala culta, a preposição cai mais, conforme podemos ver em resultados de Orsini e Vasco, 

que reproduzimos na tabela 2.1, abaixo. 
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Tabela 2.1 - Ocorrências de topicalização de oblíquos com presença ou 
ausência de preposição. (Tabela 4 - Orsini e Vasco, 2007, p. 92). 

 
Presença x ausência de 
preposição 

Fala culta Fala popular 

Nº % Nº (%) 

Com preposição 31 15% 80 36% 

Sem preposição 167 85% 145 64% 

TOTAL 198 100% 225 100% 

 
Vemos que os percentuais de Topicalizações de oblíquos sem preposição são de 

85% na fala culta e, 64%, na popular, em evidente contraste com os percentuais de 

topicalizações com apagamento da preposição, na ordem de 15% na fala culta e 36% na 

fala popular. De modo geral, nas duas variedades, o número de Topicalizações de 

oblíquos sem preposição é significativamente maior do que as construções com 

preposição. 

Chamamos a atenção ainda para o quadro da distribuição das Topicalizações de 

oblíquos ligadas ao tópico, de acordo com a classificação das preposições em preposições 

mais esvaziadas de conteúdo versus preposições semanticamente mais plenas, para a fala 

popular, na tabela 2.2, abaixo:  

 
Tabela 2.2 – Topicalização de oblíquo no Português Brasileiro popular de 

acordo com o tipo e presença ou ausência de preposição ligada ao tópico.  
(Tabela 6 - Orsini e Vasco, 2007, p. 93). 

 
 Sem preposição Com preposição  

Tipo Nº % Nº % Nº   (%) 

Em 27      87 4 13 31   (100%) 

De 72 85 13 15 85   (100%) 

Em / A 16 84 3 16 19   (100%) 

Por 3 60 2 40 5     (100%) 

Com 21 60 14 40 35   (100%) 

Para 5 11 39 89 44   (100%) 
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Como vemos, os percentuais de apagamento das preposições mais esvaziadas de 

conteúdo, as preposições “em”, “de”, “em/a” - foram os mais elevados: índices superiores 

a 80% para as preposições “em”, “de” e “em/a”. Entre as preposições com maior conteúdo 

semântico, – “por”, “com” e “para” -, os resultados para a fala popular nas topicalizações 

de oblíquos, indicam o percentual de apagamento na ordem de 60%. Apenas a preposição 

“para”, indicando direção, de baixa ocorrência na amostra, exibe 11% de apagamento.  

A evidência de perda de preposições em construções topicalizadas de oblíquos 

reforça a hipótese de Kato de que as relativas cortadoras do PB são movidas da posição 

de tópico e não da posição canônica do constituinte relativizado, porque na sua posição 

canônica, o constituinte só pode aparecer regido de preposição e as fortes evidências de 

perda de preposição em construções de topicalização de oblíquos reforçam a hipótese da 

autora.  

Esta é, sem dúvida, uma evidência de “encaixamento” da mudança. Parece claro 

que esse fenômeno está relacionado a uma perda geral de movimento de constituintes na 

sintaxe do PB, como mostram fenômenos como a fixação da ordem S V, tanto em 

declarativas quanto interrogativas (Duarte 1992, 1993), a expressiva ocorrência de Qu in 

situ (Você mora onde? Ela tá namorando quem?). Enfim, parece estarmos diante de um 

quadro que mostra o que Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968]) chamam de 

“mudanças encaixadas”, isto é, relacionadas umas às outras ou decorrentes umas das 

outras, formando uma teia. 

 

2.3 Refinando objetivos e hipóteses de trabalho 

 

À luz dos pressupostos teóricos aqui apresentados, reafirmamos o objetivo de 

observar as estratégias de relativização na fala de adultos maranhenses, levando em conta 

os resultados obtidos para o PB, em diferentes análises. As perguntas que orientam a 

pesquisa são: 

As estratégias não padrão são produzidas igualmente por adultos maranhenses 

mais e menos letrados?  

Se a estratégia padrão é fruto de um processo de escolarização, qual é o 

comportamento de maranhenses adultos menos letrados em relação a essa estratégia?  
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Existe alguma motivação de caráter funcional (de natureza informacional ou 

psicolinguística – de processamento – que se refere à distância entre o relativo e a função 

relativizada) para a produção de relativas copiadoras na fala de adultos maranhenses?  

Existe alguma motivação de natureza estrutural (função sintática relativizada e o 

traço semântico) para a produção de relativas cortadoras e copiadoras na fala de adultos 

maranhenses?  

A relativa cortadora na fala maranhense superaria a relativa padrão, tal como 

ocorre nas demais amostras aqui resumidas?   

Em outras palavras, como se comporta a fala maranhense em relação aos estudos 

já elaborados sobre o fenômeno em análise? 

Nossas hipóteses podem ser resumidas da seguinte maneira: 

O aumento da escolaridade influencia o uso da estratégia padrão, ainda que ela 

concorra com as demais variantes, enquanto na fala de indivíduos analfabetos ela está 

ausente, como mostram as análises de Mollica (1977) e Tarallo (1983).  

 A relativa cortadora, nas funções oblíquas, é a estratégia preferida por 

maranhenses, independentemente do seu nível de escolaridade. 

 A relativa copiadora será favorecida pela maior distância entre o relativo e a 

função relativizada. 

 As copiadoras devem ainda aparecer na função de sujeito, embora em percentuais 

mais baixos, por causa da tendência ao preenchimento do sujeito no PB, enquanto a 

função de objeto favorece a relativa padrão, relacionada à tendência de apagamento do 

objeto. 

Passamos agora à descrição dos procedimentos metodológicos. 
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CAPÍTULO 3: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Introdução 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos que guiaram a coleta e a codificação dos 

dados. Na seção 3.1, apresentamos uma descrição de maneira breve sobre a Amostra, 

identificando a origem do corpus; uma sucinta descrição do quadro de informantes; a 

estratificação por graus de letramento, agrupando os menos escolarizados e os mais 

escolarizados e quais os cuidados que tivemos quanto à obtenção e transcrição dos dados. 

A seção 3.2 apresenta os critérios levados em conta na seleção dos dados e a seção 3.3 

apresenta o envelope da variação – a variável sociolinguística e os grupos de fatores 

levantados. Finalmente, em 3.4 descrevemos brevemente o tratamento estatístico dos 

dados. 

 

3.1 Breve descrição da Amostra 

 

A Amostra é denominada “Memórias de Velhos” e compreende um conjunto de 

entrevistas gravadas nos anos 80 e 90, em duas cidades maranhenses (na capital São Luís 

e no município de Alcântara), com 32 informantes de mais de 60 anos (homens e 

mulheres). Os indivíduos entrevistados pertencem a classes sociais distintas. São artistas 

populares, artesãos, cantadores de bumba-meu-boi, intelectuais ligados aos movimentos 

afro-religiosos, artistas de teatro popular. O que há de comum entre esses indivíduos é 

que todos vivenciaram (ou ainda vivenciam) o contato e experiências com a arte e a 

cultura popular maranhense. 

As gravações foram obtidas como relatos e narrativas orais sobre temas 

relacionados à vida pessoal, ao lugar onde viveram (ou vivem), ao trabalho com a cultura 

popular, a recordações de eventos, como o carnaval, as festas religiosas, como a Páscoa, 

a Quaresma, os festejos de São João e São Pedro, a sessões e cultos em terreiros de 

umbanda, a festas de bumba-boi, a rituais do tambor de crioula e de tambor de minas etc. 

e foram realizadas por um grupo de historiadores maranhenses, ligados a instituições que 

se relacionam com a cultura popular no Estado e foram produzidas em três etapas. As 

primeiras gravações, com quatro informantes, foram feitas entre 1983 e 1984. O segundo 

conjunto de gravações ocorreu entre os anos de 1988 e 1994 (com mais de 15 informantes) 

e o terceiro período de gravações deu-se em 1996 com os demais informantes, até se 
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fechar o total de 32 pessoas entrevistadas. Os depoimentos foram gravados em fitas K7 e 

editados em sete volumes de livros, intitulados “Memórias de Velhos: uma contribuição 

da memória oral para a cultura popular maranhense”. As gravações têm duração entre 1 

a 3 horas e as fitas K7 foram identificadas pelo nome do informante. Para montar a 

amostra, foram-nos cedidas 22 fitas, que correspondem a 14 informantes com 22 horas 

de gravação ou 1.320 minutos totais de horas gravadas. A distribuição das fitas por 

informantes ficou assim: 4 informantes letrados: 9 fitas K7; 10 informantes não letrados: 

13 fitas K7.  

A permissão para termos acesso às fitas K7 foi-nos condicionada à transposição 

dos áudios originais para outra mídia eletrônica – os CD´s. Com apoio de um técnico, 

transformamos os áudios originais das 22 fitas K7 em gravação para CD´s, preservando 

os dados in natura. Os quase 31 anos decorridos desde as primeiras gravações e a 

transposição dos dados para essa nova mídia, em 2012, afetaram muito pouco a qualidade 

das gravações. Pelo tempo entre as gravações das fitas (anos 80 e 90) e a mudança dos 

áudios para CD´s, não houve comprometimento com a qualidade do som ou do conteúdo 

do áudio como um todo.  

Para este estudo, analisamos a fala de 7 homens e 7 mulheres, acima de 60 anos, 

sendo 5 homens e 5 mulheres analfabetos ou semialfabetizados; 2 homens com nível 

superior e 2 mulheres sem formação superior, mas que mantiveram intenso contato com 

a escrita, uma delas como escritora e a outra exercendo atividade profissional pública. 

Com um número menor de informantes de maior escolaridade (4 falantes), optamos por 

considerar para a variável nível de escolaridade não a estratificação em grau ou ciclo 

escolar, mas a estratificação por nível de letramento, compreendendo por maior ou menor 

graus de letramento a exposição e o contato mais intenso e contínuo com a leitura e com 

a escrita.  

O perfil social, profissional e cultural dos dez informantes menos letrados mantém 

muitas semelhanças. São pessoas de classe social baixa e com pouca ou quase nenhuma 

frequência escolar e que exerceram (ou exercem) profissões distintas. Entre os cinco 

homens, os informantes A, M e T são artesãos. O informante F é carpinteiro e estivador 

marítimo e o informante D é santeiro. As cinco mulheres também atuaram/atuam em 

distintas profissões: as informantes L e S são doceiras. A informante A é dona de casa, 

mas cultiva a agricultura familiar. A informante B é artesã e a informante C trabalha com 

corte e costura e também com doces, além de administrar uma casa de cultos afro-

religiosos.  Ao lado dessas atividades profissionais, os 10 informantes menos letrados 
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realizam trabalhos de arte e cultura popular. Organizam e mantêm grupos folclóricos, 

como o tambor de crioula, o tambor de minas, o bumba-boi, blocos de carnaval, festas e 

danças religiosas. Quase todos vivem com um salário mínimo pago pela previdência 

federal e aqueles que ainda são artesãos complementam essa renda com a venda de 

produtos de artesanato para órgãos públicos ligados ao turismo maranhense ou 

diretamente para turistas que visitam a capital São Luís. Desse grupo de 10 informantes 

menos letrados, fomos informados, ao término da tese, em 2014, que apenas o informante 

D estava vivo. 

Os quatro informantes com maior grau de letramento também possuíam mais de 

60 anos nas datas das gravações. Os dois homens têm nível superior: o informante G foi 

advogado, escritor e funcionário público federal. O informante P foi médico veterinário 

e também funcionário público federal. Ambos foram membros da Academia Maranhense 

de Letras. A informante X não tem nível superior, mas é técnica em contabilidade e 

exerceu cargo na administração pública estadual. A informante Z foi também funcionária 

pública estadual, escritora, folclorista e artista popular, embora não tenha curso superior. 

Esses quatro informantes mais letrados mantiveram/mantêm intenso contato com a 

escrita. Desse grupo, tivemos informação de que atualmente apenas a informante Z estava 

viva, quando da conclusão da tese.    

 

3.2 Critérios de seleção dos dados 

 

Na seleção de dados foram excluídas as ocorrências de relativas com preposições 

solteiras, apenas três ocorrências na amostra, ilustradas em (1a-c): 

(1) a. A gente via um boi...pá...matou...taí [uma coisa]i [quei eu bato [contra [__]i] 
...do sujeito matar um boi... agora chama o doutor...o doutor vem...canta...passa 
remédio...o boi torna levantar...tira a língua do boi...esse boi torna...como que um 
boi vai ficar sem língua? (Inf. U, h, menos letrado, dado 147).1 

  b. ...a Imperatriz só dá [a bandeja]i [quei [dentro[__]i] tem os envelope com o 
dinheiro] pra distribuir para os velho. (Inf. C, m, menos letrado, dado 440). 

 c. ...ali tem [peças de cedro]i [quei já fez canzola dentro[__]i]...aquelas canzola 
dentro da peça...só de velho...e não escangalha...tá todo tempo bom...não dá 
cupim. (Inf. D, h, menos letrado, dado 718). 

                                                            
1 Todos os dados da amostra, utilizados como exemplos, são identificados com a seguinte representação: 
uma letra maiúscula, que identifica o falante, seguido do gênero h(omem) e m(ulher), o nível de letramento 
e o número do dado. 
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Casos em que o falante demonstra hesitação e deixa a sentença incompleta, como 

em (2), foram igualmente excluídos (como o primeiro trecho destacado): 

 

(2) ...eles vendiam ali...a gente ia comprar uma borra pra botar o comer do porco [ali]i 
[ondei [__]i  era] eles vendiam ali...a gente ia comprar uma borra pra botar o comer 
do porco...ali onde era naquele correr que vem do lado [aqui]i [ondei [__]i era a 
Minerva]. (Inf. C, m, menos letrado, dados 272-272a-272b). 

 

 Não levamos em conta, naturalmente, as estruturas com relativo sem antecedente, 

as chamadas relativas livres, entre as quais incluímos as introduzidas por “o que”. Ainda 

que se analise este “o” como um demonstrativo seguido de uma relativa dentro da tradição 

gramatical, tais estruturas não apresentam variação. Da mesma forma, as interrogativas 

indiretas, introduzidas por pronomes interrogativos, foram, obviamente, desconsideradas. 

Os exemplos em (3a-d) e (4a-c) ilustram, respectivamente, as relativas livres e as 

interrogativas indiretas: 

 

(3) a. ...nada quero...apenas olhar pra vocês que são minhas paixões...sei conquistar a 
amizade de qualquer um, não é? ...se não fosse aquele povo...até sangue [pra quem 
está doente] eles conseguem pra mim. (Inf. A, m, menos letrado, dado 40). 

    
b. ...as festas juninas tinham aquelas sortes todas de fazer sorte com clara de 
ovo...de botar papéis escritos enroladinhos para deixar de molho pra ver [o que 
abria] pra saber se vai ficar noivo. (Inf. G, h, mais letrado, dado 142).  

 
 c. ...aí o homem veio [até onde eu tava] e disse assim...oh...não se zangue...eu 

queria apenas saber se a senhora realmente sabia cantar...eu não sei...portanto não 
sou bom...aí eu falei pra ele...olhe não faça isso pra ninguém...que dói. (Inf. A, m, 
menos letrado, dado 109). 

 
 d. ...não tenho um pingo de inveja [de quem é doutor mais bem formado]. (Inf. A, 

m, menos letrado, dados 13-15).  
 
(4) a. ...eu quero saber [quem é o responsável de passar a brincadeira uma pela 

outra]. (Inf. U, h, menos letrado, dado 133). 
 
b. ...nós resolvemos fazer um sorteio pra fazer daí a noventa dias fazer logo uma 
festa como aconteceu...aí fizemos aquele sorteio...cada um tirava seu bilhetinho 
pra saber [o que ia ser da festa] e nós fizemos isso uns dois domingos antes... 
depois da...da aleluia...nós organizamos lá...fizemos esse...reunião...então foi o 
sorteio. (Inf. C, m, menos letrado, dado 344).    
 
c. ...ria-se muito...na nossa mesa era uma mesa alegre...uma casa alegre...a vizinha 
disse que até tinha vontade de ir lá na hora da refeição pra saber [por que tanto se 
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ria lá]...graças a Deus tive uma...uma infância muito feliz. (Inf. G, h, mais letrado, 
dado 118). 
 
Finalmente, foram excluídas ocorrências de estruturas clivadas, muito frequentes 

na amostra, aparecendo sob a forma de clivadas canônicas, invertidas e reduzidas, isto é, 

sem a cópula (cf. Braga, Kato e Mioto, 2009), ilustradas, respectivamente, em (5a-c):  

 
(5) a. ...chamava-se brincadeira de salão nunca ouviu dizer? é:: era [no mês de junho] 

que tinha...agora num tem mais. (Inf. B, m, menos letrado, dado 1217). 
 
 b. ...[só o filho dela do primeiro marido e as minhas duas filha] é que fazem os 

bonequinhos. (Inf. T, h, menos letrado, dado 1284). 
 
 c. ...não...[só os meus filho...só o filho dela do primeiro marido e minha duas 

filha] que trabalha nos bonequinho só...e [eu] que faço os boizinho que ela 
fazia...eu faço a armaçãozinha. (Inf. T, h, menos letrado, dado 1285). 

 
Tais construções, incluídas entre as construções Q, têm características especiais, 

constituindo construções de focalização, que permitem destacar constituintes diversos e 

até mesmo estruturas oracionais e não constituem variantes das relativas aqui 

consideradas. Nos exemplos acima, os elementos focalizados aparecem em destaque. 

 Pensávamos em excluir da nossa análise certas estruturas em que o “que” perde 

sistematicamente a preposição “em” e já é tratado como parte de uma locução conjuntiva, 

ou seja, estruturas em que ele estaria gramaticalizado (cf. Pereira, 2005 para um 

tratamento desse processo de gramaticalização), equivalendo tal expressão a uma 

conjunção temporal (uma locução), como as que apresentamos em (6a-c): 

 

(6)  a. ...pelo menos na missa [na hora que...que o padre vai coroar] já é uma criança 
maior...já é entendida...já deixa...consente direitinho o padre fazer aquela 
cerimônia de botar a coroa. (Inf. C, m, menos letrado, dado 57).  
 
b. ...peguei um pedaço de pau pra meter na cara dele...um grupo de funcionário 
me segurando e eu danada esganando ele...unhando ele todinho...acho que lavei a 
pata...depois quando saí de lá fui contar tudo pra dona Helena a esposa dele que 
morava na Rua do Sol...não escondi nada...não se deve esconder patifaria desse 
tipo...ele foi embora daqui e eu não tenho nenhum arrependimento do que fiz [no 
momento que eu brigava com ele]. (Inf. A, m, menos letrado, dado 18).  
 
c. o couro do Boi da Madre Deus só Seu Clóvis bordava...chegava uma pessoa ele 
imediatamente guardava escondia o couro...nunca vi um bordado do Boi da Madre 
Deus antes da hora...nunca...hoje a gente já chega às casa eles tão bordando a gente 
vê...os repórteres fotografam...antigamente não...era tudo muito escondido...o boi 
vinha coberto para o batismo...quem descobria era a madrinha...na hora [que 



51 
 

descobria] era aquele ah...todo mundo ficava surpreso. (Inf. Z, mais letrado, dado 
839). 
 

Entretanto, nos nossos dados, encontramos ocorrências com a preposição “em”, o 

que nos levou a incluir tais estruturas na nossa análise, que está centrada justamente na 

variação. Observemos os exemplos em (7a-d): 

 

(7) a. ...há uma coisa por estudar...é que a Maçonaria a[o tempo]i [em quei a 
escravidão ou a escravatura enfim dominava aqui[__]i] não só no Maranhão como 
em quase todo o país...sociedades secretas de origem africana estavam ligadas ao 
culto que se processava...que se desenvolvia na Casa das Minas. (Inf. P, h, mais 
letrado, dados 351-354).   

 
b.  ...elas que esperem... elas botam horário lá...mas aqui meus netos comem n[a 
hora]i [em quei a comida ficar pronta[__]i]. (Inf. Z, m, mais letrado, dado 526).  
 
c. ...era muita coisa que ele dava...dava boi inteiro, não sei se por puro prazer...ele 
que me perdoe, mas até calculo maldosamente que poderia ser por interesse 
comercial também...ele já pensava em patrocínio, n[um tempo]i [em quei ninguém 
pensa nisso ainda[__]i]. (Inf. Z, m, mais letrado, dado 536). 
 
d. ...quanto a Carlos...mesmo com toda aquela oposição, continuamos 
namorando...havia [épocas]i [em quei a família estava de bem com ele[__]i] e 
[outras]i [em quei não queriam o namoro[__]i]. (Inf. Z, m, mais letrado, dados 
608-609). 

 

Os quadros 3.1 e 3.2 a seguir mostram as ocorrências que retomam expressões 

temporais com e sem preposição, que justificam nossa decisão: 

 

Quadro 3.1 - Distribuição das estruturas do tipo “no tempo em que” na fala de 
[+Letrados] e [-Letrados]. 

ESTRUTURAS OCORRÊNCIAS 
 [+Letrado] [-Letrado] 
ao tempo em que X - 
no tempo em que/num tempo em que/o tempo em que X - 
naquela época em que/o período em que X - 
no ano em que X - 
a data em que X - 
no dia em que X - 
na hora em que X - 
o horário mais tarde em que - X 
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Quadro 3.2 - Distribuição das estruturas do tipo “no tempo que” na fala de [+Letrados] e 
[-Letrados]. 

ESTRUTURAS OCORRÊNCIAS 
 [+Letrado] [-Letrado] 
foi o tempo que/o tempo que - X 
no tempo que/naquele tempo que/durante o tempo que - X 
na época que/nessa época que/numa época que/naquela 
época que/uma época que/essa época que 

 
X 

 
X 

no último ano que/no ano que/o último ano que X X 
na data que X X 
no dia que  X X 
na hora que/a hora que/vai chegar uma hora que X X 
no momento que/a partir do momento que/o momento que X X 

 

Como se vê, existe variação entre estruturas com e sem preposição. As estruturas 

com preposição predominam na fala dos letrados, com uma só ocorrência entre os não 

letrados; as cortadoras, por outro lado, aparecem na fala dos dois grupos. Ora, como nossa 

amostra contempla justamente os dois graus de letramento e uma de nossas hipóteses é 

sua influência na realização da nossa variável, não podemos descartar esses dados. As 

tabelas exibem evidências claras de variação, o que não nos permite afirmar que nesta 

amostra tais estruturas estejam gramaticalizadas como conjunções temporais. Não 

ignoramos, entretanto, que essas estruturas se encontram em processo adiantado de 

gramaticalização na fala e na escrita brasileira e que amostras de fala com indivíduos 

pertencentes a faixas mais jovens certamente deixarão de exibir essa variação que nossos 

dados revelam.  

 

3.3 O envelope da variação  

 

Os grupos de fatores estruturais e sociais levantados nesta pesquisa levaram em 

conta os fatores considerados por Mollica (1977, 2003) e Tarallo (1983).  

 

3.3.1 A variável sociolinguística 

 

A variável sociolinguística é constituída pelas três estratégias de relativização: a 

relativa padrão (8a-d), a relativa copiadora (9a-d) e a relativa cortadora (10a-e), 

ilustradas, abaixo, com ocorrências retiradas dos dados analisados:   
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A Variante Relativa Padrão em funções não regidas e regidas de preposição: 

 

(8)  a. ...achei [uma carta do Ortiz] i [quei [__]i marcava uma papelada]...tá ali dentro 
de um livro...um livro do Ortiz. (Inf. P, h, mais letrado, dado 232). (Relativa 
Padrão - Sujeito)2. 

  b. ...a gente nova vai lá por exibição pessoal individual ou por folia...não tem [uma 
consciência]i [quei os velhos e as velhas de antigamente tinham [__]i ]. (Inf. L, m, 
menos letrado, dado 377). (Relativa Padrão - Objeto Direto). 

 c. ...ela era filha...embora fosse bonita e participasse de muitas festas...de [uma 
mulher]i [cujai mãe [__]i  [além de ser cabocla pobre] não foi casada] então ela 
era filha natural...e isso era uma coisa que a sociedade não perdoava (Inf. Z, m, 
mais letrado, dado 590). (Relativa Padrão - Genitivo). 

 d. Morreu em terra dos Tucunas, né? [Alto Rio Solimões]i [ondei [__]i é o 
município de São Paulo de Olivença]. (Inf. P, h, mais letrado, dado 241). (Relativa 
Padrão - Predicador Locativo, com verbo de ligação). 

 

Em 8 (a) e (b), temos relativas padrão não regidas de preposição nas funções de 

sujeito e objeto direto, caracterizadas, pela tradição gramatical, como usos padrão, 

produzidas por falantes mais letrados (8a) e menos letrados (8b). Em 8 (c) e (d), temos 

relativas padrão em funções regidas, nas funções de genitivo e de predicador locativo, 

respectivamente.   

 

A Variante Relativa Copiadora em funções não regidas e regidas de preposição: 

(9) a. ...nós temos lá [uma dançante]i [quei [ela]i faz umas garrafadas de umbigo de 
boi] e faz também de cabacinha. (Inf. L, m, menos letrado, dado 826). (Relativa 
Copiadora - Sujeito). 

 b. ...tá certo ou não tá? ...agora eu tenho [uma toada]i [quei eu já cantei [ela]i com 
meu filho [...] quando eu morrer você bota isso pra mim. (Inf. Y, h, menos letrado, 
dado 1197). (Relativa Copiadora - Objeto Direto). 

 c. ...é...a decisão da eficiência...por aí a fora...no que eu tive contato...muitos já 
morreram durante esse período mas há [uma figura]i [com quemi eu me encontrei 
[com ele]i em São Paulo] que ali em cima tem um livro dele.(Inf. P, h, mais 
letrado, dado 306). Relativa Copiadora - Complemento Relativo/Oblíquo). 

 d. ...a minha vida foi quase toda no Tesouro...saí apenas no governo de Pedro 
Neiva de Santana porque [Eney, esposa dele]i [cujoi pai [dela]i tinha sido muito 

                                                            
2 Quando relevante ao nosso propósito, os exemplos serão seguidos do tipo de relativa e da função do 
relativo). 
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amigo de meu pai]...logo a ligação das família era muito grande. (Inf. X, m, mais 
letrado, dado 409).  (Relativa Copiadora - Genitivo). 

 

Em 9 (a) e (b), temos relativas copiadoras não regidas de preposição nas funções 

de sujeito e objeto direto, produzidas por falantes menos letrados. Em 9 (c) e (d), temos 

copiadoras em funções regidas - as funções de complemento relativo e de genitivo, 

respectivamente. É digno de destaque o fato de que essas duas últimas apresentam o 

relativo regido, conforme uma relativa padrão, e, ao mesmo tempo a cópia. Isso pode 

revelar uma hipercorreção por parte do falante. Como veremos na análise dos resultados, 

as relativas copiadoras são muito pouco frequentes nesta amostra, o que não permitirá 

muitas considerações sobre elas além de uma análise qualitativa.  

 

A Variante Relativa Cortadora: 

(10)  a. ...recebi uma carta do Prof. Dr. Arthur Ramos...para que...pedindo-
me...solicitando...que lhe mandasse [uma cópia desse trabalho]i [quei segundo 
as informações ele dava um alto valor [__]i]. (Inf. P, h, mais letrado, dado 343). 
(Relativa Cortadora - Objeto Indireto). 

 b. ...sempre tive um certo amor pelo Boi da Madre Deus [um lugar]i [quei quase 
ninguém ia [__]i]...eu ia muito pra lá com Carlos...não sei porque. (Inf. Z, m, mais 
letrado, dado 774). (Relativa Cortadora - Complemento Circunstancial/ Oblíquo). 

 c. ...por isso é que eu me animei porque não sei se notaram eu só me ocupo de 
[assunto]i [quei ninguém se ocupou [__]i]. (Inf. G, h, mais letrado, dado 78). 
(Relativa Cortadora - Complemento Relativo/Oblíquo).    

 d. ...e conversamos muito...estive muito com ele nos últimos tempos e ele me disse 
nessa ocasião que deixava vários livros inéditos...isso é [uma coisa]i [quei se 
precisa se prestar atenção [__]i]. (Inf. G, h, mais letrado, dado 90). (Relativa 
Cortadora - Complemento Nominal). 

 e. ...não vou dizer que era órfãos...porque não foram feito do vento...mas 
[crianças]i [quei as mãe [__]i não queriam assumir responsabilidade perante a 
família]. (Inf. X, m, mais letrado, dado 451). (Relativa Cortadora - Genitivo). 

 
Em 10 (a-e), temos relativas cortadoras produzidas por falantes mais letrados, nas 

funções de objeto indireto, complemento circunstancial, complemento relativo, 

complemento nominal e genitivo, respectivamente.  
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3.3.2 Os grupos de fatores 

 

Entre os fatores linguísticos considerados em relação à nossa variável 

sociolinguística, elencamos os seguintes:   

 

3.3.2.1 O tipo de pronome relativo 

 

Em pesquisas sobre a relativização no PB, diversos trabalhos apontam o 

predomínio do pronome “que” em construções relativas, considerado por Bechara (1999) 

um relativo universal. Tarallo (1983) afirma ser o relativo “que” o mais produtivo na 

língua falada, seguido do relativo “onde”. Souza (1996), em sua análise da fala culta 

(NURC), confirma a preferência pelo relativo “que” atestado em 95% das ocorrências 

(473 casos), seguido de “onde”, com apenas 3% (14 casos), “quem” com 1,5% (7 casos) 

e “o qual” com 0,5% (4 ocorrências).  Partimos da hipótese de que o relativo “que” seria 

igualmente o mais produtivo nos dados analisados. 

 

3.3.2.2 A função sintática do relativo 

 

Considerando que as funções de sujeito e objeto direto não são regidas de 

preposição, podendo apresentar como forma variante a relativa copiadora, optamos por 

agrupar estruturas com o relativo nas funções sintáticas não regidas de preposição (sujeito 

e objeto direto) e nas regidas (objeto indireto, complementos oblíquos, complemento 

nominal, predicador locativo, genitivo e adjunto adverbial), em que podemos encontrar 

as três formas variantes. Seguindo a hierarquia proposta por Keenan e Comrie (1977, 

apud Tarallo, 1983), a cópia seria menos frequente nas funções de sujeito, objeto direto, 

seguida do objeto indireto, das funções oblíquas e, finalmente, do genitivo (que seria a 

função mais favorecida). De fato, o genitivo é uma função mais encaixada (interna ao 

SN) do que das demais funções preposicionadas e do que as não regidas de preposição. 

Em relação à cortadora, esperaríamos o favorecimento no sentido oposto.  

  

Função de sujeito e objeto direto 

 

Em outros trabalhos sobre relativização, constatou-se a alta produtividade de 

relativas em função de sujeito. Nos resultados de Correa (1998), dentre as 701 orações 
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relativas encontradas na amostra NURC, 390 delas estavam na função sintática de sujeito 

e 177 na de objeto direto.   

Os exemplos em (11) e (12) ilustram a relativa copiadora com o relativo na função 

de sujeito e de objeto direto: 

 

(11)  ...se chama aqui grupo de pessoas...então aqui vai aquele grupo...aquele...e lá se 
representa...se representa essas comedia...vamos dizer...o sujeito...o sujeito que 
casou com duas...ou o [sujeito]i[quei [ele]i arrumou uma namorada]...e que 
depois casou com outra. (Inf. D, h, menos letrado, dados 702 e 703).  

 
(12) ...agora eu tenho [uma toada]i [quei eu já cantei [ela]i com meu filho[__]] eu 

tenho...até nesse dia eu comprei um disco de Roberto Carlos “Cabelo Branco” 
meu filho quando eu morrer você bota isso pra mim...então  eu tirei uma toada que 
diz assim. (Inf. Y, h, menos letrado, dados 1196-1198).  

 

Em ambientes preposicionados, resultados de estudos aqui descritos indicam que, 

quando comparadas as três estratégias (padrão, copiadora e cortadora), a cortadora é a 

preferida pelo falante, em praticamente todas as funções sintáticas. Vejamos essas 

funções: 

 

Função de objeto indireto  

 

(13)  e [esse hospital leprosário]i [quei elas dão esmola [__]i] é em São Cristóvão. (Inf. 
C, m, menos letrado, dado 365). 

 

Função de predicador locativo   

 

Nas funções denominadas “oblíquas”, decidimos reunir sob o rótulo de 

predicadores locativos casos em que o relativo “onde/(em) que” aparece em construções 

com verbos existenciais (haver e ter) e copulativos (ser, ficar), distinguindo-as das 

ocorrências em que o relativo funciona como adjunto adverbial e/ou como complemento 

circunstancial. Consideramos o locativo em estruturas como a fábrica é / fica naquele 

bairro e tinha uma fábrica naquele bairro, como casos em que se tem uma minioração 

[a fábrica naquele bairro] e [uma fábrica naquele bairro]. Essa análise vai ao encontro 

das propostas de Avelar (2004), que considera um predicador locativo o SP que se 

costuma chamar de "coda existencial", nas construções com ter, haver, e Avelar (2009), 

que chama a atenção para a inversão locativa, que leva o locativo para a posição de sujeito 
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em construções predicativas e existenciais.  Ilustramos com alguns predicadores locativos 

em (14a-d), abaixo:   

(14)  a. ...que não era de papai...aí papai teve que fechar o hotel e ficou novamente a 
zero, comendo o que tinha juntado...com o dinheiro que vinha juntando ele 
comprou uma casa n[a Rua do Sol]i [ondei [__]i foi a Livraria ABC] e um sobrado 
arruinado. (Inf. Z, m, mais letrado, dado 586).  
 
b. ...eu tenho um irmão meu... general Justo Jansen Ferreira que foi tenente quando 
foi pra guerra...estava lá na Itália...e tem...possui um material numeroso d[a II 
Guerra Mundial]i [em quei ele esteve[__]i]. (Inf. G, mais letrado, dados 82 e 83). 

 
c. Isso ia até lá no canto...já [perto do canto da Macaúba]i [ondei [__]i tem aquela 
casa]. (Inf. C, m, menos letrado, dado 676).  
 
d. ...tem dia [lá em casa]i [em quei [__]i ainda tem isso]...é só juçara com farinha, 
camarão seco, gelo e açúcar. (Inf. Z, mais letrado, dado 727). 
 

Função de Complemento Oblíquo 

 

A função de complemento oblíquo inclui o que a tradição considera complemento 

relativo e circunstancial, ilustrados, respectivamente em (15a-b) e (16a-b): 

 

(15)  a. ...uma coisa porém me deixa revoltada até hoje...mamãe tinha muito dinheiro 
mas se a velha Chiquinha dissesse que ela não ia comprar uma determinada coisa 
ela não comprava...quer dizer era [uma obediência cega]i [quei ela se acostumou 
[__]i]...parecia que a velha tinha aplicado uma lavagem cerebral...era uma coisa 
terrível. (Inf. Z, m, mais letrado, dado 543). 

 
 b. ...por isso é que eu me animei porque não sei se notaram eu só me ocupo de 

[assunto]i [que ninguém se ocupou[__]i]. (Inf. G, h, mais letrado, dado 78). 
 
(16)  a. ...indo ao Rio conversei com ele...mostrando que eu tinha desejos de voltar 

àquela região dos índios Maués...Andirá...por aí afora...município mesmo de 
[Maués]i [ondei vive ainda índios Maués[__]i] e ampliar meu estudo. (Inf. P, h, 
mais letrado, dado 214).  

 
b. ...os incentivos do governo começavam a fazer efeito...os convites aumentavam 
e com eles as distâncias também...porque passaram a dançar não mais apenas no 
próprio bairro...indo de um bairro para o outro fazer apresentações [o bairro mais 
distante]i [quei iam[__]i] era a Madre Deus...mas assim mesmo meio escondido 
pois lá era considerada uma área meio barra pesada. (Inf. Z, m, mais letrado, dado 
771). 
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Função de complemento nominal   

  

(17) ...quando eu estava me candidatando à Academia Maranhense de Letras eu fiz 
visitas...várias visitas ao Astolfo Serra a quem eu já admirava há muito tempo 
como poeta como orador como homem público e conversamos muito...estive 
muito com ele nos últimos tempos e ele me disse nessa ocasião que deixava vários 
livros inéditos isso é [uma coisa]i [quei se precisa se prestar atenção[__]i]. (Inf. 
G, h, mais letrado, dados 89-90). 

 

Função de genitivo  

 

Interessava-nos confirmar o suposto desuso do relativo “cujo” e a tendência ao 

uso da copiadora nessa função. Optamos por utilizar a função “genitivo”, porque, nesse 

contexto, o elemento relativizado não é um adjunto adnominal, mas um determinante + 

possessivo (cujo livro = o livro dele). Lembremo-nos de que Tarallo (1983) não 

encontrou nenhuma ocorrência de “cujo” nos dados que analisou. Nossa amostra, pelo 

contrário, atesta algumas ocorrências, que ilustramos em (18):   

(18) ...eu era convidada pra tudo...pra coroar Nossa Senhora...pra isso...pra aquilo 
outro...eu era assim um prato de arroz doce, ia a todas as festas...adorava...ia pra 
[casa de Seu Leonardo]i [em cujo quintal eu brincava[__]i] com aquela molecada 
danada de lá...de tudo...de corda...engolindo poeira...(Inf. Z, m, mais letrado, dado 
533). (no quintal dele). 

 

Função de adjunto adverbial 

 

Consideramos, finalmente, dentre as funções oblíquas, a de adjunto adverbial para 

testar a influência dessa função sintática na produção das relativas cortadoras, apontadas 

nos trabalhos que nos serviram de ponto de partida. Ilustramos com uma ocorrência em 

(19): 

(19)  ...na época da morte do boi eu pedia ao meu irmão que trabalhava no matadouro 
que muitas vezes me ajudava...teve [um ano]i [quei deu um quarto de boi[__]i] 
pra fazer a festa da morte. (Inf. X, m, mais letrado, dados 426-427).   

 

3.3.2.3 O tipo de preposição (expressa ou apagada) 

  

Ainda entre os fatores linguísticos, controlamos o tipo de preposição (omitida ou 

expressa) para observarmos se aquelas com mais conteúdo semântico são realizadas com 

mais frequência em relação às que têm conteúdo semântico mais esvaziado, que poderiam 
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ser omitidas com mais facilidade. Além de Orsini e Vasco (2007), em relação à 

topicalização de oblíquos, que mostram uma perda maior de preposições como a, de, em, 

Gomes (1996) observa essa tendência no PB em relação à omissão da preposição “a” nos 

dativos e complementos de verbos de movimento)3.  Para testar nossa hipótese, reunimos 

as preposições ao longo de um contínuo [-conteúdo] e [+conteúdo], agrupando num 

extremo “a”, “de”, “em”; num ponto intermediário, “com” e “para”; e, num extremo 

oposto, “por”, “sobre” e “segundo”. Ilustramos com exemplos em (20a-f):   

 
(20)  a. ...e vejo que eles cuidam de política com um “p” minúsculo...tratam de 

interesses individuais, pessoais nos seus grupos...nos seus ambientes...mas só... 
não tratam dos problemas fundamentais como [esses]i [a quei você está se 
referindo[__]i] né?. (Inf. P, h, mais letrado, dado 277). 

 
b. ...aqui...professores...você vê a...a revolta agora...professores que mal podem 
viver com o que estão ganhando...estão passando fome...alguns com famílias 
numerosas...essa coisa...gêneros que encarecem extraordinariamente da noite para 
o dia...não é? e cientistas com [famílias numerosa]i [quei não podem dar a 
assistência[__]i]. (Inf. P. h, mais letrado, dados 302 a 304).4 
 
c. ...nem sei o que seria de mim se Deus não tivesse colocado ele na minha 
vida...tenho consciência de que não teria ficado casada muito tempo com [os 
outros]i [com quemi namorei[__]i]. (Inf. Z, m, mais letrado, dado 638). 
 
d. ...Maracanã era de Zé Martins, hoje sob o comando de Humberto...Costa 
Rodrigues subsidiava [aqueles Bois]i que ele gostava...com quem simpatizava 
[que tinha mais contato[__]i]. (Inf. Z, m, mais letrado, dados 755 a 757). 
 
e. ...este ano Ferretti foi padrinho...foi ele quem fez o banquete da Casa das Minas 
uma promessa por sinal muito bonita...a Igreja Católica e a religião africana todo 
mês tem um santo...o Colégio Santa Teresa principalmente essa foi [uma das 
razões]i [pelas quaisi meu pai me tirou de lá[__]i]. (Inf. Z, h, mais letrado, dado 
701). 
 
f. ...é [a única brincadeira]i [quei eu sou completamente obcecado[__]i] é bumba-
boi...sou completamente louco por bumba-boi. (Inf. U, h, menos letrado, dado 
153).  

                                                            
3 Nesta análise, estamos levando em conta apenas o aspecto semântico. Não ignoramos, entretanto, que, 
num nível mais sintático, as preposições são classificadas como funcionais, quando aparecem em SPs que 
funcionam como argumentos (os complementos aqui reunidos sob o rótulo de oblíquos, como em Ele deu 
o livro [ao filho], Ele gosta [de você], Ele mora [no Rio],) e como lexicais, quando encabeçam SPs que 
funcionam como adjuntos. Essas preposições lexicais selecionam os SNs que as seguem (Ele saiu [após [a 
cerimônia]], Ele dançou [com [a noiva]], Ele comprou as alianças [n[o centro]]). Sobre tal distinção, cf. 
Mioto et al. 2013, 83-85). Num futuro trabalho, seria desejável refinar esse tratamento dado na tese, 
contemplando a gama de acepções que uma dada preposição pode ter. 
 
4 Em (20b), pode-se pensar que a preposição apagada seja “a” ou “para”; como nossa amostra é de falantes 
mais velhos, que exibem a preposição “a” em contextos semelhantes, optamos por incluir o dado entre os 
casos em que a preposição “cortada” seria o “a”. 
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3.3.2.4 O traço de animacidade do antecedente 

 

Também entre os fatores linguísticos, consideramos o traço de animacidade do 

antecedente [+humano] e [-humano], ilustrado em (21a-b), abaixo. Mollica (1977) 

revelou que o uso do pronome cópia é favorecido pela presença de um antecedente 

[+humano], com peso relativo de 0,68, enquanto o traço [-humano] desfavorece a cópia, 

com o peso relativo de 0,32, uma diferença superior a 0,30. Tarallo (1983) analisando a 

mesma variável em corpus distinto, como já nos referimos anteriormente, encontra peso 

relativo de 0,66 para antecedentes com o traço [+humano] e 0,34 para [-humano], 

confirmando os resultados de Mollica: 

   
(21) a. ...tinha aqueles versos...aquelas cantigas assim de Baralho...de requebrado...de 

rebolado...aquelas coisas...era de chorado...eles chamavam chorado tudo...eram as 
cantigas que saíam no Baralho de se dançar...se remexer...ia em cima...ia 
embaixo... tinha [uma senhora]i [quei era antiga aí na rua] [quei chamavam [ela]i 
de “Nega Flor”] uma pretona que se rebolava...ia no chão pra agarrar dinheiro. 
(Inf. C, m, menos letrado, dados 623-626). 
 
b. ...agora eu tenho [uma toada]i [que eu já cantei [ela] com meu filho] eu tenho... 
até nesse dia eu comprei um disco de Roberto Carlos “Cabelo Branco”...meu filho 
quando eu morrer...você bota isso pra mim. (Inf. Y, h, menos letrado, dado 1197). 

 

3.3.2.5 O status informacional do elemento relativizado 

 

Outro fator que testamos na análise foi o status informacional do elemento 

relativizado (cf. Prince, 1981; Chafe, 1984). Os SNs relativizados foram classificados 

como entidades evocadas (já mencionadas no discurso), inferíveis (situação em que o 

referente ainda não foi mencionado no discurso, mas é identificado pelo interlocutor a 

partir de elementos ou informações que já foram apresentadas/dadas no texto ou discurso) 

ou se envolveriam entidades novas (ainda ausentes no discurso até o momento em que 

são mencionadas).  

Os exemplos em (22a-c) ilustram os três tipos de status informacional: 

 

 (22)  a. Nesse...nesse ínterim eu achava que devíamos continuar...porque era [uma 
festa muito...muito necessária] na...na casa...porque era uma das maiores 
festas...sem ser a festa de dança...de vodum...essa era uma festa popular e [uma 
festa]i [quei vai todo mundo geral...convidados...festeiros[__]i]. (Inf. C, m, menos 
letrado, dado 318) - (“uma festa”: informação evocada, mencionada 
anteriormente no discurso). 
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b. ...eu criei...compus toada e organizei o Boi do CEIC Centro Educacional 
Imaculada Conceição...foi criado no dia 15 de outubro de 1985 por ocasião da 
primeira matança...reunião...depois eu me zanguei com a outra amiga Socorro 
Serra porque ela não quis levar duas brincante pra são Paulo em meu lugar por 
ocasião de uma apresentação...tem [uma toada desse grupo]i [quei eu gosto 
muito[__]i]. (Inf. A, m, menos letrado, dado 104) – (“uma toada”: informação 
inferível). 
 
c. ...minha avó contava [as barbaridade]i [quei ela fazia[__]i] dava chicotada nos 
escravo, pisava na cara deles, matava e jogava eles dentro d[um poçoi [quei a 
pessoa não via o fundo [__]i]. (Inf. A, m, menos letrado, dados 5-8) - (“as 
barbaridade”; “um poço”: informação nova). 

 

3.3.2.6  A distância entre o relativo e a função relativizada em número de sílabas 

 

Também decidimos controlar a distância entre o relativo e a função relativizada 

por número de sílabas, com [nenhuma sílaba], [de uma a cinco sílabas], [de seis a nove 

sílabas], [mais de nove sílabas], com a hipótese de que a maior distância entre o relativo 

e a posição canônica do constituinte relativizado seria relevante para a presença da cópia 

nas relativas copiadoras. Mollica (1977), ao controlar os fatores que influenciam o 

surgimento da cópia nas relativas, confirmou a relevância desse fator de natureza 

psicolinguística, referido como processamento (cf. MOLLICA, 1989): quanto mais 

distante maior a tendência ao uso da cópia. Ilustramos com alguns dados da nossa amostra 

a menor e a maior distância entre o relativo e a função relativizada em (23a-c), a seguir: 

     
(23)  a. ...quer dizer...[uma criança]i [quei [__]i já está entendida]...que aquilo eu 

ensino como vai fazer tudo certinho...bonitinho...é uma cerimônia muita fina...  
então as crianças devem ter idade...e já ser entendida...pra aprender aquilo tudo 
bonitinho pra ficar uma coisa real. (Inf. C, m, menos letrado, dado 430). 

 
b. ...na realidade sou um animal apolítico...e eu vejo que há da parte do governo 
uma defesa d[o regime]i [a quei nos levaram[___]i]. (Inf. P, h, mais letrado, dado 
278). 

 
c. ...antes porém de assumir o novo cargo tirei férias e fomos para o Rio...estava 
muito cansada e também desgastada emocionalmente com toda essa história de 
ver [um projeto tão bonito]i [ao quali dediquei tanto tempo[__]i] se acabando 
assim. (Inf. Z, m, mais letrado, dado 785). 
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3.3.2.7 Os fatores sociais 
 

Os fatores sociais, já mencionados na descrição da amostra, são o gênero do 

falante (homem e mulher) e o nível de letramento (maior e menor graus de letramento). 

Com relação à variável gênero, buscamos testar o postulado sociolinguístico (Labov, 

1972, 2001) de que, em situações de variação estável, os homens usam mais formas não 

padrão e as mulheres tendem a ser mais conservadoras e a inovar menos. Quanto à 

variável escolaridade, partimos da hipótese de que o comportamento dos falantes com 

menor grau de letramento se aproximaria do atestado pelos sujeitos da amostra analisada 

por Mollica (1977), que constatou que as copiadoras são mais produtivas entre falantes 

analfabetos e que, por essa condição, é a estratégia mais estigmatizada. A cortadora seria 

esperada na fala dos mais e menos letrados, enquanto a padrão seria atestada nos mais 

letrados. 

3.4 O tratamento estatístico dos dados  

Para proceder à análise quantitativa nos moldes labovianos, os dados foram 

codificados e processados com a utilização do programa Varbrul (Pintzuk, 1988), que nos 

permitiu, numa primeira etapa, distribuir as estratégias segundo os grupos de fatores 

considerados, obtendo um panorama dessas estruturas na amostra analisada. Com base 

nessa distribuição geral foi possível observar, apoiados em Labov (2003), se estávamos 

diante de uma regra variável ou não, e, a partir de então, procedemos à análise de pesos 

relativos, que revela a significância estatística de cada grupo de fatores, sua força relativa 

e a hierarquia de restrição dos fatores dentro de um grupo. A proposta de Labov (2003) 

para uma tipologia de regras é a seguinte: 

Tabela 3.1 - Tipos de regras propostas por Labov (2003) (adaptado de 
Labov, 2003, p. 243). 

Tipo de Regra Frequência Violações 
 

I 100% Ausentes da fala espontânea 
Regra categórica 

 
II 95-99% Raras e facilmente identificáveis 

Regra semicategórica 
 

III 5-95% Regra variável 
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Como se vê, uma ocorrência de 1% não permite considerar que exista variação. 

E, entre 1% e 5% de ocorrências, estamos diante de uma regra semicategórica.  

Passamos agora à análise dos resultados, no Capítulo 4, a seguir.    
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CAPÍTULO 4: ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
Introdução 

 
Neste capítulo apresentaremos os resultados da análise realizada com base nos 

dados da Amostra estudada. Após breve apresentação dos resultados gerais, em 4.1, 

faremos, inicialmente, a análise das relativas em que o pronome tem funções não regidas 

de preposição (sujeito e objeto direto), na seção 4.2, e, a seguir, daquelas em que ele tem 

funções regidas – objeto indireto e funções oblíquas (complementos oblíquos – que 

incluem os relativos e os circunstanciais na classificação tradicional de Rocha Lima-, o 

complemento nominal, o adjunto adverbial e o genitivo), em 4.3. Para o primeiro grupo, 

só teremos as relativas padrão e as copiadoras (uma variável binária); para o segundo, as 

relativas padrão, copiadoras e cortadoras (uma variável ternária). As tabelas apresentam 

separadamente os indivíduos de mais baixo e de mais alto graus de letramento, que 

identificamos, respectivamente como [-Letrados] e [+Letrados]; entre estes se incluem, 

como explicitado na metodologia, tanto indivíduos com curso superior quanto os que, 

embora sem tal nível de escolaridade, têm contato constante com a leitura e a escrita. 

Além de ser este, como se verá, um fator importante na realização na nossa variável 

sociolinguística, essa forma de apresentação será importante para que tenhamos em conta 

o fato de que, como os dois grupos incluem número diferente de falantes, o número 

absoluto de dados será sempre maior no grupo de menos letrados.   

Após a descrição do quadro das estratégias relativas, faremos em 4.4 uma 

apresentação do quadro de pronomes utilizados por mais letrados e menos letrados e 

mostraremos o papel do relativo “onde” nos índices de relativas padrão. Em 4.5, serão 

apresentados os resultados obtidos na análise de regra variável, com os fatores 

selecionados para a realização da nossa variável. Como se verá, a decisão de fazer tal 

análise foi motivada pelos resultados expostos nas seções 4.3 e 4.4.    

 
4.1 Os resultados gerais 
 
 Na amostra foram atestadas 2.287 ocorrências de relativas, distribuídas, segundo 

o grau de letramento dos falantes: 1.403 dados (61,4%) na fala de indivíduos com baixo 

nível de letramento e 884 (38,6%) na de indivíduos com nível mais alto de letramento. A 
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tabela 4.1, abaixo, mostra a distribuição total das ocorrências de relativas nos dois grupos 

de informantes.  

 
Tabela 4.1 - Distribuição geral de ocorrências de orações relativas segundo o grau 

de letramento – Falantes [+Letrados] / [-Letrados]. 
GRAUS DE LETRAMENTO 

 
OCORRÊNCIAS DE RELATIVAS NA 

AMOSTRA 
___________________________ 

(N)                                (%) 
 

[+Letrado] 884                               38,6% 
 

[-Letrado] 1.403                               61,4% 
 

Total de ocorrências 

 

2.287                               100% 

 

A partir dessa distribuição geral, passemos aos resultados para as funções não 

regidas. 

 
4.2 As Relativas com o pronome em função de sujeito e de objeto direto 
 

Os números obtidos após a rodada inicial para as estratégias de relativização 

(padrão vs. copiadora) com o relativo em função de sujeito e objeto direto encontram-se 

na tabela 4.2, a seguir:  

 
Tabela 4.2 – Distribuição das ocorrências de estratégias de relativização segundo a 

função sintática do pronome relativo (Sujeito e Objeto Direto) - Falantes 
[+Letrados] / [-Letrados]. 

 

SUJEITO 

 

OBJETO DIRETO 

Estratégia Padrão Copiadora Padrão Copiadora 

Graus de 
letramento 

N          % N         % N         % N         % 

[+Letrado] 520       100 -           - 194     99,5 1          0,5 

[-Letrado] 762         99 7           1 328     99,4 2          0,6 

TOTAL 1282      99,5 7        0,5 522     99,4 3          0,6 

 
 

Nas funções não regidas de preposição, a realização das relativas revela um 

quadro de regra quase categórica (cf. Labov, 2003, e seção 3.4 na Metodologia), tanto 
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entre os maranhenses mais letrados quanto entre os menos letrados, com índices entre 

99% e 100% da relativa padrão, na função de sujeito e 99,4% na função de objeto, o que 

não nos permite falar em variação. Os exemplos em (1a-b) e (2a-b) ilustram as relativas 

padrão com o relativo em função de sujeito e de objeto direto, respectivamente:  

 
(1)  a. ...achei [uma carta do Ortiz] i aberta [quei [__]i marcava uma papelada]...tá 

ali dentro de um livro...um livro do Ortiz. (Inf. P, h, mais letrado, dado 232). 
 
 b. ...agora não sai mais caipora...só cazumbá e [a mãe Catirina]i [quei [__]i 

representa o enredo da brincadeira do cazumbá e da Catirina] é que sai. (Inf. T, 
h, menos letrado, dado 1265). 

  
(2)  a. ...acho que foi mais [uma missão]i [quei Deus me deu [__]i] e até hoje é [uma 

pergunta]i [quei eu me faço[__]i] e pergunto a ele mas nem ouso esperar que ele 
me dê resposta...pois ele sabe o que faz pra todos nós...não sei se terei a audiência 
de perguntar...mas por que tu me deste isso? (Inf. X, m, mais letrado, dados 441-
442). 

 
 b. ...a gente nova vai lá por exibição pessoal individual ou por folia...não tem [uma 

consciência]i [quei os velhos e as velhas de antigamente tinham [__]i]. (Inf. L, m, 
menos letrado, dado 377).  

 

 Entre as 10 relativas copiadoras em funções não regidas de preposição atestadas 

na amostra, encontramos, na fala dos mais letrados, apenas 1 de objeto (0,5%), que exibe 

não um pronome-cópia, característico das relativas não padrão, mas um demonstrativo, 

uma cópia não estigmatizada, ilustrada em (3):  

 
(3) ...foi uma coisa que me desvaneceu extraordinariamente porque eu estava em 

Manaus tinha mudado meu Ministério quando eu recebi um apelo dele para que 
eu mandasse [os originais]i [quei eu guardava [aquilo]i sem esperança] de que 
saísse, né? escreveu uma carta...parece que eu tenho-a...não..não...tenho não... 
tenho uma carta é do Ortiz. (Inf. P, h, mais letrado, dado 231).1  

 

Entre os menos letrados, encontramos 7 relativas com cópia de sujeito e 2 com 

cópia de objeto, ilustradas, respectivamente, em (4a-c) e (5a-b). Dentre os 7 sujeitos com 

cópias, 5 têm um antecedente com o traço [+humano] e, apenas 2, o traço [-humano]. 

Quanto às duas copiadoras de objeto direto, uma apresenta o antecedente com o traço 

[+humano] e a outra com o traço [-humano].     

 

                                                            
1 Temos dúvidas sobre se estamos diante de uma relativa ou uma coordenada explicativa. De todo modo, 
a audição da gravação não revela a pausa característica da coordenada. 
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(4) a. ...tinha dois quartos deles lá...eles acomodavam o povo deles...tinha do lado de 
[Pai Zomadîno]i [quei [ele]i tinha um quarto no correr] (Inf. C, m, menos letrado, 
dado 527).  

  
b. ...nós temos lá [uma dançante]i [quei [ela]i faz umas garrafadas de umbigo de 
boi] e faz também de cabacinha. (Inf. L, m, menos letrado, dado 826). 

 
c. ...eu entrei na fábrica em 1940...nessa época a gente não tinha assim um salário 
que já fosse registrado um salário...trabalhava pelo uma profissão por [uma 
produção]i [quei [essa produção]i era assim] quantos quilos de linha se fazia era 
em réis...era em réis que a gente fazia...eu sei que a gente recebia esse dinheiro 
em duas parcela...era de quinzena. (Inf. C, m, menos letrado, dados 246-248).  

 
(5)  a. ...agora eu tenho [uma toada]i [quei eu já cantei [ela]i com meu filho] eu 

tenho...até nesse dia eu comprei um disco de Roberto Carlos...Cabelo Branco... 
meu filho quando eu morrer você bota isso pra mim. (Inf. Y, h, menos letrado, 
dado 1197).  

 
 b. ...você já pensou filho...você casa com um homem...como eu casei com [minha 

mulher]i [quei desvirginei [essa mulher]i]...eu que fiz mal pra ela...é uma beleza. 
(Inf. D, h, menos letrado, dado 726).  

 

A não ser por um levíssimo aumento percentual de copiadoras de sujeito na fala 

dos menos letrados (0,5%), não se observa igualmente diferença significativa na fala dos 

dois grupos. Um aspecto importante a destacar é o fato de que não só pronomes pessoais 

aparecem nas copiadoras de sujeito e objeto. Entre as copiadoras consideradas, há raras 

ocorrências de SNs anafóricos retomando o relativo (cf. exemplos, (3), (4c) e (5b), 

acima), que não constituem relativas não padrão – uma vez que o relativo não é retomado 

por um pronome pessoal. Caso não fossem consideradas essas ocorrências, os índices 

seriam ainda mais inexpressivos; isso, entretanto, é irrelevante diante de índices já tão 

baixos. A ausência quase absoluta de cópia do sujeito e do objeto na fala dos dois grupos, 

de certa forma, nos surpreendeu, uma vez que as pesquisas aqui resenhadas revelam 

percentuais mais expressivos. Não podemos nos esquecer, porém, de que nossa amostra 

contempla apenas falantes com idade acima de 60 anos. 

Comparando nossos resultados com os de Mollica (1977), Tarallo (1983) e 

Mollica (2003), na tabela 4.3 a seguir, essa diferença fica bem clara: 
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Tabela 4.3 – Ocorrências de relativas copiadoras de Sujeito e Objeto Direto 
em amostras de língua falada no PB. 

 
Pesquisa Amostra Sujeito Objeto Direto 

 
Mollica (1977) 

 
MOBRAL 

 
4,7 % 

 
7,9 % 

 
Tarallo (1983) 

 
SP 

 
10,3% 

 
2,6% 

 
Mollica (2003) 

 
PEUL(1980) 
PEUL(2000) 

 
6% 
5% 

 

 
4% 
2% 

 
Vale (2014) Memórias de 

Velhos 
0,5% 0,6% 

                                        

Para o relativo na função de sujeito, os resultados de Mollica (1977) e (2003), 

embora vindos de amostras muito diferentes, a primeira constituída de indivíduos 

analfabetos e a outra de alfabetizados, com três níveis de escolaridade, revelam índices 

muito próximos, em torno de 5%. Na amostra de Tarallo (1983), incluindo falantes com 

três níveis de escolaridade, inclusive o nível universitário, entretanto, esse índice sobe 

para 10,3%. Observando os exemplos dos dois autores em (6a-c), chama a atenção uma 

característica comum: a principal, em geral, exibe o verbo ter (existencial ou possessivo) 

numa sentença apresentativa: 

 
(6) a. Tem [uma porção de gente]i aqui, [quei [eles]i sabe muito mais lê do que eu]. 

(Mollica, 1977, p. 41). 
 
 b. Você acredita que um dia teve [uma mulher]i [quei [ela]i queria que a gente 

entrevistasse elai pelo interfone.] (Tarallo, 1983, p. 2). 
 
 c. Eu conheço [um senhor de oitenta e três anos de idade]i [quei [ele]i pega 

onda]. (Mollica, 2003, p.130).  
 

Com o relativo na função de objeto, é a amostra do MOBRAL, analisada por 

Mollica, que exibe quase oito pontos percentuais, ficando as demais entre 2% e 4%:  

 
(7) a. É [uma coisa]i [quei a gente sempre transou [isso]i].  (MOLLICA, 1977). 
 
 b. Aí [esse rapaz aí]i [quei eu conheci [ele]i,] ele estava lá na festa também. 

(TARALLO, 1983, p. 2). 
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Com tais percentuais, podemos dizer que na fala do Rio de Janeiro e na fala 

paulistana temos uma regra semicategórica (entre 95% e 99%), que chega, na amostra de 

Tarallo, a uma regra variável, segundo Labov (entre 5% e 95%). Na análise de Mollica 

(2003), de fato, os pesos relativos mais baixos foram obtidos para a cópia do objeto direto 

(0,24 na amostra de 1980 e 0,23 na amostra de 2000, seguidos de 0,54 e 0,53 para a cópia 

de sujeito. Tais pesos, considerados “em relação” aos altos pesos obtidos para as funções 

oblíquas, que chegam a 0,97 e 0,99 na função de genitivo, mostram que nossos resultados 

convergem: as funções não regidas não favorecem a cópia. Resultados idênticos são os 

de Tarallo, que encontra os pesos mais baixos para o relativo em função de objeto direto 

(0,15), seguido da função de sujeito (0,45), situando-se no polo oposto o genitivo, com 

0,85, no favorecimento da cópia. Voltaremos a esses comentários após a apresentação 

dos resultados para as relativas que apresentam o constituinte relativizado em função 

regida de preposição. Já podemos, no entanto, afirmar que, no presente caso, não estamos 

diante de uma regra variável na amostra aqui analisada (pois estamos com percentuais 

entre 0,1% a 1,0%). Entretanto, conforme mostram os resultados de Mollica, a cópia é 

favorecida pelo traço [+humano]. 

 
4.3 As Relativas com o pronome em funções oblíquas 
 

Nas funções regidas de preposição, os resultados revelam 473 ocorrências, 

equivalendo em termos percentuais a 20,7% da amostra de 2.287 dados. A tabela 4.4 

apresenta a distribuição dessas ocorrências segundo a função sintática do constituinte 

relativizado e o grau de letramento.   

 
Tabela 4.4 – Distribuição das ocorrências de estratégias de relativização nas 

funções regidas de preposição - Falantes [+Letrados] / [-Letrados]. 
 

Graus de 
letramento 

Padrão 
    N         % 

    Copiadora 
    N         % 

  Cortadora 
      N         % 

     Total 
  N          % 
 

[+Letrado]   120      (71%)      9       (5%)      40      (24%) 169      (100%)

[-Letrado]     57      (19%)     11       (3%)    236      (78%) 304      (100%)

TOTAL   177    (37,5%)    20       (4%)    276   (58,5%) 473      (100%) 
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Considerando-se a distribuição geral das relativas com o pronome em funções 

oblíquas, os resultados foram os seguintes: 37,5% para a estratégia padrão; 4% para a 

copiadora e 58,5% para a relativa cortadora.  

Quando se leva em conta o grau de letramento, entretanto, a estratégia padrão 

aparece com 71% entre os mais letrados e com 19% entre os menos letrados, em contraste 

com a estratégia cortadora, que, neste grupo, alcança 78%, enquanto na fala dos mais 

letrados chega a apenas 24%. Trata-se de resultados diametralmente opostos. Por outro 

lado, a relativa copiadora apresenta percentuais quase idênticos: 5% na fala dos mais 

letrados e 3% na dos menos letrados, o que já nos permite concluir sobre a marginalidade 

dessa estratégia em todas as funções sintáticas, na fala dos adultos que compõem a nossa 

amostra, tratando-se de uma regra semicategórica. Diante de tais resultados, decidimos 

fazer uma análise de regra variável binária das oblíquas, excluindo as copiadoras, sobre 

as quais faremos uma análise qualitativa.  

Antes, porém, examinaremos a distribuição das relativas em funções oblíquas 

segundo a função do pronome relativo pelas três estratégias. Por questões metodológicas, 

faremos uma tabela com os resultados para a fala dos mais letrados e outra para os menos 

letrados. Os resultados serão apresentados segundo a estratégia – padrão, copiadora, 

cortadora. Como já destacamos na distribuição geral por estratégia, a tabela 4.5a deve ser 

lida no sentido horizontal, para que tenhamos uma visão de como se comportam as 

diferentes estratégias segundo as funções sintáticas do relativo: 

 
Tabela 4.5a - Distribuição das ocorrências de estratégias de relativização segundo a 

função sintática do pronome relativo  - Falantes [+Letrados]. 
 

Função do 
relativo 

 

Padrão Copiadora Cortadora TOTAL 

Objeto Indireto 
 

0 0 2 (100%) 2 (100%) 

Compl. oblíquo 
(CR, CC) 

 

 
39 (72%) 

 
3 (6%) 

 
12 (22%) 

 
54 (100%) 

Predicador 
Locativo 

 

 
19 (86%) 

 
0 

 
3 (14%) 

 
22 (100% 

Complemento 
Nominal 

 

 
3 (75%) 

 

 
0 

 
1 (25%) 

 
4 (100%) 

Adjunto 
Adverbial 

 
57 (77%) 

 
1 (1%) 

 
16 (22%) 

 
74 (100%) 
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Genitivo 

 
2 (15,5%) 5 (38,5%) 6 (46%) 13 (100%) 

TOTAL 120 (71%) 9  (5%) 40 (24%) 169 (100%) 
 

Observando a distribuição, por função sintática, nota-se que as funções mais 

frequentes na fala dos mais letrados, em números absolutos, são as de adjunto adverbial 

e complemento oblíquo, seguidas, a uma boa distância, pelas funções de predicador 

locativo e genitivo. (As funções menos frequentes são o complemento nominal e o objeto 

indireto).  

Em todas as funções, exceto na de genitivo, o mais letrado prefere a relativa 

padrão, na seguinte ordem (sem considerar os números absolutos, já mencionados e claros 

na tabela): predicador locativo (86%), adjunto adverbial (77%), complemento nominal 

(75%) e complemento oblíquo (72%). Como veremos, a seguir, o uso do relativo “onde” 

é, em grande parte, o responsável pelo mais alto percentual de ocorrências de estruturas 

padrão nas funções mencionadas, excluindo-se apenas a função de complemento nominal. 

No entanto, não se pode negar a expressiva ocorrência desse relativo na amostra, sempre 

veiculando a noção específica de lugar. Seguindo essa ordem, vejamos alguns exemplos 

da amostra. 

Iniciemos com os predicadores locativos em (8) e (9), que, embora em números 

absolutos, sejam a terceira função mais frequente, em valor percentual aparecem com 

86% de estruturas padrão, com 19 ocorrências: 10 com o pronome “onde” e 9 com o 

relativo “que”. Essas estruturas, conforme explicitado na metodologia, aparecem com 

verbos de ligação e em sentenças existenciais com “ter” e “haver”, compondo uma 

minioração. Apresentamos em 8 (a-c) relativas com verbos de ligação e em 9 (a-c) o 

relativo em sentenças com verbos existenciais: 

 

(8)  a. Morreu em terra dos Tucunas, né? [Alto Rio Solimões]i [ondei [__]i é o  
município de São Paulo de Olivença]. (Inf. P, h, mais letrado, dado 241). 

 
b. ...por exemplo...o outro lado da ponte...d[a ponte do Sarney] [ondei [__]i está 
o jornal Estado do Maranhão] não é?. (Inf. P, h, mais letrado, dado 262).  
 
c. ...dividiram o terreno todo e meu irmão Manuel pediu que deixassem só [o 
pedaço]i [em quei [__]i está a casa].(Inf. Z, m, mais letrado, dado 521). 

 
(9)  a. ...meu pai queria que passasse as férias de junho n[a Maioba]i [ondei [__]i tinha 

Boi] e apesar da chuva, dava pra brincar bem. (Inf. Z, m, mais letrado, dado 560).
 



72 
 

b. ...era tudo mato, só havendo, lá no fim de uma trilha, como se diz hoje, [uma 
pequena invasão]i [ondei [__]i havia um grande Tambor de Mina de mãe Denira]. 
(Inf. Z, m, mais letrado, dado 665). 
 
c. ...tem dia [lá em casa]i [em quei [__]i ainda tem isso]...é só juçara...com farinha, 
camarão seco, gelo e açúcar. (Inf. Z, mais letrado, dado 727). 

 

Em (10a-b), mostramos alguns exemplos de relativas padrão com o relativo na 

função de adjunto adverbial: 

 
(10)  a. ...em São Luís havia uma senhora...madame Mendes...que tinha [uma espécie 

de escola doméstica]i [em quei ela ensinava corte costura[__]i]. (Inf. Z, m, mais 
letrado, dado 808).  
 
b. ...lá existia [uma repartição da Prefeitura]i [na quali trabalhava um 
engenheiro [__]i] Dr. Romeu...Romeu não se de quê. (Inf. Z, m, mais letrado, dado 
775). 

 
 

Nesse conjunto de relativas padrão, encontramos algumas com o relativo 

precedido da preposição “em”, em estruturas como “na hora em que”, “no dia em que”, 

“no tempo em que”, “na época em que”. Como foi dito na seção de metodologia, a queda 

da preposição é praticamente categórica em algumas variedades estudadas, o que levou 

Pereira (2005) a considerar o “que” como parte de uma locução conjuntiva, com valor 

temporal (no momento que=quando). Nos exemplos (11a-d), ilustramos algumas dessas 

ocorrências com [ao tempo em que]; [na hora em que]; [naquela época em que] e [no dia 

em que].  

 

(11)  a. ...e...tive...oportunidade...o Santa Rosa...um grande pintor...organizou a Escola 
de Teatro do Ministério da Educação...e me convidou para professor...ele/ele tinha 
assistido...a uma conferência minha no Teatro Ginástico...a[o tempo]i [em quei o 
Abadi Faria Rosa era o diretor[__]i].(Inf. G, h, mais letrado, dado 7). 

 
b. ...os Bois brigavam demais...havia uma rivalidade muito grande entre 
eles...brigavam e até se matavam...muita gente morria no período junino...eles 
dançavam cheios de paus, de cacetes...n[a hora]i [em quei se cruzavam na 
Maioba, Maracanã e Ribamar[__]i] começava a briga. (Inf. Z, m, mais letrado, 
dado 777a). 
 
c. ...n[aquela época]i [em quei meu filho morreu[__]i] e eu tava passando uma 
temporada no Rio...tava na moda uma boneca que chamavam biscuit de porcelana 
(Inf. Z, m, mais letrado, dados 811-812). 
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d. ...o pacto era o seguinte... n[o dia]i [em quei um estiver zangado[__]i] o outro 
fica calado...esse compromisso perdura até hoje […] existe entre nós uma 
harmonia... vamos dizer assim um acordo...porque depois de dez anos de 
casamento mesmo a gente se amando e tudo...um passa a ser um companheiro pro 
outro. (Inf. Z, m, mais letrado, dado 641). 
 
Os relativos com a função de complementos oblíquos ocuparam a quarta posição 

(em termos percentuais)  na ordem de favorecimento à relativa padrão no grupo dos mais 

letrados, mas em termos absolutos foram a terceira função mais produtiva com 39 

ocorrências dentre as 54 encontradas para as três estratégias. Os exemplos em (12a-b) e 

(13a-b), a seguir, ilustram as funções de complementos oblíquos referidas na tradição 

gramatical como complemento relativo e complemento circunstancial, respectivamente:  

  

(12) a. Seu Santos teve um desentendimento com meu pai e não me batizou...ele 
morava n[o sobrado]i [a quei me referi [__]i] vendendo mercadorias a grosso. 
(Inf. Z, m, mais letrado, dado 499). 

 
b. ...e há uma marginalização terrível desses valores...dessas personalidades e as 
academias mesmo por exemplo essa Academia [Academia]i [a quei eu pertenço 
[__]i] essa Academia ela não tem recursos para editar livros não? (Inf. P, h, mais 
letrado, dado 296).   
 

(13)  a. ...bom...então criança eu fui registrando uma série de fatos que se processavam 
[em casa de minha tia]i [ondei minha mãe e eu morávamos[__]i] (Inf. P, h, mais 
letrado, dados 336-337).  
 
b. eu já adulto...com o tempo eu entendi que deveria ampliar esse trabalho eu fiz 

apoiado  principalmente em observações feitas aqui n[o Maranhão]i [ondei parei 

algum tempo[__]i]...em Casa das Minas...no terreiro...na Casa de Nagô...também 

não é?. (Inf. P, h, mais letrado, dado 347).  

 

Como dissemos acima, em números absolutos, as funções em que menos se 

concentraram as relativas, nesse grupo de falantes, foram aquelas em que o relativo tem 

a função de complemento nominal com três ocorrências na forma padrão, ilustradas em 

(14a-c), e as de genitivo, com duas ocorrências, ilustradas em (15a-b): 

 

(14)  a. ...quando estava na Inglaterra encontrei lá uma escritora inglesa minha amiga 
que me deu uma carta de apresentação aos grandes diretores italianos [diretores 
de teatro italiano]i [com os quaisi ela era muito cotada [__]i]. (Inf. G, h, mais 
letrado, dado 158). 

 



74 
 

 b. ....no ano seguinte vieram dois...dessa época pra cá vieram mais outros e hoje 
temos uma faixa de uns quarenta e poucos brincantes...sei que já faz muitos ano... 
seu José foi um dos primeiros brincante do interior...e só não tem mais porque ele 
disse dona Terezinha eu só levo [pessoas]i [em quei tenho confiança [__]i]. (Inf. 
X, m, mais letrado, dado 437). 

 
c. ...o dinheiro teve que aparecer...teve que aparecer tudo...afinal era uma ordem 
do governador...ele destacou um ajudande-de-ordem dele pra pessoalmente 
resolver o problema...aí ele me disse...vem aí [uma grande comitiva]i [da quali 
fazem parte [__]i Odylo Costa Filho] que gosta dessas coisas e outro jornalista... 
chame vários grupos pra dançar aqui no Palácio que todo mundo vai ter que 
respeitá-los e achar o folclore maravilhoso. (Inf. Z, m, mais letrado, dado 676). 
 

(15) a. ...havia ainda uma coisa que hoje deixaria qualquer menininho de cabeça bem 
boa completamente pirado...ela era filha embora fosse bonita e participasse de 
muitas festas de [uma mulher]i [cujai mãe além de ser cabocla pobre [__]i] não 
foi casada] então ela era filha natural...e isso era uma coisa que a sociedade não 
perdoava. (Inf. Z, m, mais letrado, dado 590).  

 
 b. ...eu era convidada pra tudo...pra coroar Nossa Senhora pra isso pra aquilo 

outro...eu era assim um prato de arroz doce...ia a todas as festas...adorava...ia pra 
[casa de Seu Leonardo]i [em cujoi quintal eu brincava [__]i] com aquela 
molecada danada de lá...de tudo...de corda...engolindo poeira. (Inf. Z, m, mais 
letrado, dado 533).  

 

Note-se que as duas ocorrências do relativo “cujo” foram atestadas modificando, 

respectivamente, um sujeito e um adjunto adverbial [cuja mãe] e [em cujo quintal]. 

 Mesmo entre as relativas padrão da fala dos letrados, ocorrem eventuais trocas no 

uso da preposição canônica que regeria o complemento, como vemos a seguir: 

 

(16) ...e tinha havia uma porção de doceiras com suas lamparinas de azeite nesse tempo 
a iluminação era deficiente e depois também assisti a[as festas dos Remédios]i 
[em quei a sociedade toda se preparava [__]i com muita antecedência]. (Inf. G, h, 
mais letrado, dado 126). ([para a quali a sociedade se preparava [__]i com muita 
antecedência]).  

 

A maior concentração de cortadoras, nesse grupo de falantes, está nas funções de 

adjunto adverbial e complemento oblíquo com 16 e 12 ocorrências, respectivamente. Na 

realidade, isso se deve à maior frequência dessas funções em relação às demais funções 

regidas de preposição, como as de genitivo, com 6 ocorrências, as de complemento 

nominal com 1 ocorrência e as de objeto indireto, com 2. Ilustramos as funções mais 
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frequentes – adjunto adverbial e complemento oblíquo (relativo e circunstancial) -  em 

(17a-c): 

 

(17) a. ...na época da morte do boi eu pedia ao meu irmão que trabalhava no matadouro 
que muitas vezes me ajudava...teve [um ano]i [quei (ele) deu um quarto de boi 
[__]i] pra fazer a festa da morte. (Inf. X, m, mais letrado, dados 425-427). 
 
b. ...por isso é que eu me animei porque não sei se notaram eu só me ocupo de 
[assunto]i [quei ninguém se ocupou[__]i]. (Inf. G, h, mais letrado, dado 78). 

  
c. ...sempre tive um certo amor pelo Boi da Madre Deus [um lugar]i [quei quase 

ninguém ia[__]i] eu ia muito pra lá com Carlos...não sei porque. (Inf. Z, m, mais 

letrado, dado 774). 

 

Com 15% de ocorrências, correspondendo a 6 dados, temos as relativas cortadoras 

com o relativo na função de genitivo, constituintes internos de um sujeito e de um adjunto 

adverbial, respectivamente, em (18a-b):  

 

(18)  a. ...um dos feitos dela também foi autorizar uma roda dos enjeitado na Igreja de 
São Pantaleão...que por lá passaram crianças...não vou dizer que era órfãos... 
porque não foram feito do vento mas [crianças]i [quei as mãe [__]i não queriam 
assumir responsabilidade perante a família]. (Inf. X, m, mais letrado, dado 451).

 
 b. ...além dos modos, dos figurinos e, principalmente, das prendas domésticas que 

eram franceses a gente tinha que aprender a falar francês...havia lá [uma mesa 
enorme]i [quei na cabeceira [__]i se sentava minha bisavó] depois...primeiro os 
homens mais velhos e...em segundo lugar...as mulheres mais velhas...por último, 
sentávamos eu e meu irmão Armando. (Inf. Z, m, mais letrado, dado 516-517). 

 

Por fim, vemos em (19a-c) as cortadoras nas funções menos frequentes na 

amostra: predicador locativo, complemento nominal e objeto indireto, respectivamente: 

 

(19) a. ...nós estávamos almoçando, chegava um caminhoneiro, batia o chapéu, 
levantava aquela nuvem de terra amarela. Eu ficava n[o quarto da frente]i [quei 
[__]i havia uma rede, uma mesa com um lavatório] que é uma bacia em cima e 
um jarro. (Inf. Z, h, mais letrado, dado 621). 

 
b. ...e conversamos muito...estive muito com ele nos últimos tempos e ele me disse 
nessa ocasião que deixava vários livros inéditos...isso é [uma coisa]i [quei se 
precisa se prestar atenção [__]i]. (Inf. G, h, mais letrado, dado 90). 
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c. ...recebi uma carta do Prof. Dr. Arthur Ramos...para que...pedindo-
me...solicitando...que lhe mandasse [uma cópia desse trabalho]i [quei segundo 
as informações ele dava um alto valor[__]i]... (Inf. P, h, mais letrado, dado 343). 

 

Finalmente, em relação às relativas copiadoras, retomando os resultados da Tabela 

4.5a, acima, observamos que as 9 ocorrências estão distribuídas entre as funções de 

genitivo (5 casos), complementos oblíquos (3 ocorrências) e adjunto adverbial, com 

apenas 1 ocorrência. Apresentamos algumas ocorrências de copiadoras de genitivo na fala 

dos mais letrados, abaixo, em (20a-c): 

 

(20)  a. ...quando recebi não chegava a ter vinte pessoas...todas eram daqui...os 
brincante de Laurentino...tinha uns daqui outros do interior...o regente dele era 
d[o Cacuré]i [quei o nome verdadeiro [dele]i não sei] parece que era de Alcântara. 
(Inf. X, m, mais letrado, dado 486). 

 
b. ...é...mas há uma figura com quem eu me encontrei com ele em São Paulo [que 
ali em cima tem um livro [dele]i]. (Inf. P, h, mais letrado, dado 306a). 
 
c. ...a minha vida foi quase toda no Tesouro...saí apenas no governo de Pedro 
Neiva de Santana porque [Eney esposa dele]i [cujoi pai [dela]i tinha sido muito 
amigo de meu pai] logo a ligação das família era muito grande. (Inf. X, m, mais 
letrado, dado 409). 
 

As relativas copiadoras de complementos oblíquos são ilustradas a seguir, em 

(21a-b):  

 
(21)  a. ...é...a decisão da eficiência...por aí a fora...no que eu tive contato...muitos já 

morreram...durante...nesse período...mas há [uma figura]i [com quemi eu me 
encontrei [com ele]i em São Paulo] que ali em cima tem um livro dele. (Inf. P, h, 
mais letrado, dado 306). 
 
b. ...ele era do Conselho e quando houve eleição para presidente do novo período 
ele foi eleito por 101 países...pois [este homem rigoroso]i [quei o pessoal tinha 
medo de trabalhar [com ele]i] me chamou quatro vezes para o gabinete dele  
trabalhei quase sempre com ele e foi um período muito bom pra mim. (Inf. G, h, 
mais letrado, dado 6).  
 

No primeiro caso, note-se que se trata de uma cópia numa relativa padrão; no 

segundo caso, consideramos o verbo trabalhar “com” numa acepção diferente de 

“trabalhar”, e, portanto, um verbo transitivo. 

A única copiadora na função de adjunto adverbial, na amostra dos mais letrados, 

é, na classificação de Rocha Lima, um adjunto adverbial de assunto, ilustrada em (22): 
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(22)  começaram [as célebres ajudas]i [quei a respeito [delas]i as pessoas diziam 

comadre, você vai dar dinheiro? esse dinheiro é pra cachaça]. (Inf. Z, m, mais 
letrado, dado 686). [“a respeito de + as célebres ajudas”] 

 
Embora com apenas 9 ocorrências, vemos que os resultados de Mollica e Tarallo 

se confirmam: 55,5 das cópias na fala dos [+Letrados] se encontram na função de 

genitivo. 

Examinemos agora a distribuição das relativas aqui reunidas sob o rótulo de 

“oblíquas”, entre os falantes com menor grau de letramento, exposta na tabela 4.5b, a 

seguir. Igualmente os resultados serão apresentados por função sintática, segundo a 

estratégia – padrão, copiadora, cortadora. 

 

Tabela 4.5b -  Distribuição das ocorrências de estratégias de relativização segundo 
a função sintática do pronome relativo  - Falantes [-Letrados]. 

 
Função do 

relativo 
 

   Padrão  Copiadora   Cortadora   TOTAL 

Objeto Indireto 
 

     0          -     0         -     5     (100%)       5    (100%)

Compl. oblíquo 
(CR, CC) 

 

 
   11      (14%) 

 
   4       (5%) 

 
  62     (81%) 

 
     77   (100%)

Predicador 
Locativo 

 

 
   38      (60%) 

 
   1       (2%) 

 
  24     (38%) 

 
     63   (100%)

 
Compl.nominal 

 

 
     0          - 
 

 
   0           - 

 
    6     (100%) 

 
      6    (100%)

Adjunto 
Adverbial 

 

 
     8      (6%) 

 
   2       (1%) 

 
134     (93%) 

 
  144    (100%)

Genitivo 
 

     0          -    4         (44,5%)     5     (55,5%)       9    (100%)

 
TOTAL 

 
   57      (19%) 
 

 
 11       (3%) 

 
236     (78%) 

 
  304    (100%)

 

         Novamente observando a distribuição por função sintática, notamos que as funções 

mais frequentes são as de adjunto adverbial e complemento oblíquo, seguidas pela função 

de predicador locativo. (As funções menos frequentes são o complemento nominal, o 

objeto indireto e o genitivo).  
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Em todas as funções, exceto na de predicador locativo, o falante menos letrado 

prefere a relativa cortadora, na seguinte ordem (novamente sem considerar os números 

absolutos, já mencionados na tabela acima): adjunto adverbial (93%), complemento 

oblíquo (81%) e genitivo (56%).  

Mas, se entre os mais letrados a função de adjunto adverbial foi a que mais 

favoreceu a relativa padrão, entre os menos letrados o maior número de relativas padrão 

está entre os predicadores locativos (60%). As outras funções foram distribuídas entre as 

funções de complemento oblíquo (14%) e adjunto adverbial (6%). E não houve nenhuma 

ocorrência de orações relativas com o pronome nas funções sintáticas de objeto indireto, 

complemento nominal e genitivo. O uso do relativo “onde” é novamente o responsável 

pelo mais alto percentual de relativas padrão na função de predicador locativo. As 38 

ocorrências de relativas padrão são com o relativo “onde”. Seguindo a ordem das funções 

que favoreceram essa estratégia, vejamos alguns exemplos da amostra. Em 23 (a-c) com 

verbos de ligação e, em (24a-c), relativas com verbos existenciais: 

 

 (23)  a. ...não tinha Escola Técnica que [lá]i [ondei [__]i é a Escola Técnica]i era um... 
era um sítio. (Inf. C, m, menos letrado, dado 232). 

 
 b. ...agora pra lá é o João Paulo que sempre foi João Paulo mas [aqui em cima]i 

[aondei [__]i é aquele correio] e é a feira ali...é tiro. (Inf. F, h, menos letrado, dado 
1022). 

  
 c. ...bom...aí eu fiquei com os doce...criando meus filho...e educando eles...aí eu 

fiquei morando no ginásio...e depois eu fui pro...pro Apicum...num deu certo...o 
prefeito fazia certo...mas os secretário num fazia...é que fui pra Rua de São 
Pantaleão...da Rua de São Pantaleão...eu fui pra...pra o IPEM [ali]i [ondei [__]i é 
as pousada dos governador]. (Inf. E, m, menos letrado, dado 1084). 

  
 (24)  a. ...num tenho assim lembrança... sei bem o nome do colégio...não sei...mas sei 

bem que ele era aqui na Rua de São João...hoje em dia é mais ou menos 
moradia...[ali] [perto da fábrica]i [ondei [__]i tinha uma escadaria]. (Inf. U, h, 
menos letrado, dado 122). 

 
b. ...a minha vó era duma das lavadeira do Hospital Geral...era...era...e ela  
pertencia a uma...um  terreiro de Mina...era a vó Severa...era nessa época...era... 
no bairro do Cavaco n[o bairro do Cavaco]i [ondei [__]i tinha o terreiro de mãe 
Severa] é lá que minha vó  parte de pai fazia parte. (Inf. C, m, menos letrado, dado 
186). 

 
c. ...desse lado dali da casa que vem da...da rua direita...ali era uma fábrica de 
açúcar...[ali]i [ondei [__]i tem esse negócio de Armazém Abreu]. (Inf. C, m, menos 
letrado, dado 276). 



79 
 

 

Em (25), mostramos exemplo de relativa padrão na segunda função que mais 

favoreceu tal estratégia – a de complemento oblíquo: 

 
(25)  ...ali era só [o Goiabal]i mesmo justamente [adondei vivia os leprosos[__]i]...os 

doente vivia ali debaixo daqueles pé de árvore apanhando goiaba e tudo era 
Goiabal...agora saiu do Goiabal...pertencia pra cá...já é Madre Deus...mas agora 
quiseram mudar tudo. (Inf. Y, h, menos letrado, dado 1120).  
 
Com 14% de ocorrências, correspondendo a 8 dados, temos as relativas padrão 

com o relativo na função de adjunto adverbial, em (26a-c) - (veja-se que esses dados 

incluem os relativos “que” e “onde”): 

 

(26)  a. ...sobre outros terreiros...na casa de vó Severa onde foi que frequentou vó 
Severa...lá foi [a casa]i [em quei eu nasci eu nasci [__]i]. (Inf. C, m, menos letrado, 
dado 228). 

 
b. ...era porque nessa época a comida era muito barata...tinha pelo menos...tinha a 
carne...nessa época me lembro bem porque eu trabalhava na fábrica...a carne no 
horário desde...no horário da manhã...porque tinha as buzinas era [o horário mais 
tarde]i [em quei a carne baixava de preço[__]i]...e assim era a carne...era o peixe... 
baixavam de preço. (Inf. C, m, menos letrado, dado 268). 

 
c. - nesse tempo tinha a quitanda do finado Luís Berto.  
    - Perto dessa Igreja? 
    - Sim porque aqui a Igreja de São Pedro era essa aqui [essa aqui nossa]i [ondei 
sobe e desce[__]i] era aqui. (Inf. Y, h, menos letrado, dados 1117-1117a). 
 

Finalmente, como dissemos acima, não houve ocorrências de relativa padrão nas 

funções de objeto indireto, complemento nominal e genitivo entre os menos letrados. 

Em relação à estratégia cortadora, como vimos na tabela 4.5b, na distribuição das 

relativas chamadas de “oblíquas”, essa predomina entre os menos letrados (78%). Em 

números absolutos, das 304 relativas, 236 são cortadoras, número esse que contrasta com 

as 57 padrão e as 11 copiadoras. Dessas 236 cortadoras, 235 foram produzidas com o 

pronome relativo “que” e uma com o relativo “o qual”, na função de adjunto adverbial, 

que apresentamos a seguir, em (27): 

 

(27)  ...e tanto que diversas pessoas de lá todos trabalhavam em fábrica...era cada um 
em fábrica diferente...mas era o trabalho que tinha nessa época...muitos que tem 
hoje não tinham antigamente...era um trabalho que nessa época era só para os 
homens e hoje está misturado homens e mulheres n[o mesmo trabalho]i [o quali 
tinha separação[__]i]. (Inf. C, m, menos letrado, dados 260-263). 
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Em (28a-b), ilustramos com outros exemplos de cortadoras na função sintática de 

adjunto adverbial: 

 

(28)  a. ...cheguei em São Luís em 1941 sem nunca ter estado numa escola antes em 
Guimarães...aí fui estudar no Colégio Rosa Castro do primeiro até o terceiro ano 
primário...depois parei porque precisava trabalhar pra ajudar a garantir o sustento 
da família...mas o senhor precisa ver a minha letra n[os caderno]i [quei 
escrevo[__]i] [quei faço as minha composição[__]i] aqui tem até um...não tenho 
um pingo de inveja de quem é doutor mais bem formado. (Inf. A, m, menos 
letrado, dados 13-14). 

 
 b. ...são 12 pessoas...12 mulheres...dois caxeiro...um bandeireiro...e o cantor, né? 

agora além disso eu tenho justamente o tambor de crioula...[tambor de crioula 
muito bonito]i [quei eu fiz uma apresentação [__]i lá no CEPRAMA agora 
sábado] muito bonita. (Inf. U, h, menos letrado, dados 164). (=com o qual eu fiz 
uma apresentação). 

 
 
Também ilustramos com exemplos de cortadoras nas funções de complemento 

oblíquo (relativo e circunstancial) em (29 a-d): 

 
(29)  a. ...a empresa ficava na Rua Oswaldo Cruz...eu fui pra lá substituir uma menina 

lá do curtume da Jordoa que também fazia parte da empresa que havia fugido com 
[o namorado]i [quei ia casar [__]i] até já tava grávida. (Inf. A, m, menos letrado, 
dados 23-24). 
 
b. ...mas Durval foi [o pior]i [quei eu trabalhei[__]i] ...seis ano...ele tentou tanto 
que cheguei a ficar toda dolorida... minha mãe ficou me dando mastruz e eu disse 
pra ela...mamãe...ele não me esbaquiou...só fez arrancar aqui minha blusa...ele não 
bateu em você  minha filha?...não. (Inf. A, m, menos letrado, dado 25).  

 
c. nesse...nesse ínterim eu achava que devíamos continuar porque era uma festa 
muito...muito necessária na...na casa...porque era uma das maiores festas...sem ser 
a festa de dança de vodum...essa era uma festa popular e [uma festa]i [quei vai 
todo mundo geral convidados festeiros[__]i] fica de portas abertas como se fosse 
uma igreja...pode entrar qualquer pessoa. (Inf. C, m, menos letrado, dado 318). 
 
d. ...eles moravam onde Cafeteira morava...defronte da bomba d’água...ali que era 
[a casa]i [quei eles morava[__]i]. (Inf. E, m, menos letrado, dado 1070).  
 

Como vimos acima, a função de predicador locativo foi mais produtiva entre as 

relativas padrão (60%) e menos produtiva entre as cortadoras (38%) e copiadoras (2%). 

Entre as relativas padrão, como já demonstramos, o elevado número dessa estratégia 
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deve-se à presença maciça do relativo “onde” na fala dos menos letrados. E, 

inversamente, o relativo predominante nas cortadoras desse grupo foi o “que”. Das 24 

ocorrências de cortadoras na função de predicador locativo, a quase totalidade, 23 casos, 

exibem o relativo “que” e, somente 1 caso, o relativo “o qual”, que apresentamos em (30): 

 
(30)  ...e hoje está misturado...homens e mulheres n[o mesmo trabalho]i [o quali [__]i 

tinha separação]. (Inf. C, m, menos letrado, dado 263). (= tinha separação no 
trabalho – “ter” existencial + predicador locativo). 

 

Em (31a-c), apresentamos alguns dados de cortadora na função de predicador 

locativo com o relativo “que”: 

 

(31)  a. ...ela [inint] conversou com ele...pediu uma entrevista...queria falar com ele 
sobre a Casa das Minas...foi como deliberou para tocar o tambor e nem tão pouco 
mudar do meio da cidade que continua até hoje [o local]i [quei [__]i teve essa 
pressão desse chefe de polícia]. (Inf. C, m, menos letrado, dado 210). 
 
b. ...já teve [ano]i [quei [__]i teve boi inteiro]. (Inf. C, m, menos letrado, dado 
434). (=teve boi inteiro naquele ano – “ter” existencial + predicador locativo) 

   
c. ...de...de cartolina mas eu fazia uma coisa tão bem feitinha siô...duas...duas...eu 
agora não tenho mais...mais paciência de fazer...era duas florzinha e as duas flor  
todas duas rolavam junto uma por dentro outra por fora, viu? ...era no tempo de 
carnaval...n[aquele tempo]i [quei [__]i tinha aqueles apito de...dessas...dessas 
bala] como é? (Inf. T, m, menos letrado, dado 1291). 

 

Apresentamos exemplos de cortadoras na função sintática de complemento 

nominal, objeto indireto e genitivo em (32a-b), (33a-b) e (34a-b), respectivamente: 

 
(32)  a. ...Antero brincou comigo em 70...70...71...72...73...ele largou...quando foi em 

74 ele fez o boi dele...olha desses boi aí o único boi mais velho que tem mais velho 
que o meu só tem [esse]i [quei dona Therezinha toma conta[__]i] esse que é do 
finado Laurentino e o que Canuto toma conta que era do finado Misico...mas o 
resto desses boi de zabumba tudo são mais novo que esse meu.  (Inf. U, h, menos 
letrado, dados 134-137). 

 
b. ...o que acho mau é querer umas conversa sem assunto como muitos aí que a 
maior parte é mentir eu não dou pra mentir [uma coisa]i [quei eu tenho certeza 
[__]i dentro da minha seita]...agora dessas seitas que estão inventando hoje em 
dia é um livro...eu se pegar um livro também eu faço o que quiser com ele...mas 
pra dizer que a Casa meu bom amigo veio de livro é mentira...é mentira. (Inf. L, 
m, menos letrado, dados 863-864). 
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(33) a. ...é que hoje eu resolvo tudo sobre a festa na Casa das Minas e que cheguei a 
ponto de organizar essa no Rio que deixei tudo organizadinho como elas tinham 
que fazer...o que tinha que dar nas esmolas...o que tinha que resolver...organizar... 
nesse sistema que eu faço aqui eu ensinei que elas fizessem lá e que fazem até 
hoje lá e [esse hospital leprosário]i [quei elas dão esmola [__]i] é em São 
Cristóvão. (Inf. C, m, menos letrado, dados 364a-365a). 
 
b. ...erva-cidreira é calmante...é pra chá...não é muito bom é pra tomar sem apetite 
porque ela baixa muito pressão mas não deve tomar contínuo porque baixa pressão 
assim como ela tem [muitos outros matos de muita importância]i [quei a gente 
não dá valor[__]i]. (Inf. L, m, menos letrado, dado 821).    
 

(34)  a. ...dava chicotada nos escravo pisava na cara deles matava e jogava eles dentro 
d[um poço]i [quei a pessoa não via o fundo [__]i] mas sim os negro amontoado 
uns sobre os outro tudo morto...a pessoa mais perversa que houve no Maranhão 
foi Ana Jansen. (Inf. A, m, menos letrado, dados 6-7). 

 

b. ...esses daí é feito de juripara umas varinha que tem...própria...tirada pra fazer 
os boi...a cabeça do boi aí em vez de ser buriti é de madeira de jenipapo que é leve  
e eles fazem...mandam fazer [desse aqui]i [quei eu não tenho o material [__]i] que 
é as vara própria pra isso. (Inf. T, h, menos letrado, dados 1276-1278). 
 

Finalmente, mais uma vez retomando os resultados da tabela 4.5b, temos as 11 

relativas copiadoras, que, embora pouco numerosas, estão concentradas nas funções de 

complementos oblíquos e genitivo com 4 ocorrências para cada função, mais uma vez, 

confirmando os resultados de Mollica e Tarallo. Na função de adjunto adverbial, temos 2 

casos e, na de predicador locativo, apenas uma cópia. Não houve copiadoras nas funções 

de objeto indireto e complemento nominal, funções, aliás, muito raras na amostra. 

Apresentamos exemplos de copiadoras de complementos oblíquos em (35a-b) e genitivo 

em (36a-b):   

 

(35) a. Maurício...esse que o...que era [zabumbeiro]i [quei eu falei com [ele]i]...esse 
foi o primeiro a gritar pra mim que ele era homem...num sei o que...[inint] 
esse...furaro ele...ainda fui lutar com ele lá...na policlínica...foro operar ele...abriro 
ele...costuraro ele debaixo da costela...e de lá pra cá eu venho lutando com esse 
boi. (Inf. A, h, menos letrado, dados 131-132).  

 
b. ...e dois anos depois a Maria Santo a mãe da Creuza que era [minha prima]i 
[quei eu morava [com ela]i] então começou a levantar a festinha houve esse...em 
38 já teve uma missa...já com...com mesa de doce...mas ainda num tinha Império. 
(Inf. C, m, menos letrado, dados 463-464). 

 
(36) a. - Mas aquele povo todo ali, não foi gente que trabalhava nas fábricas e foi  

arranjando um lugarzinho, fazendo uma casa? 
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                - Não...lá nessa época tinha [muitas casas]i [quei [seus]i artífices era pessoas] 
que tinham alguma casa e depois ficavam fazendo quarto pra dentro pra realugar. 
(Inf. C, m, menos letrado, dados 264-265). 

 
 b. ...eu conheci o...o seu João Mecena...eu conheci o [o seu Mundinho]i [quei eu 

não sei o nome [dele]i direito]...mas é mais conhecido no Rio como seu Mundinho 
da Formiga...eu conheci seu Djalma. (Inf. C, m, menos letrado, dado 322).  

  

Em (37a-b), apresentamos as 2 copiadoras de adjunto adverbial: 

 
(37)  a. Anil era uma fábrica muito grande...Camboa era [uma fábrica]i [quei  

funcionava quatro fábricas [dentro de uma]i porque na Camboa tinha uma 
fábrica de óleo...tudo só de uma...uma companhia. (Inf. C, m, menos letrado, dado 
252). (=dentro da qual funcionavam quatro fábricas). 

 
b. ...as autoridades não consideraram...então tem que copiar o Rio de Janeiro...eu 
já vi aqui...eu tinha uma revista aqui...eu perdi [uma página da revista]i [quei o 
dono do carnaval do Brasil vamos dizer assim que é o Joãozinho Trinta por sinal 
maranhense diz [nessa página]i] que cada estado deve fazer o seu carnaval 
próprio e não copiar o carnaval do sul. (Inf. F, h, menos letrado, dado 900).  
 

E a única relativa copiadora com predicador locativo que aparece nos dados desse 

grupo é ilustrada em (38): 

 
(38)  ...então tinha muito...muito...muito cortiço porque a maior parte da moradia...mais 

assim de...de cidade era...era cortiço nessa época em diversos lugar...tinha [rua]i 
[quei tinha dois três dois três [aqui na mesma rua]i]. (Inf. C, m, menos letrado, 
dados 481-482).  
 

Entre os menos letrados, como demonstramos na tabela 4.5b, as relativas 

copiadoras também são de baixa frequência e se concentram nas funções de complemento 

oblíquo e genitivo. De modo inverso, as relativas cortadoras têm total predomínio sobre 

as demais relativas (78%) na fala desse grupo e estão concentradas nas funções de adjunto 

adverbial e complemento oblíquo. Também chama a atenção o percentual para o relativo 

em função de predicador locativo tanto entre as cortadoras (38%) quanto entre as relativas 

padrão (60%), que se concentram também nas funções de complemento oblíquo e adjunto 

adverbial.  

Retomando as nossas observações, verificamos que os resultados para a estratégia 

padrão, em funções preposicionadas, apresentam diferença em relação a outros trabalhos. 

Mollica (1977), por exemplo, não encontrou nenhum dado dessa estratégia na fala dos 

adultos em fase de alfabetização (MOBRAL) e, em Tarallo (1983), a relativa padrão só 
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aparece com o índice de 18,2% na fala das pessoas pertencentes à classe mais alta na sua 

amostra da fala paulistana. E, ao contrário da relativa padrão, as cortadoras têm 

desempenho significativo de 61,4% de ocorrências encontradas entre os analfabetos nos 

resultados de Mollica (1977) e 82,2% e 75%, em funções oblíquas e de objeto indireto, 

respectivamente, em dados de Tarallo (1983). Para Mollica (1977), o expressivo 

percentual de copiadoras (38,6%) é favorecido por dois fatores: a maior distância entre o 

relativo e o constituinte relativizado e o traço de animacidade [+humano]. Nos resultados 

de Tarallo (1983), as cortadoras só não prevaleceram na função genitiva, função em que 

apresentaram um expressivo percentual de cópia: 52,9%. Mas o relevante a destacar é o 

baixo percentual de relativas “padrão” nos dois trabalhos citados.  

Antes, porém de comparar nossos resultados com os de Mollica e Tarallo, tal 

como fizemos para as funções de sujeito e objeto, é importante observar as ocorrências 

do relativo “onde” na amostra, o que será feito na seção seguinte. Como dissemos acima, 

ao tratar do quadro de pronomes relativos que aparecem na amostra, veremos que o uso 

do relativo “onde”, é bem frequente e acaba por contribuir para os índices de relativas 

padrão em funções oblíquas. Veremos até que ponto isso influi na fala dos [+Letrados] e 

[-Letrados]. Passemos então à Seção 4.4. 

 

4.4 O quadro de relativos  

 

Como dissemos, as ocorrências de relativas padrão entre os mais letrados não 

chama tanto a atenção quanto aquelas entre os menos letrados, já que o primeiro grupo 

ou é de pessoas com curso superior ou é de pessoas que têm/tiveram intenso contato com 

a escrita. As tabelas 4.6a e 4.6b, abaixo, permitirão observar o quadro de pronomes 

relativos usados pelos falantes segundo o grau de letramento. 
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Tabela 4.6a -  Distribuição geral das ocorrências de estratégias de relativização 
segundo o tipo de relativo - Falantes [+Letrados]. 

 
Tipo de 
relativo  

 

Padrão 
 
      N        % 

Copiadora 
 
     N          % 

Cortadora 
 

     N          % 

TOTAL 
 

N          % 
 

Que  
 

    790      94      8           1     40           5    838      100 

Quem  
 

       4     100      0           -       0           -       4       100 

Qual  
 

       8     100 
 

     0           -       0           -       8       100 

Cujo 
 

       2       67      1         33       0           -       3       100 

Onde 
 

     30       97     1            3 
 

      0           - 
 

    31       100 
 

TOTAL    834       94 
 

   10        1,5     40        4,5   884       100 

 
 

Tabela 4.6b  - Distribuição geral das ocorrências de estratégias de relativização 
segundo o tipo de relativo - Falantes [-Letrados]. 

 
Tipo de 
relativo  

 

     Padrão 
 
   N          %  

  Copiadora 
 
   N          % 

    Cortadora 
 
    N           % 

    TOTAL 
 
   N         % 
 

Que 
 

1091       81   20            1   235         17 1346     100 

Quem 
 

   0           -   0              -     0             -    0           - 

Qual 
 

   2          67 
 

  0              -     1           33    3       100 

Cujo 
 

   0           -       0             -     0             -    0          - 

Onde 
 

 54       100   0             - 
 

    0             - 
 

 54       100 
 

TOTAL 1147     82 
 

20             1   236           16 1403    100 

 

Enquanto nos dados dos mais letrados foram encontrados os relativos “que”, 

“quem”, “o qual”, “cujo” e “onde”, entre os menos letrados o quadro de relativos é mais 

reduzido, limitando-se a três relativos: “que”, “onde” e “o qual”.  Na análise geral, o 

relativo “que” aparece nas três estratégias com 2.184 do total de 2.287 dados da amostra, 

seguido do “onde” com 85 ocorrências; “o qual” com 11; “quem” com 4 ocorrências e, 
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“cujo”, com 3 casos. As ocorrências de “cujo” encontram-se restritas à fala dos letrados. 

Tarallo (1983) não encontrou esse pronome na fala dos escolarizados de São Paulo. Em 

dados para o PE dialetal, Varejão (2006) também atesta que foi categórica a ausência do 

pronome relativo “cujo” nas amostras analisadas. E, como era de se esperar, o relativo 

“que” foi o mais produtivo, tendência confirmada por todos os estudos aqui descritos. 

Observamos que, dentre as relativas padrão em funções oblíquas no grupo dos 

menos letrados, 54 apresentam o relativo “onde”2. Chama atenção o fato de que entre 

essas construções o “onde” retoma advérbios locativos, presentes na oração principal, do 

tipo “lá”, “ali”, “aqui” etc., ilustradas em (39a-b): 

 
 (39)  a. ...não tinha Escola Técnica que [lá]i [ondei [__]i é a Escola Técnica] era um era 

um sítio. (Inf. C, m, menos letrado, dado 232).  
 
b. ...desse lado dali da casa que vem da...da rua direita...ali era [uma fábrica de 
açúcar ali]i [ondei [__]i tem esse negócio de Armazém Abreu] que vende sapato 
por ali. (Inf. C, m, menos letrado, dado 276). 
 

Para que se tenha uma ideia do efeito da presença de “onde” no percentual de 

relativas padrão, vejamos a redistribuição das estratégias com funções oblíquas sem esse 

pronome na Tabela 4.7, que revê os números da Tabela 4.4 que incluía as ocorrências 

com o relativo “onde” entre as relativas padrão: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Nos dados analisados, todas as ocorrências do relativo “onde” têm como antecedente um locativo, seja 
um SN, seja um advérbio. Não atestamos ocorrências como as apontadas em Braga (2007), para quem o 
“onde” vem sendo amplamente usado em remissão anafórica a categorias não locativas, tais como tempo, 
estado e situação. Em estudo de fala e escrita, Braga (2007) aposta na hipótese de que o “onde” como 
elemento que remete a categorias não locativas já está gramaticalizado e é uma instância de variação estável. 
Para essa autora, também as pro-formas locativas “aqui”, “ali”, “lá”, “aí” podem remeter a categorias não 
locativas. A explicação para o uso do “onde” e de pro-formas locativas fazendo remissão anafórica a 
entidades não locativas é atribuída por Braga (2007) à hipótese localista de que “formas linguísticas 
associadas à categoria espaço podem ser empregadas como modelos para a expressão de categorias mais 
abstratas”. (Para resultados empíricos, cf. Braga, 2007).  
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Tabela 4.7 – Redistribuição das ocorrências de estratégias de relativização nas 
funções regidas de preposição sem o relativo “onde”- Falantes [+Letrados] / [-

Letrados]. 
 

Graus de 
letramento 

Padrão 

N         % 

Copiadora 

N        % 

Cortadora 

N         % 

Total 

N         % 

[+letramento] 90         65 8        6,0 40        29     138     100 

[-letramento] 3          1,0      11     4,5     236    94,5 250     100 

TOTAL     93        24      19     5,0     276       71 388     100 

 

Comparando-se as tabelas 4.4 e 4.7, observamos novos resultados para a relativa 

padrão em funções oblíquas. Na fala dos mais letrados, mesmo com a exclusão do relativo 

“onde”, mantém-se a mesma hierarquia: a estratégia padrão (65%) supera a cortadora 

(29%); a copiadora alcança 6%, sugerindo um comportamento de regra variável. Na fala 

dos menos letrados, por outro lado, a exclusão do relativo “onde” provoca uma expressiva 

alteração. A ocorrência de relativas padrão cai de 19% para 1,0%  (correspondendo a 

apenas três ocorrências com o relativo na função sintática de adjunto adverbial), a de 

cortadoras sobe de 78% para 94,5%. A relativa copiadora tem uma pequena elevação de 

3% para 4,5%, percentual que ainda não configura uma regra variável.  

E, mais uma vez, comparando nossos resultados com os de Mollica (1977), 

Tarallo (1983) e Mollica (2003), na tabela 4.8, a seguir, podemos tecer algumas 

considerações. 
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Tabela 4.8 – Ocorrências de relativas oblíquas em amostras de língua falada 
no PB. 

 
Pesquisa Amostra Padrão  Copiadora Cortadora 

Mollica (1977)  MOBRAL 0    38,6%   61,4% 

Tarallo (1983)            SP       6,5%    15%   78,5% 
 
Mollica (2003)3 

 
PEUL(1980) 

       PEUL(2000) 

 
- 

         - 

 
   10,4% 
   10,3% 

 

 
      - 
      - 

Vale (2014) 
 
 

Memórias de Velhos 
       [+Letrados] 
       [-Letrados] 

 
      65% 
      1% 

 
     6% 
     4,5% 

 
  29% 
  94,5% 

 

Para o relativo em funções oblíquas, as amostras confrontadas revelam  

desempenhos distintos. Considerando somente a relativa padrão nas três amostras, vemos, 

num extremo, a fala dos analfabetos, em que não há relativas padrão; Mollica (1977) não 

encontra nenhum dado e Vale (2014) encontra 1% (lembremo-nos de que os 19% 

atestados se deviam à presença do relativo “onde” nos dados desses falantes). (Cf. Tabela 

4.5b). Considerando a amostra de Tarallo, que inclui falantes escolarizados, em diferentes 

níveis, temos 6,5% de relativas padrão contra 65% em Vale (2014); mesmo sabendo que 

esse percentual de Tarallo ocorre igualmente entre os mais letrados, a diferença é 

significativa. Conforme já comentamos, o resultado de Vale é atribuído ao fato de ter sido 

obtido em amostra de fala de indivíduos letrados com mais de 60 anos. Uma amostra 

estratificada por faixas etárias e por níveis de escolaridade diferentes exibiria índices 

muito inferiores de relativas padrão. 

Comparando-se o percentual de copiadoras, observamos que os 38,6% produzidos 

na amostra Mobral (Mollica, 1977) contrastam com os 4,5% dos menos letrados em Vale 

(2014). Na amostra de Tarallo, os 15% de copiadoras correspondem a quase 3 vezes mais 

que os 6% observados nos dados de mais letrados de Vale (2014). E embora o percentual 

médio de 5% de copiadoras na amostra aqui analisada seja muito inferior aos resultados 

dos outros trabalhos, podemos dizer que a mesma hierarquia de funções sintáticas 

apontada por Tarallo (1983) é observada – o genitivo se situa no extremo de 

favorecimento da copiadora, seguido do complemento oblíquo e dos adjuntos. Da mesma 

                                                            
3 O artigo de Mollica (2003) não deixa claro o percentual de relativas cortadoras nem menciona se foram 
computadas quaisquer ocorrências de relativas padrão. Ao leitor fica a impressão de que a contraparte das 
copiadoras é constituída de cortadoras, o que significaria 89,6% e 89,7% para cortadoras nas amostras de 
1980 e 2000). 
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forma, o antecedente [+humano], apontado por Mollica (1977) predomina sobre os de 

traço [-humano].     

Finalmente, percebemos que o quadro das relativas cortadoras, de forma mais 

geral, reflete a presença mais expressiva dessas estruturas na amostra MOBRAL, que 

apresenta 61,4% de cortadoras, enquanto na amostra de Vale, na fala dos menos letrados, 

essa variante alcança 94,5%. Já entre os falantes (mais) escolarizados, os percentuais são 

muito distintos, com 78,5% em Tarallo (1983) e 29% de relativas cortadoras encontradas 

nos dados de mais letrados de Vale (2014). Quando observamos as funções sintáticas que 

favorecem a cortadora, vemos uma direção inversa (cf. tabelas 4.5a e 4.5b), com os 

adjuntos liderando o apagamento da preposição, seguidos dos complementos oblíquos e 

genitivos. Vemos, então, que as funções menos encaixadas foram as que mais 

favoreceram a relativa cortadora. No grupo dos mais letrados, a função de adjunto 

adverbial, como dissemos, seguida dos complementos oblíquos, do genitivo e, na 

sequência, as demais funções. Entre os menos letrados, as funções de adjunto adverbial, 

complementos oblíquos, locativos e as demais funções, confirmando-se a hierarquia de 

Tarallo (1983) de maior para menor favorecimento à cortadora pelas funções oblíquas > 

objeto indireto > genitivo. 

 

4.5 A análise de regra variável das funções regidas – relativas padrão vs. relativas 
cortadoras 
 
 

Com base no que foi exposto nas seções precedentes, podemos afirmar que os 

índices percentuais de relativas copiadoras nas funções oblíquas atingem 5,0%, estando 

no limite do que Labov considera uma regra semicategórica (cf. tabela 3.1, seção 3.4, no 

capítulo da Metodologia). Tentamos fazer uma análise ternária, incluindo as copiadoras. 

No entanto, o número de knockouts para essas estruturas em todos os grupos não permitiu 

essa rodada. Tomamos, então, a decisão de fazer uma análise de regra variável binária, 

considerando as relativas padrão e cortadoras em funções oblíquas exibidas na Tabela 

4.4, excluídos os casos de relativo “onde” precedidos de advérbio, que não exibem 

variação com (em) que, como se mostra em (40a-b): 

 
(40)  a. ...ele sempre ia na Casa de Socorro; lá [onde/*(em) que aparece sombrinha[__]]... 

lá na praça Benedito Leite (Inf. B, m, menos letrado, dado 1252). 
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b.  ...não tinha Escola Técnica, que lá [onde/*(em) que é a Escola Técnica] era um 
sítio. (Inf. C, m, menos letrado, dado 232).   

 

 Para gerar uma célula sem knockouts, tivemos de excluir o grupo de fatores “tipo 

de relativo”, porque os pronomes “quem” e “cujo” não aparecem em todas as funções e 

nem na fala dos menos letrados. E, como explicitado na metodologia, tivemos de agrupar 

as preposições segundo um contínuo de +/- conteúdo semântico, sob a hipótese de que 

quanto menos conteúdo semântico maior a possibilidade de apagamento da preposição. 

A tabela 4.9, a seguir, apresenta os grupos de fatores selecionados pelo Programa Varbrul, 

tomando como valor de aplicação a relativa cortadora. 

 
Tabela 4.9 - Grupos de fatores selecionados para a realização das relativas oblíquas 

(valor de aplicação: relativa cortadora). 
 

GRUPOS DE 
FATORES 

Oco/Total % Peso relativo 

Graus de letramento 

       [-letrados] 238/269 88% 0,84 

[+letrados] 40/161 25% 0,06 

Tipo de preposição 

(a, de, em) 245/315 78% 0,52 

(com, para) 26/35 74% 0,39 

   (por, sobre.....) 5/8 63% 0,21 

Função sintática relativizada 

   Genitivo 11/13 85% 0,98 

      Compl. oblíquo 82/131 63% 0,50 

      Compl.nominal 7/10 70% 0,49 

Adj. adverbial 151/216 70% 0,47 

   Predic. locativo 27/60 45% 0,38 

Log likelihood = -94.685                                       Significance =  0,006 

 

Como apresentado na tabela acima, os grupos de fatores selecionados como 

favorecedores da relativa cortadora foram a escolaridade, o tipo de preposição e a função 

sintática do pronome relativo, nesta ordem. O fator escolaridade apresentou-se como o 

mais forte e mais favorável à aplicação da regra. O peso relativo obtido para os menos 

letrados (0,84) observado “em relação” ao obtido para os mais letrados (0,06), uma 
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diferença de quase 0,80, indica que o letramento coloca os falantes em polos 

diametralmente opostos.  

O segundo fator selecionado pelo programa foi o tipo de preposição. As 

preposições mais cortadas foram as do grupo com menos conteúdo semântico: “a” “de” 

e “em”, com o peso relativo de 0,52. Embora a distância entre os pesos seja menor do que 

a que vimos para a escolaridade, há uma gradação entre os três pontos do contínuo, com 

o peso de 0,39 para o apagamento de “com” e “para” e 0,21 para as preposições com 

maior carga semântica, ou seja uma diferença de 0,13 e de 0,18 entre os três pontos. 

Confirmando nossa expectativa, as preposições “por”, “sobre” e “segundo”, 

desfavorecem claramente o apagamento. Em (41a-c), alguns exemplos:  

 
(41)    a. ...depois que eu comecei a fazer [esses boi]i [quei ela ta dizendo[__]i]...da  

cortiça. (Inf. T, h, menos letrado, dado 1269a). (=sobre os quais ela tá dizendo) 
 
b. ...é [a única brincadeira]i [quei eu sou completamente obcecado[__]i] é 
bumba-boi... sou completamente louco por bumba-boi. (Inf. U, h, menos letrado, 
dado 153). (=pela qual eu sou completamente obcecado) 
 
c. ...eu entrei lá naquela corriola...entrei...me deram um número...eu peguei a 
trabalhar trabalhar...nesse tempo era o Dutra e tinha [um decreto aí]i [quei a 
gente...a gente não pagava nada[__]i]. (Inf. F, h, menos letrado, dado 1033). 
(=pelo qual/segundo o qual a gente não pagava nada) 

 

Em (42), embora esteja presente a preposição, indicando que estamos diante de  

uma relativa padrão, chama a atenção a falta de concordância de gênero que a preposição 

em geral exibe (pelo, pela), certamente porque o relativo usado foi “que” e não “o qual”.  

  
(42)  com o futebol o povo não pensa n[a miséria]i [peloi que está passando[__]i]. (Inf. 

P, h, mais letrado, dado 253). 
 

Entre as preposições semanticamente plenas, foram encontradas 3 ocorrências 

com preposições “solteiras” (prepositional stranding), não computadas na análise, que 

apresentamos em (43a-c): 

 
(43)  a. A gente via um boi...pá...matou...taí [uma coisa]i [quei eu bato [contra [__]i] 

...do sujeito matar um boi... agora chama o doutor...o doutor vem...canta...passa 
remédio...o boi torna levantar...tira a língua do boi...esse boi torna...como que um 
boi vai ficar sem língua? (Inf. U, h, menos letrado, dado 147). 



92 
 

           b. ...ali tem [peças de cedro]i [que já fez canzola dentro[__]i]...aquelas canzola 
dentro da peça...só de velho...e não escangalha...tá todo tempo bom...não dá 
cupim. (Inf. D, h, menos letrado, dado 718). 

          c. ...a Imperatriz só dá [a bandeja]i [quei [dentro[__]i] tem os envelope com o 
dinheiro] pra distribuir para os velho. (Inf. C, m, menos letrado, dado 440). 

 
O terceiro grupo de fatores que favorece o “corte” da preposição é a função 

sintática. Com base na tabela 4.9, percebemos uma hierarquia no favorecimento das 

funções sintáticas, a partir da função de genitivo, com o peso de 0,98. No polo oposto, 

vemos a função do predicador locativo, com 0,38, que claramente desfavorece à relativa 

cortadora. Num ponto intermediário, entre esses dois extremos, observamos as funções 

de complemento oblíquo (0,50), complemento nominal (0,49) e adjunto adverbial (0,47), 

com pesos praticamente idênticos. Como a distância entre esses e o peso obtido para o 

predicador locativo não alcança 0,10, podemos dizer que seu comportamento não é muito 

diferente em relação ao favorecimento da relativa cortadora.  

Como dissemos acima, a status informacional, a animacidade do referente, o 

gênero do falante e a distância (entre o elemento relativizador e a função relativizada) 

foram rejeitados, nessa ordem. O status informacional, primeiro grupo descartado no 

stepdown, apresentou alguma diferença entre referentes inferíveis e novos, de um lado, 

com pesos variando entre 0,33 e 0,43, e os evocados, de outro, com 0,58, sugerindo que 

este último fator exerce algum favorecimento à relativa cortadora. O gênero do falante - 

com pesos relativos de (0,49) para [homem] e (0,51) para [mulher] - e o traço de 

animacidade, com pesos iguais de 0,50 para [-humano] e [+humano] - não apresentaram 

qualquer diferença. Finalmente, o último dos grupos de fatores descartados pelo programa 

é a distância, com 0,53 para a menor distância, seguido de 0,49 para a distância 

intermediária e 0,47 para a maior distância, ou seja, os pesos não têm qualquer diferença 

entre si (0,06 de diferença entre o maior e o menor peso).  

 

4.6 Generalizações empíricas 

 
Os resultados acima permitem-nos formular algumas considerações. Primeiro, o 

baixo número de relativas copiadoras de oblíquos nos dois grupos (apenas 9 ocorrências 

entre os mais letrados e 11 entre os menos letrados); a constatação de que as relativas 

cortadoras têm frequência expressiva, principalmente na fala dos menos letrados e a  

perda de preposição frequentemente nos casos de topicalização de constituintes oblíquos, 
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como demonstram Orsini e Vasco (2007), apontam para evidências empíricas em favor 

da hipótese de Kato (1993) de que a extração do constituinte relativizado é feita a partir 

de uma posição deslocada (mais próxima do relativo) e não de uma posição canônica. Os 

exemplos a seguir, em (44a-b) mostram a topicalização de constituintes em função 

oblíqua com perda de preposição:  

 
(44)  a. Futeboli [também não era muito amante [__]i]...eu sempre fui obcecado pela 

brincadeira de Bumba-boi...sempre fui obcecado pelo boi. (Inf. U, h, menos 
letrado, dado 126a). (também, eu não era muito amante [de futebol]). 

 
b. - essas bonecas de canaranai [a senhora não trabalha [__]i, trabalha? 
(a senhora trabalha [com essas bonecas de canarana]). 

 

A frequência de tais ocorrências confirmam as análises de Orsini e Vasco (2007) 

(discutidas no capítulo 2) sobre a perda de preposição na topicalização de constituintes 

oblíquos e nos levam a concordar com a hipótese de Kato (1993), segundo a qual as 

estratégias de relativização no PB são derivadas a partir de uma posição de deslocamento 

à esquerda (left deslocation), ou seja, a partir de uma posição em que o constituinte 

oblíquo pode aparecer sem a preposição. Note-se que, na sua posição canônica, o 

constituinte só pode aparecer regido de preposição4. 

Isso nos leva a defender que, de fato, a estratégia de relativização corrente no PB 

é realizada a partir de uma posição deslocada, que admite constituintes oblíquos sem 

preposição.  

Considerando que os dois grupos de informantes apresentam idade entre 60 e 80 

anos no período de coleta dos dados e o fato de, dentre os 14 informantes, 6 do grupo dos 

menos letrados terem nascido em ambiente rural, em pequenos povoados de cidades do 

interior maranhense, sem contato urbano, podemos supor que as estratégias padrão com 

funções oblíquas já não faziam parte dos dados a que esses falantes foram expostos 

durante a aquisição da linguagem. Isso fica evidente na fala do grupo de menos letrados 

                                                            
4 É necessário destacar que esta amostra exibe uma construção tradicionalmente apontada como padrão 
para a introdução de um tópico. Veja-se entretanto que, enquanto só falantes mais letrados fazem uso 
sistemático de “com relação a” e “quanto a”, os menos letrados só usam a preposição “sobre”: 
 (i) ...com relação à igreja, casa de culto...ninguém dá algo em troca de um terço, de um objeto... ou 

você dá ou fica privado daquilo que deveria dar à igreja ou à casa de culto. (Inf. P, h, mais letrado, dado 
536). 

 (ii) ...quanto à parte da Academia de Letras...inicialmente não era das minhas cogitações me 
candidatar a academia de Letras porque não me considerava um escritor. (Inf. G, h, mais letrado, dado 
79). 

 (iii) ...sobre os terreiros...o da Mundica Tainha era em Nova Iguaçu o terreiro dela. (Inf. C, m, menos 
letrado, dado 328).  
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(ou analfabetos), em que, após a exclusão do “onde” (cf. tabelas 4.4 e 4.7, acima), o 

número de 57 relativas padrão caiu para 3 ocorrências, com 1%, apenas. E essas três 

ocorrências são de relativas padrão na função sintática de adjunto adverbial, que é a 

função mais produtiva das relativas regidas de preposição, como atestado em pesquisas 

citadas no Capítulo 1 (cf. Varejão, 2006, Correa, 1998). Nos nossos dados, foi a terceira 

função (14%) entre os menos letrados e a primeira entre os mais letrados, com 47,5%, 

dentre as demais funções para esse tipo de relativas. (cf. tabelas 4.5a e 4.5b).   

Esse baixo número de relativas padrão entre os menos letrados e o alto percentual 

entre os mais letrados nos faz pensar no papel do letramento – aqui significando o contato 

com a escola e/ou com a leitura. Ficou bem claro, na seleção de fatores pelo Programa 

Varbrul, o papel do grau de letramento dos falantes. Somos levados a supor que essa 

estrutura esteve ausente do input a que estiveram expostos todos esses falantes durante a 

fase de aquisição da linguagem e só foram adquiridas a partir do contato com a escrita. 

Reflexões sobre a gramática do letrado, que revela estruturas que não foram adquiridas 

como L1 e que aparecem na L2, como fruto do contato com a escola além de outras 

influências sociais (histórias, poesias, provérbios, orações ouvidos ao longo da infância) 

aparecem em Kato (2005). Essa aprendizagem tardia pode produzir estruturas padrão e, 

ao mesmo tempo, hipercorreções, que aparecem nos nossos dados. Vejam-se os dados em 

(45) produzidos pela mesma informante “C”, que frequentou cursos profissionalizantes 

(corte e costura, culinária, salão de beleza) e conviveu por 13 anos com pessoas de 

culturas distintas, na cidade do Rio de Janeiro e na Casa das Minas, local de culto afro 

religioso, em São Luís, frequentado por pessoas de diversas classes sociais: 

 

(45)  a....e hoje está misturado...homens e mulheres n[o mesmo trabalho]i [o quali 
tinha separação[__]i]. (Inf. C, m, menos letrado, dado 263). 
 
b. ...então não adotava no meio da cidade [terreiros de Mina]i [o quali a Casa 
das Minas a Casa de Nagô e Casa de seu Porfirio outras era localizada quase no 
centro da cidade[__]i]. (Inf. C, menos letrado, dado 206). 

 
 c. ...fiquei no Rio de Janeiro de...de 54 a 67...com essa volta...chegando aqui em 

São Luís fui...fui começar [a atividade de trabalhos manuais]i [o quali tinha 
estudado por lá[__]i]. (Inf. C, m, menos letrado, dado 172). 

 

Da mesma forma, vimos no Capítulo 3, exemplos (9c-d), aqui retomados em (46), 

indivíduos letrados fazendo estruturas copiadoras com os relativos padrão: 
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(46)    a. ...é...a decisão da eficiência...por aí a fora...no que eu tive contato...muitos já 
morreram durante esse período mas há [uma figura]i [com quemi eu me encontrei 
[com ele]i em São Paulo] que ali em cima tem um livro dele.(Inf. P, h, mais 
letrado, dado 306). Relativa Copiadora - Complemento Relativo/Oblíquo). 

 b. ...a minha vida foi quase toda no Tesouro...saí apenas no governo de Pedro 
Neiva de Santana porque [Eney, esposa dele]i [cujoi pai [dela]i tinha sido muito 
amigo de meu pai]...logo a ligação das família era muito grande. (Inf. X, m, mais 
letrado, dado 409).  (Relativa Copiadora - Genitivo). 

 

Esses dados nos dão uma medida da pouca familiaridade com as relativas padrão. 

Parte dessa pouca familiaridade fica clara na ausência dos relativos “quem”, e “cujo” na 

fala dos não letrados e seu uso parcimonioso na fala dos mais letrados. Não é por outra 

razão que o Programa Varbrul selecionou o genitivo como a função que mais favorece as 

cortadoras.   

De modo geral, podemos dizer que fatores de natureza funcional e formal 

(estrutural) podem contribuir para entender a preferência pelas relativas cortadoras. A 

tendência de o PB contemporâneo exibir, cada vez mais, características de língua 

orientada para o discurso (cf. Braga e Mollica, 1986; Braga, 1987 e Duarte, 1995, sobre 

as construções de DE de sujeito;  Callou, Moraes e Leite, 1993; Vasco, 1999; Orsini, 

2003; Orsini e Vasco, 2007), uma característica de natureza funcional, está intimamente 

relacionada à hipótese de Kato (1993), segundo a qual as relativas não padrão são 

derivadas por movimento, mas não da posição canônica do constituinte e sim da posição 

deslocada, de tópico. Para Kato, os resumptivos (ou pronomes-cópia) são gerados na base 

como anáforas pronominais correspondentes ao sintagma alvo da relativização, hipótese 

que já havia sido defendida por Tarallo (1983).  
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho realizou uma análise das estratégias de relativização na fala de 

adultos maranhenses com o objetivo de observar como se comporta essa variedade em 

relação aos resultados encontrados para outras regiões e estados brasileiros. Para a 

realização deste estudo, consideramos como variável sociolinguística as três variantes: 

padrão, copiadora e cortadora, analisadas em relação a fatores estruturais e sociais, como 

o tipo de relativo, a função sintática do relativo, o traço de animacidade do antecedente, 

o status informacional do elemento relativizado, a distância entre o relativo e a função 

relativizada, os tipos de preposição nas funções oblíquas e fatores sociais, como o nível 

de letramento e o gênero do informante. No Capítulo 1, apresentamos os pontos de partida 

deste trabalho, retomando o tratamento das relativas na tradição gramatical e em 

gramáticas recentes escritas à luz de diferentes correntes teóricas, além de reunir alguns 

estudos pioneiros realizados com amostras de fala e escrita de diferentes regiões e falantes 

de diferentes níveis de escolaridade. Esses estudos revelam que no português brasileiro, 

a relativa padrão com constituinte preposicionado está claramente relacionada à atuação 

do processo escolar.  

O Capítulo 2 apresenta interpretações teóricas para as estratégias de relativização 

no português, desde a teoria de movimento do constituinte relativizado, passando pela 

hipótese de Tarallo (1983), segundo a qual  o “que” das orações relativas no PB seria uma 

conjunção integrante e pela proposta de Kato, para quem tais estruturas exibem um 

pronome relativo e a ausência da preposição se deve ao fato de que as relativas são geradas 

a partir do movimento de uma posição de tópico e não da posição canônica do constituinte 

relativizado.   

O Capítulo 3 é dedicado aos procedimentos metodológicos que a pesquisa seguiu.  

Nele, fazemos uma descrição da amostra, que é constituída de adultos, acima de 60 anos, 

distribuídos em dois níveis de letramento – um grupo de analfabetos e um grupo com grau 

alto de letramento, seja pela educação formal seja pelo maior contato com a escrita; 

apresentamos os critérios que levamos em conta na seleção dos dados; o envelope da 

variação – com a variável sociolinguística e os grupos de fatores – além do conceito de 

regra variável adotado e o programa estatístico utilizado. 

Os resultados são apresentados no Capítulo 4. Os 2.287 dados levantados foram 

analisados em duas seções: a primeira reuniu as relativas de “sujeito” e de “objeto direto”, 
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que admitem apenas duas formas variantes: a relativa padrão (conhecida como relativa 

com lacuna) e a copiadora. A preferência pela relativa padrão corresponde à quase 

totalidade dos dados – com apenas 0,5% de copiadoras de sujeito na fala dos menos 

letrados e nenhuma ocorrência entre os mais letrados; 0,6% de copiadoras de objeto entre 

os mais letrados e 0,5% entre os menos letrados. Tais resultados não configuram uma 

regra variável, nos termos de Labov (2003), o que inviabilizou uma análise de pesos 

relativos.  

O conjunto de dados com os relativos em funções oblíquas apresentou as três 

estratégias – padrão, copiadora e cortadora, distribuídas da seguinte forma: entre os mais 

letrados encontramos 71% de relativas padrão; 5% de copiadoras e 24% de cortadoras; 

entre os menos letrados, 19% de padrão; 3% de copiadora e 78% de cortadora. Esses 

percentuais, que destoam dos resultados atestados para a fala de analfabetos (Mollica, 

1997) e para uma amostra estratificada por classe social e níveis de escolaridade 

diferenciados (Tarallo, 1983), revelaram que a presença do relativo “onde” interferia 

nesses números. Procedemos então a uma rodada sem o relativo “onde” e confirmamos 

nossa hipótese: enquanto na fala dos letrados o conjunto de relativas sem o “onde” 

mantém um significativo percentual de relativas padrão (65%), mantendo-se o índice de 

copiadoras em 6,0% e de cortadoras em 29%, no grupo dos menos letrados, a ocorrência 

da relativa padrão cai para 1% (apenas 3 dados); as copiadoras alcançam apenas 4,5% e 

as cortadoras, 94,5%.  

Em relação à relativa copiadora nas funções oblíquas, constatamos que estamos 

diante de uma regra semicategórica – com um percentual médio de 4% na amostra – o 

que, mais uma vez impediu a inclusão dessa variante na análise de pesos relativos. Uma 

análise qualitativa, entretanto, confirma que a função de genitivo, seguida da de 

complemento oblíquo e dos adjuntos adverbiais foram as favorecedoras da cópia, nessa 

ordem. Em relação a alguma motivação de natureza psicolinguística, apesar do baixo 

percentual, vemos nessa hierarquia que a função mais encaixada é a que mais favorece a 

cópia. Podemos ainda confirmar, em relação a essa estratégia, o predomínio do traço 

[+humano] do antecedente sobre o traço [-humano], o que ratifica, como dissemos, a 

hipótese de Mollica (1977), cuja análise tomou a variante copiadora como valor de 

aplicação.  

Procedemos, então, à análise de pesos relativos opondo a relativa padrão à 

cortadora, tomando como valor de aplicação a cortadora. O Programa Varbrul selecionou 

como significativos três grupos de fatores. Em primeiro lugar a escolaridade, com peso 
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relativo variando entre 0,84 e 0,06 para menos e mais letrados, respectivamente. A 

escolaridade apresenta-se como o fator mais forte, indicando, como já dissemos, que o 

letramento coloca os falantes em situações completamente opostas. Veja-se que a 

distância entre os menos letrados e os mais letrados no favorecimento da cortadora chega 

a quase 0,80.  

O tipo de preposição foi o segundo fator selecionado pelo programa. As 

preposições mais “cortadas” foram as do grupo de menos conteúdo semântico: “a” “de” 

e “em”, com o peso relativo de 0,52, e as de maior conteúdo semântico - “por”, “sobre” 

e “segundo” - foram as que desfavoreceram o apagamento, com peso de 0,21. As 

preposições “com” e “para”, se consideradas na escala dos três pontos do contínuo, se 

encontram num ponto intermediário, com o peso de 0,39. E, como vimos na análise, a 

função sintática do pronome relativo foi o terceiro grupo considerado significativo no  

apagamento da preposição das relativas. Vimos que os pesos obtidos variam entre 0,98 

(função de genitivo) e 0,38 (função de predicador locativo), que desfavorece a relativa 

cortadora. Entre esses dois extremos, aparecem os pesos de 0,50 para a função de 

complemento oblíquo; 0,49 para complemento nominal e 0,47 para adjunto adverbial, 

com pesos praticamente idênticos 

Retomando as perguntas feitas no final do Capítulo 2, podemos dizer, quanto às 

funções não regidas, que o comportamento de maranhenses adultos menos letrados em 

relação à estratégia padrão não se diferencia do desempenho dos mais letrados. Os 

resultados de 100% de ocorrências de padrão de sujeito entre mais letrados e 99% entre 

menos letrados e de 99,5% de objeto direto para mais letrados e 99,4% para menos 

letrados indicam que estamos diante de um quadro de regra quase categórica. 

Confirmamos que adultos maranhenses usam igualmente a relativa padrão em funções de 

sujeito e objeto direto independentemente do grau de letramento. 

Em funções preposicionadas, entretanto, há um comportamento diferente na 

produção da estratégia padrão entre os dois grupos. Essa diferença aparece claramente 

diferente quando consideramos a presença e a ausência do relativo “onde” nos dados. A 

diferença é notável: entre os mais letrados, os 71% de padrão com o “onde” caem para 

65% sem esse pronome. Mas, entre os menos letrados, os 19% de padrão com “onde” 

quase desaparecem, ficando apenas 1,0% de relativas padrão sem esse relativo, sugerindo, 

como já dissemos, a clara influência do processo escolar na produção da relativa padrão 

entre os mais letrados. É interessante destacar a expressiva presença do relativo “onde” 
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com valor locativo, o que não tem sido observado com tal frequência em análises da fala 

de indivíduos letrados e mais velhos em outras regiões.   

Quanto a alguma motivação de natureza estrutural (função sintática, tipo de 

preposição e traço semântico) para a produção de relativas cortadoras na fala de adultos 

maranhenses, nossas hipóteses se confirmaram em parte, com a seleção do tipo de 

preposição e a função sintática selecionados.  

Fatores de natureza funcional, como o processamento, estão, ao que tudo indica, 

relacionados à produção da relativa copiadora, com baixa ocorrência nesta amostra. 

Assim, nossa previsão de que a relativa copiadora de sujeito apareceria em percentuais 

mais altos entre os maranhenses por causa da tendência ao preenchimento do sujeito não 

se confirmou. Esse resultado deve, mais uma vez, ser creditado à faixa etária dos 

indivíduos da amostra aqui analisada. Uma análise com base em uma amostra 

estratificada segundo a escolaridade e a faixa etária poderá confirmar um possível 

processo de mudança em direção à cortadora e maiores índices de copiadoras na fala de 

gerações mais jovens, independentemente do grau de escolaridade. 

Finalmente, a constatação de que as relativas cortadoras têm frequência expressiva 

na amostra pôde ser associada à perda de preposição nos casos de topicalização de 

constituintes oblíquos, como demonstram Orsini e Vasco (2007), constituindo evidências 

empíricas em favor da hipótese de Kato (1993) de que a extração do constituinte 

relativizado é feita a partir de uma posição deslocada (mais próxima do relativo) e não da 

posição canônica. 

Esperamos que este trabalho, embora seja um passo inicial, possa contribuir para 

uma descrição da sintaxe da fala maranhense. 
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