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RESUMO 

 

 

Neste trabalho, focalizamos as estratégias de relativização, em corpus diacrônico do 

Português Brasileiro (PB). Em linhas gerais, objetivamos investigar o uso das relativas em 

perspectiva histórica no PB, focalizando motivações semântico-cognitivas e discursivo-

pragmáticas implicadas e a correlação com as tradições discursivas. A perspectiva teórica que 

fundamenta o nosso estudo é a da Linguística Funcional de vertente norte-americana, 

inspirada em Talmy Givón, Sandra Thompson, Paul Hopper, Joan Bybee, Elizabeth Traugott, 

Mário Martelotta, Angélica Furtado da Cunha, entre outros, conjugada a contribuições das 

Tradições Discursivas, com base em autores como Kabatek, Koch e Oesterreicher. Quanto à 

metodologia, a nossa pesquisa é eminentemente qualitativa, no sentido de que busca elucidar 

motivações semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas relacionadas ao uso das estratégias 

de relativização no PB; e tem suporte quantitativo, no que se refere ao aspecto mensurável dos 

dados e caracterização do objeto de estudo e sua frequência de uso. Para esta investigação, 

utilizamo-nos dos corpora do projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB), de 

modo mais específico, das cartas particulares, oficiais, de leitor e de redator escritas entre os 

séculos XVIII e XX, de quatro estados: Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro.  

Os resultados desta pesquisa revelam a variação no domínio da relativização, tendo em vista o 

aumento do percentual de relativas cortadoras no corpus desta investigação, ainda que a 

ocorrência dessa estratégia esteja mais restrita às cartas particulares. Além disso, verificamos 

fatores de natureza cognitiva como redução do custo cognitivo e economia relacionados à 

ocorrência da relativa cortadora, principalmente, nas cartas particulares; aspectos como a 

necessidade de expressividade e clareza relacionados ao uso, mesmo que pouco frequente, da 

copiadora, principalmente nas cartas oficiais; e fatores de ordem comunicativa como a esfera 

pública de circulação de parte das cartas da amostra, como nas cartas de redator e do leitor, e 

o distanciamento entre os interlocutores implicados mais diretamente no uso das relativas 

padrão da nossa amostra. 

 

Palavras-chave: Estratégias de relativização. Linguística Funcional. Motivações semântico-

cognitivas e discursivo-pragmáticas. Tradições Discursivas. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In this study, we focus on the relativization strategies, in diachronic corpus of Brazilian 

Portuguese (BP). Generally speaking, we aim to investigate the use of the relative in a 

historical perspective on BP, focusing on semantic-cognitive and discursive-pragmatic 

motivations involved and the correlation with the discursive traditions. The theoretical 

perspective underlying our study is the North-American Functional Linguistics, inspired by 

Talmy Givón, Sandra Thompson, Paul Hopper, Joan Bybee, Elizabeth Traugott, Mario 

Martelotta, Angelica Furtado da Cunha, among others, combined with contributions of 

Discursive Traditions, based on authors such as Kabatek, Koch and Oesterreicher. As for the 

methodology, our research is eminently qualitative, in the sense that it seeks to elucidate 

semantic-cognitive and discursive-pragmatic motivations related to the use of relativization 

strategies in BP; and it has quantitative support, with respect to measurable data aspect and 

characterization of the object of study and its frequency of use. For this investigation, we use 

the corpora of the project Para a História do Português Brasileiro (PHPB), more 

specifically, the particular, official, reader and redactor letters written between the eighteenth 

and twentieth centuries, from four states: Minas Gerais, Paraná, Pernambuco and Rio de 

Janeiro. The results of this research reveal the variation in relativization strategies, in view of 

the increase in the relativa cortadora (prepositional chopping strategy) percentage in the 

corpus of this investigation, even though the occurrence of this strategy is more restricted to 

private letters. In addition, we found factors of cognitive nature such as reduction in cognitive 

cost and economy related to the occurrence of that relative strategy, principally in private 

letters; aspects such as the need for expressiveness and clearness related to the use, even if 

infrequent, of the relativa copiadora (resumptive strategy), especially in official letters; and 

factors of communicative order such as the public sphere of circulation of the sample letters, 

as in the redactor and reader letters, and the gap between the parties most directly involved in 

the use of the standard relative of our sample. 

 

Keywords: Relativization strategies. Functional Linguistics. Semantic-cognitive and 

discursive-pragmatic motivations. Discursive Traditions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A variação no uso das estratégias de relativização tem sido foco de várias pesquisas no 

âmbito dos estudos linguísticos, desde o trabalho pioneiro realizado por Mollica (1977), 

posteriormente ampliado por Tarallo (1983). O interesse em investigar as orações relativas 

envolve, entre outras questões, a diversidade de aspectos formais e/ou funcionais a elas 

relacionados, além de diferentes abordagens teóricas possíveis, cada uma focalizando uma 

dada faceta do fenômeno. 

No universo de pesquisas que se dedicaram ao estudo das estratégias de relativização, 

tem-se trabalhos desenvolvidos em perspectiva sincrônica, tais como Mollica (1977), Corrêa 

(1998) e Bispo (2009), e importantes estudos diacrônicos, a começar pela pesquisa de Tarallo 

(1983) e os trabalhos mais recentes de Silva, B. (2011) e de Bispo (2014). 

Diante desse contexto, investigamos, neste trabalho, as orações relativas no Português 

Brasileiro, em perspectiva histórica, fundamentados teoricamente na associação de dois 

paradigmas: o da Linguística Funcional e o das Tradições Discursivas (TD). 

É importante destacarmos, de início, que a variação no uso da oração relativa envolve 

três tipos de estratégias, conforme mostrado por Tarallo (1983): uma padrão e duas não 

padrão (copiadora e cortadora), ilustradas a seguir: 

  

(1) Este é o trabalho sobre o qual falei. 

(2) Este é o trabalho que falei dele. 

(3) Este é o trabalho [ ] que falei. 

 

As três orações destacadas representam formas diferentes de codificar a oração 

relativa, as quais são utilizadas em função de fatores diversos, conforme veremos ao longo 

deste trabalho. O período em (1) ilustra uma relativa padrão, por apresentar, conforme prediz 

a gramática normativa, a preposição “sobre” regida pelo verbo “falar”, de acordo com a 

situação comunicativa; em (2), ilustramos uma copiadora, em que ocorre a “cópia” do 

antecedente do pronome relativo, por meio do pronome “ele”; e em (3) temos uma relativa 

cortadora, na qual se dá a omissão (corte) da preposição que antecederia o relativo, segundo 

orientações da tradição normativa. 

A tradição gramatical, geralmente, não dispensa atenção às estruturas não canônicas, 

considerando-as como erros por se tratar de “desvios” da norma padrão. E é nesse contexto 

que destacamos a importância de investigarmos a variação no domínio funcional da relativa, 
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tendo em vista a necessidade de explicitar que o uso dessas formas não acontece de forma 

aleatória.  

Nesse sentido, os vários estudos sobre as orações adjetivas1 têm contribuído 

significativamente para a descrição e explicação do fenômeno linguístico estudado e ressaltam 

a importância de se investigarem as diversas motivações implicadas na ocorrência das 

estratégias de relativização, sejam elas de viés semântico-cognitivo e/ou discursivo-

pragmático. Esses estudos admitem que há, de algum modo, uma relação motivada entre 

forma e função, indicando que as escolhas estruturais têm a ver com a situação de 

comunicação efetiva. 

Neste trabalho, fazemos um estudo diacrônico das estratégias de relativização no 

português do Brasil, discutindo aspectos cognitivo-funcionais implicados na escolha de uma 

ou de outra estratégia. Investigamos aspectos implicados no uso das relativas, considerando os 

fenômenos de variação e mudança, conforme os dados constantes nas sincronias selecionadas. 

Nesse sentido, a nossa pesquisa se aproxima de trabalhos que investigaram as estratégias de 

relativização, como as pesquisas de Silva, B. (2011), a respeito das estratégias de relativização 

no português europeu, e, principalmente, as de Bispo (2009; 2014), que focalizaram o estudo 

das relativas no português brasileiro em perspectiva funcional. Este trabalho se diferencia, em 

certa medida, das pesquisas que têm por base a Linguística Funcional, por incorporar, além 

dos princípios e categorias do Funcionalismo, a própria natureza do corpus desta 

investigação, que é motivada pela tradição dos textos. Fazemos, portanto, uma conjugação de 

pressupostos teóricos da Linguística Funcional e das Tradições Discursivas. 

 

1.1 QUESTÕES DE PESQUISA E HIPÓTESES 

 

Tendo em vista o contexto das investigações sobre as estratégias de relativização e o 

propósito do nosso trabalho quanto à busca por achados que contribuam com as pesquisas 

sobre o uso das orações relativas, elencamos as seguintes questões para esta pesquisa. 

(i) Qual a frequência de uso das orações relativas nos séculos XVIII, XIX e XX na 

amostra do português brasileiro examinada?  

(ii) Que motivações semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas estão 

subjacentes à recorrência a uma ou a outra estratégia de relativização no corpus 

desta pesquisa?  

                                                 
1 Neste trabalho, usamos ORAÇÃO ADJETIVA e ORAÇÃO RELATIVA indistintamente. 
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(iii) O uso das estratégias de relativização nas sincronias consideradas revela caso 

de variação estável ou mudança linguística2? 

(iv) Que relação pode ser estabelecida entre formas de organização da relativa e a 

tradição discursiva? 

 

Tomamos como hipóteses para esses questionamentos: 

(i) a ocorrência das relativas cortadoras, em relação às demais estratégias, tem 

conquistado maior espaço no decorrer do tempo, devido a fatores cognitivos 

(redução do custo cognitivo e maior praticidade) e comunicativos (maior 

proximidade social entre interlocutores, propósitos comunicativos diversos etc.);   

(ii) a recorrência às estratégias de relativização pode relacionar-se a questões várias, as 

quais incluem redução de custo cognitivo, complexidade estrutural, 

expressividade, clareza e economia, propósitos comunicativos diversos, 

proximidade ou distanciamento social entre os interlocutores, entre outros 

aspectos; 

(iii) o aumento gradativo da cortadora, conforme atestado em trabalhos diacrônicos, 

sugere um processo de mudança linguística em curso; 

(iv)  a tradição discursiva que perpassa as cartas que constituem nossa amostra pode 

influenciar as escolhas léxico-gramaticais para a estruturação dos textos, incluindo 

as estratégias de relativização. 

 

1.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar o uso das relativas em perspectiva 

histórica no português brasileiro, focalizando motivações semântico-cognitivas e discursivo-

pragmáticas implicadas e a correlação com as tradições discursivas. 

Os objetivos específicos são: 

(i) averiguar a frequência de uso das orações relativas (padrão e não padrão) nos 

séculos XVIII, XIX e XX na amostra considerada; 

                                                 
2 Utilizamos o conceito de variação estável em um sentido aproximado ao da sociolinguística, compreendendo a 

existência de mais de uma forma para o mesmo domínio funcional, isto é, a coexistência de estratégias 

competidoras no domínio das relativas em função de diferentes motivações. Nesse sentido, a mudança linguística 

é entendida como o resultado de um processo de “fixação” de certas construções que acontece posteriormente à 

variação (MARTELOTTA, 2011). 
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(ii) identificar possíveis motivações semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas 

para a recorrência às diferentes formas de construção relativa; 

(iii) investigar se o aumento gradual do uso das relativas não padrão representa caso 

de variação estável ou mudança linguística; 

(iv) estabelecer relações entre as formas de organização das relativas e a tradição 

discursiva dos tipos de carta considerados na amostra. 

 

1.3 ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Conjugamos, neste trabalho, pressupostos teóricos da Linguística Funcional norte-

americana (GIVÓN, 1995; BYBEE, 2003; HOPPER e TRAUGOTT, 2003, entre outros) e das 

Tradições Discursivas (KABATEK, 2006; KOCH, 1997; OESTERREICHER, 1997). 

A Linguística Funcional considera que os aspectos comunicativos, sociais e culturais, 

além de cognitivos, exercem influência significativa na estrutura da língua; e entende que as 

práticas discursivas dos usuários no cotidiano social modelam a regularidade e, ao mesmo 

tempo, a instabilidade da língua. Busca descrever e explicar os fatos linguísticos com base nos 

diversos contextos de uso. Dentre princípios, processos e categorias analíticas do 

Funcionalismo, utilizamos, neste trabalho, os princípios de iconicidade e de marcação, o 

processo de gramaticalização, além do princípio de expressividade proposto por Dubois e 

Votre (1994). 

Quanto às Tradições Discursivas, a adoção de alguns de seus pressupostos, neste 

trabalho, é importante para o desenvolvimento da análise a respeito dos aspectos discursivo-

pragmáticos que subjazem à produção dos textos da nossa amostra. Essa abordagem 

compreende que um indivíduo cria um texto a partir de uma tradição histórica da língua e de 

acordo com uma determinada tradição discursiva. É possível, portanto, considerar que certas 

tradições discursivas podem estar relacionadas às escolhas linguísticas do produtor do texto, 

trazendo, assim, contribuições para a interpretação do fenômeno em estudo. Para isso, 

utilizamos em nossa análise a escala paramétrica das condições comunicativas proposta por 

Koch e Oesterreicher (2007). 

 

1.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 Metodologicamente, a nossa pesquisa envolve tanto aspectos quantitativos quanto 

qualitativos. O primeiro relaciona-se com a natureza mensurável dos dados levantados no 
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corpus, os quais dão conta da realidade empírica do fenômeno investigado, de sua 

caracterização e de sua frequência de uso, portanto, de natureza descritiva. Em relação à 

dimensão qualitativa, ela diz respeito ao viés explicativo desta pesquisa, no sentido de 

elucidar motivações semânticas, cognitivas, discursivas e pragmáticas implicadas na 

recorrência a uma ou a outra estratégia de construção relativa. 

Para esta investigação, utilizamo-nos dos corpora do projeto Para a História do 

Português Brasileiro (PHPB), de modo mais específico, textos escritos entre os séculos XVIII 

e XX.  

 

1.5 ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL 

 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, incluindo a introdução e as 

considerações finais. Na introdução, apresentamos, brevemente, o nosso objeto de estudo, 

bem como a justificativa para o desenvolvimento desta investigação. Além disso, 

explicitamos as questões de pesquisa, as hipóteses, os objetivos, o aparato teórico-

metodológico e a organização estrutural da dissertação. 

No capítulo 2, caracterizamos o nosso suporte teórico-metodológico. Quanto ao 

aspecto teórico, apresentamos, inicialmente, os pressupostos da Linguística Funcional, as 

concepções de língua, linguagem, gramática, e discurso que embasam este trabalho, além dos 

princípios de iconicidade e de marcação. Em seguida, relacionamos conceitos e ideias a 

respeito do gênero textual e da tradição discursiva, que contribuem para o desenvolvimento 

desta pesquisa, considerando o corpus com que trabalhamos. Quanto à metodologia, 

procedemos a uma descrição/caracterização do corpus utilizado, dos procedimentos 

metodológicos adotados e do tratamento dos dados.  

No terceiro capítulo, apresentamos o estado da arte, que consiste, na primeira seção, 

numa caracterização gramatical do objeto de estudo – as orações relativas -, mostrando como 

essa categoria tem sido abordada por gramáticos e linguistas. E, por último, tratamos da 

abordagem linguística da relativa, na qual resenhamos alguns trabalhos que se detiveram ao 

sobre essa temática. 

No quarto capítulo, procedemos à apresentação dos resultados e à análise dos dados à 

luz da Linguística Funcional e das Tradições Discursivas. Num primeiro momento, expomos 

quantitativamente os resultados do levantamento realizado, no que se refere às ocorrências das 

orações relativas canônicas e não canônicas presentes no corpus desta pesquisa. Ainda nesse 

momento, tecemos breves comentários sobre o quantitativo verificado. Em seguida, fazemos a 
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análise e discussão dos dados, considerando aspectos semântico-cognitivos e questões 

discursivo-pragmáticas implicadas no uso das diferentes estratégias de relativização, mais 

especificamente das relativas não padrão, incluindo os aspectos relativos ao gênero textual e à 

tradição discursiva das cartas que constituem o corpus. 

Por fim, fazemos as considerações finais desta pesquisa, nas quais relacionamos os 

resultados desta investigação às questões, aos objetivos e às hipóteses explicitadas na 

introdução deste trabalho. 
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2 ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

2.1 LINGUÍSTICA FUNCIONAL: UMA ABORDAGEM CENTRADA NO USO 

 

O aporte teórico que embasa esta investigação é a Linguística Funcional norte-

americana, desenvolvida por Talmy Givón, Paul Hopper, Elizabeth Traugott, Joan Bybee, 

entre outros. Essa corrente teórica difere das abordagens formalistas (estruturalismo e 

gerativismo) por entender a linguagem como um instrumento de interação social e por ter um 

interesse de investigação linguística que vai além dos aspectos gramaticais, buscando nas 

situações comunicativas as motivações para os fatos da língua (FURTADO DA CUNHA et 

al., 2003). Assim, a análise linguística, nessa perspectiva, utiliza métodos que englobam, por 

exemplo, fatores relacionados aos interlocutores, seus propósitos comunicativos e ao contexto 

discursivo em que os fenômenos sob estudo ocorrem. 

Essa abordagem conquistou espaço nas discussões linguísticas a partir da década de 

1970, caracterizada por pesquisas que objetivavam analisar a língua considerando os aspectos 

do contexto linguístico e da situação extralinguística. Nessa concepção, evidencia-se a 

importância da relação entre o estudo do discurso e da gramática, partindo do princípio de que 

a estrutura gramatical é motivada por fatores de natureza comunicativa. Assim sendo, 

podemos dizer que há relação de motivação mútua entre gramática e discurso. 

A Linguística Funcional apresenta como um de seus princípios básicos o fato de que a 

estrutura da língua emerge à medida que esta é usada. Busca, então, descrever e explicar os 

fatos linguísticos com base nas funções (semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas) que 

desempenham nos diversos contextos de uso da língua, integrando sincronia e diacronia, 

numa abordagem pancrônica (BYBEE, 2010). 

Nesse sentido, é de extrema importância que o estudo de fenômenos linguísticos se dê 

com base em contextos reais de comunicação, tanto de fala quanto de escrita. Entende-se, 

assim, que os aspectos comunicativos, sociais e culturais, além de cognitivos, exercem 

influência significativa na estrutura da língua, sobressaindo-se ao papel desempenhado pelas 

estruturas inatas. Essa abordagem teórica rejeita a ideia de linguagem como uma capacidade 

inata e admite as representações linguísticas como esquemas emergentes e maleáveis.  

Além disso, a Linguística Funcional considera que há uma inter-relação entre as 

habilidades cognitivas, tais como a linguagem, a visão e a percepção auditiva. Essa 

abordagem relaciona a sintaxe a fenômenos de natureza semântica e discursivo-pragmática 

(MARTELLOTA, 2011). Segundo essa perspectiva, o contexto de uso é fundamental para se 
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compreenderem os diversos fenômenos linguísticos, uma vez que da interação comunicativa 

emanam motivações para as diferentes estruturas linguísticas. Entende-se, assim, que, de 

algum modo, há uma relação entre forma e função, de sorte que a codificação linguística tem 

a ver com a função que as estruturas desempenham na interação discursiva. 

Nas próximas seções, apresentamos alguns conceitos básicos da Linguística 

Funcional, a saber, o conceito de linguagem, língua, gramática e discurso; as categorias 

analíticas que utilizamos nesta investigação, quais sejam, os princípios de iconicidade e 

marcação, e o processo de gramaticalização, além do princípio de expressividade proposto por 

Dubois e Votre (1994). 

 

2.1.1 Concepções de linguagem, língua, gramática e discurso 

 

Nesta seção, discorremos sobre as concepções de linguagem, língua, gramática e 

discurso de acordo com o viés teórico que embasa a nossa investigação.  

De modo geral, a Linguística Funcional compreende que a linguagem verbal 

fundamenta-se em processos cognitivos, interacionais e culturais, o que justifica a necessidade 

de examinar a língua em uso. A linguagem é entendida, conforme Tomasello (1998), como 

um mosaico complexo de atividades comunicativas sociais e cognitivas integradas a outras 

atividades psicológicas. Rejeita-se, pois, a ideia proposta pelos gerativistas de que a 

linguagem constitui um “órgão mental” autônomo. A Linguística Funcional assume que não 

há um módulo mental específico para a língua(gem), e sim uma capacidade cognitiva geral 

que permite aos humanos aprender a língua por meio dela, do mesmo modo que conseguem 

desenvolver outros aprendizados inerentes ao ser humano, tais como andar e correr. 

Diferentemente da visão de inatismo – ideia de uma herança genética comum à 

espécie humana –, defendida por Chomsky, consideramos a perspectiva assumida por 

Tomasello de que a linguagem se apoia em predisposições biológicas mais gerais, as quais se 

desenvolvem por meio da interação humana. É valido destacar que, embora a Linguística 

Funcional reconheça a base biológica da linguagem, considera que os aspectos culturais têm 

uma importância mais significativa (MARTELOTTA, 2011). Desse modo, consideramos que 

a linguagem representa uma faculdade humana que tem como um dos principais objetivos 

estabelecer a comunicação entre os seres humanos por meio do uso de palavras, gestos, 

imagens, entre outros.  

Outro conceito importante para esta investigação é o de língua. Conforme compreende 

a abordagem funcional, a língua é uma estrutura maleável, condicionada e modelada por 
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fatores semântico-cognitivos e/ou intercomunicativos (BYBEE, 2010). De acordo com Bybee, 

a língua representa um sistema adaptativo complexo, uma estrutura fluida, dinâmica que 

atende às necessidades cognitivas e/ou intercomunicativas, por isso sua estrutura é emergente, 

vai se moldando no uso. Nessa direção, a língua deve ser compreendida como atividade social 

determinada pelas situações reais de comunicação. E, nesse sentido, é preciso levar em 

consideração, na investigação de fatos da língua, toda a situação comunicativa, a qual envolve 

os participantes, o contexto discursivo, entre outros.  

Para a Linguística Funcional, a gramática é entendida como um 

 

conjunto de esquemas/processos simbólicos utilizado na produção e 

organização do discurso coerente, configura-se em categorias 

morfossintáticas rotinizadas, exibindo padrões funcionais mais regulares e 

formas alternativas em processo de mudança motivada por fatores cognitivo-

interacionais (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 20).  

 

Para essa perspectiva teórica, a gramática da língua é gerada a partir da atuação 

localizada de fatores de regularização e unificação ao lado de fatores de criação e inovação. 

Além disso, é válido destacar que as construções3 de uma língua refletem habilidades 

cognitivas associadas à nossa concepção de mundo (MARTELOTTA, 2011), o que destaca, 

desse modo, a motivação cognitiva relacionada às repetições e extensões feitas a partir de 

estruturas comunicativas concebidas em situações comunicativas anteriores. 

A noção de discurso, por sua vez, está intrinsecamente ligada à ideia de gramática. O 

discurso tanto pode ser tomado como o ponto de partida para a gramática quanto pode ser o 

seu ponto de chegada (FURTADO DA CUNHA, 2001).  Conforme Furtado da Cunha, Bispo 

e Silva (2013), o discurso é a “construção e troca intersubjetiva de sentido(s), incluindo as 

estratégias sociopragmaticamente orientadas de sua configuração, em uma dada situação 

intercomunicativa”. Em outras palavras, o discurso é o uso que o falante faz da língua numa 

situação específica de comunicação.   

 

2.1.2 Princípio de iconicidade  

 

Nesta seção, apresentamos um princípio central do funcionalismo, o de iconicidade. 

Em Linguística, iconicidade refere-se à correlação natural entre a expressão linguística e seu 

                                                 
3 Neste trabalho, utilizamos o termo “construção” ateoricamente, correspondendo a um agrupamento sintático de 

termos, como é o caso de uma oração. 
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conteúdo, de modo que se entende, com base no funcionalismo, que a estrutura da língua 

reflete, de algum modo, a estrutura da experiência (FURTADO DA CUNHA et al., 2003).  

Inicialmente, em sua versão mais forte, a iconicidade postulava uma relação de um 

para um entre forma e função, no entanto, pesquisas recentes sobre variação e mudança, 

conforme registra Furtado da Cunha (2001), levaram à reformulação desse conceito, pois 

trouxeram a compreensão de que é possível a existência de duas ou mais formas de dizer “a 

mesma coisa”. Isso significa que é possível encontrarmos correlação entre uma função e 

várias formas ou entre uma forma e várias funções, como, por exemplo, o uso do sufixo inho, 

o qual pode estar relacionado a diferentes funções, como indicar o diminutivo (pedrinha), 

marcar afetividade (mãezinha) ou pejoratividade (mulherzinha). Assim, a iconicidade é 

motivada por questões de clareza e transparência, de modo a reduzir a opacidade entre a 

forma linguística e seu correlato semântico e/ou pragmático. 

Existem, no entanto, muitos casos no português, por exemplo, em que podemos 

perceber que não há uma relação clara entre expressão e conteúdo, de modo que a ligação 

entre a forma e sua função respectiva mostra-se arbitrária. Isso acontece quando o significado 

original de uma forma se perdeu total ou parcialmente, bem como a motivação para sua 

criação. É o caso, por exemplo, da conjunção concessiva embora, a qual é proveniente da 

expressão temporal “em boa hora”. 

Conforme Givón (1990), a iconicidade compreende três subprincípios, a saber: 

quantidade, proximidade e ordenação linear. Eles estão relacionados à quantidade de 

informação, ao grau de integração entre os constituintes da expressão e do conteúdo e à 

ordenação sequencial dos segmentos (FURTADO DA CUNHA, 2008). Vejamos cada um dos 

subprincípios a seguir. 

 

a) Subprincípio da quantidade 

Indica que quanto maior for a quantidade de informação, maior será a forma para 

codificá-la, de modo que a estrutura da construção gramatical indica a estrutura do conceito 

que ela expressa (FURTADO DA CUNHA et al., 2003). Em outras palavras, podemos dizer 

que a complexidade de pensamento tende a refletir-se na complexidade de expressão 

(SLOBIN, 1980). Assim, aquilo que é mais simples e esperado se expressa com o mecanismo 

morfológico e gramatical menos complexo.  

É possível perceber a atuação desse princípio nas palavras derivadas, tendo em vista 

que, em comparação às palavras primitivas, as derivadas apresentam maior comprimento e 

também tendem a veicular mais informações, ampliando o seu campo conceitual. Ao 
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verificarmos, por exemplo, os seguintes pares de palavras, podemos perceber a atuação desse 

subprincípio. 

Primitiva Derivada 

Carta Carteiro 

Pedra Pedrada  

 

As palavras carteiro e pedrada veiculam uma maior quantidade de informação e, por 

isso, são codificadas com uma maior quantidade de material linguístico em relação às formas 

primitivas (carta e pedra, respectivamente). O aumento da forma corresponde a um acréscimo 

no conteúdo: a palavra carteiro implica a ideia de carta (ou, por extensão, de qualquer outra 

correspondência), além da noção de profissional que trabalha com a entrega de 

correspondência. Da mesma sorte, em pedrada, além da ideia de pedra, há referência ao ato 

de golpear alguém com o uso de uma pedra.  

 

b) Subprincípio da proximidade 

Esse subprincípio considera que os conteúdos mais próximos funcional, conceptual e 

cognitivamente estarão também mais integrados no nível da codificação, ou seja, o que está 

mais próximo cognitivamente também estará mais próximo morfossintaticamente, como, por 

exemplo, os afixos, pois possuem uma estreita relação com os radicais a que se vinculam. De 

modo oposto, conceitos menos integrados no plano cognitivo se apresentarão com menor 

integração no plano da codificação morfossintática, como acontece com as desinências de 

gênero e/ou de número em relação ao radical, se comparadas com os afixos. 

Considerando a oração relativa, vejamos a amostra a seguir. 

 

(4) Com duas publicações da Sociedade Americana de Audição, recebi | esta breve 

carta: || “Sra Bevans, tenho um neto que vai completar cinco anos e ainda | nao 

fala Só entendemos algumas palavras do que êle diz. No mais | ele parece normal, 

apesar de ser uma criança nervosa.” (PHPB/RJ – Século XX – Cartas de leitor – 

20/01/1906). 

 

Em (4), há maior aderência morfossintática entre a oração relativa e o nome 

antecedente (neto). A essa maior aderência entre antecedente e relativa corresponde maior 

proximidade no plano do conteúdo em termos de a oração relativa recortar semanticamente o 

antecedente. No caso da oração em foco, a informação “que vai completar cinco anos” 

justifica a preocupação do escritor ao constatar que o neto não fala.  
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Diferentemente do excerto (4), observemos o que acontece em (5). 

 

(5) Não | sei em que pude desafiar a colera de um punhado de | inimigos gratuitos, que 

não cessão de accusar-me, al- | guns dos quaes talvez pretencessem ao numero 

dos re- | beldes [...] (PHPB/PE – Século XIX – Cartas de leitor – 30/01/1835). 

 

Nesse caso, a relativa é separada da oração matriz por uma pausa, representada por 

vírgula na escrita, havendo entre a OR de (5) e o antecedente menor integração dada a ruptura 

sintática, diferentemente do que acontece em (4). Essa menor aderência estrutural reflete a 

menor vinculação, no plano do conteúdo, entre a informação da relativa (como de fundo) em 

relação ao referente do SN antecedente. Em outras palavras, essa informação não parece 

essencial ao recorte semântico desse antecedente. 

 

c) Subprincípio da ordenação linear 

 Esse subprincípio se caracteriza por dois aspectos básicos, que dizem respeito à ordem 

da informação, pois considera que a mais tópica tende a aparecer primeiro – como, por 

exemplo, o fato de o sujeito normalmente ocupar a primeira posição no enunciado -, e à 

ordem das orações no discurso, que corresponde à sequência temporal dos acontecimentos dos 

eventos apresentados (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013). A seguir, em (6), em 

que o remetente narra um episódio cotidiano referente à troca de correspondências com sua 

noiva, podemos verificar a atuação desse subprincípio. 

 

(6) Eu andava tão triste por não saber noticias tuas só tinha recebido a carta que 

escreves-te na segunda feira, ainda hontem de manhã esperava que o Nelzinho 

trouxe-se alguma, não trazia nada, então fiquei muito mais inquieto, julgando que 

tivesse acontecido alguma coisa ahi, nem fui na pensão só para escrever-te pedindo 

noticias [...] A noite fui a tua casa, qual a alegria que esperava-me, tinha duas 

cartas para mim, mal recebias fui ler, as cartas eram dos dias 22 e 23 do corrente, 

fiquei um pouco mais descansado, mais um pouco desaçosegado por saber que 

tens tido febre e que a Hilda tambem está meio adoentada. (PHPB/RJ – Século XX 

– Particulares – 26/09/1936). 

 

Podemos observar, no trecho apresentado, que a sequência das orações corresponde à 

ordenação cronológica dos acontecimentos variados, como trata o subprincípio da ordenação 

linear. O remetente narra o seu estado emocional antes, durante e depois do recebimento das 

cartas a que ele faz referência em (6). Vejamos a ordenação dos acontecimentos: andava 

triste, ficou mais inquieto, foi até a casa do interlocutor, recebeu e leu as cartas, ficou mais 
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descansado e um pouco desassossegado. A ordenação das orações corresponde, portanto, à 

sequência temporal dos eventos ou estados de coisas relatados. 

 Destacamos que, para esta pesquisa, utilizamos apenas o subprincípio da proximidade, 

tendo em vista a sua contribuição para a análise das possíveis motivações relacionadas à 

escolha das diferentes estratégias de relativização. 

 

2.1.3 Princípio de marcação 

 

O princípio de marcação tem origem na linguística estrutural desenvolvida pela Escola 

de Praga e diz respeito à presença ou ausência de uma propriedade nos membros de um par 

contrastante numa dada categoria linguística (FURTADO DA CUNHA, 2001).  Existem três 

critérios principais que podem ser usados para distinguir uma categoria marcada de uma não 

marcada, num contraste binário (GIVÓN, 1990). São eles:  

a) complexidade estrutural: a categoria marcada tende a ser mais complexa que a 

estrutura não marcada correspondente. 

b)  distribuição de frequência: a estrutura marcada normalmente é menos frequente 

que a estrutura não marcada. 

c)  complexidade cognitiva: a estrutura marcada tende a ser mais complexa 

cognitivamente  que a correspondente não marcada. 

 Esses critérios de marcação normalmente coincidem nas línguas, em geral, havendo, 

pois, uma correlação entre marcação estrutural, marcação cognitiva e baixa frequência de 

ocorrência, o que é o reflexo mais geral da iconicidade na gramática (FURTADO DA 

CUNHA et al., 2003). 

Consideremos como exemplo o contraste entre afirmação e negação, no âmbito da 

oração. A afirmativa, conforme Furtado da Cunha (2000) é mais frequente que a negativa, e, 

ainda, menos complexa estruturalmente, por haver, pelo menos, um morfema a menos que a 

negativa. Além disso, a negação é mais complexa no plano do conteúdo por implicar uma 

contradição do que já foi mencionado no texto ou da expectativa do interlocutor.  

 

(7) Depois remetteram-me para esta Capital, dando eu entrada na Casa de Detencão no 

dia 28 de Fevereiro do corrente anno, a fim de ser extradictado para o paiz, onde 

dizem commetti o delicto. Entretanto ha oito mezes tenho estado em diversas 

prisões, e até hoje não foi decretada a minha extradicção para o Uruguay, onde 

poderia defender-me reconquistar a minha liberdade. (PHPB/RJ – Século XX – 

Particulares – 01/06/1912) 
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Percebemos que a oração em destaque em (7) implica maior complexidade estrutural 

que a sua correspondente afirmativa (foi decretada a minha extradicção para o Uruguay), 

pois envolve um morfema a mais, no caso o termo não. Além disso, a frequência com que 

ocorre a oração negativa em destaque tende a ser inferior à afirmativa. Do ponto de vista 

cognitivo, a oração negativa é mais complexa que a afirmativa por implicar um pressuposto e 

uma quebra de expectativa, que, nesse caso, trata-se justamente da ideia expressa pelo 

remetente de que esperava ser devolvido para o Uruguai.  

É importante destacar, porém, que nem todo aumento estrutural de uma oração implica 

maior esforço cognitivo. Isso acontece, por exemplo, em ocorrências de relativas copiadoras, 

como constatado por Bispo (2003). Vejamos o excerto a seguir. 

 

(8) [...] pois que estas mesmas Mercez são evidentes demonstraçoens que Sua 

Magestade dá do merecimento de quem dirigio toda a acção, e da grande 

aceitação, que ella lhe mereceo. (PHPB/RJ – Século XVIII – Oficiais – 

22/10/1776) 

 

  (8a) [...] e da grande aceitação, que ella mereceo. 

 

Podemos notar na relativa destacada em (8) que a presença do pronome cópia (lhe) 

implica um aumento estrutural em relação a sua correlata padrão, em (8a). Esse aumento na 

estrutura, no entanto, não parece envolver maior esforço cognitivo, já que a presença do 

elemento cópia tende a tornar mais clara/transparente a relação entre o verbo e o 

complemento. 

Assim, entendemos que o princípio de marcação, no que diz respeito ao subprincípio 

da complexidade cognitiva, pode não dar conta do fenômeno linguístico de que tratamos nesta 

investigação, já que prevê uma relação direta entre complexidade cognitiva e estrutural. Para 

preencher essa lacuna deixada pelo princípio de marcação, veremos, na seção a seguir, o 

princípio da expressividade (ou marcação expressiva). 

  

2.1.4 Princípio de expressividade 

 

O princípio de expressividade proposto por Dubois e Votre (1994) relaciona-se a uma 

dimensão retórica fundamental ligada à persuasão. A atuação desse princípio pode explicar a 

compensação ou o equilíbrio entre complexidade de codificação de determinados aspectos de 

um fenômeno linguístico e sua funcionalidade discursiva. 
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Esse princípio é pragmaticamente motivado em termos de eficácia comunicativa. 

Sendo assim, diferentemente do que ocorre com a formulação do princípio de marcação, o 

princípio de expressividade relaciona-se a um procedimento discursivo marcado que pode:  

(a) ser menos elaborado e menos longo;  

(b) ser mais frequente; e  

(c) reduzir ou anular o esforço de codificação.  

Na relativa copiadora apresentada em (8), por exemplo, podemos verificar que, 

conforme o princípio de marcação, ela é mais marcada que a oração em destaque em (8a), em 

relação aos critérios de complexidade estrutural e distribuição de frequência, e menos 

marcada em relação à complexidade cognitiva.  Considerando o princípio da expressividade, a 

copiadora mostra-se mais marcada em termos expressivos por tornar a relação entre verbo e 

complemento mais clara/transparente por meio do uso do elemento cópia. 

A contribuição desse princípio para a nossa pesquisa revela-se, dessa forma, 

principalmente no que se postula em (c), pois é o que parece ocorrer com a copiadora, 

conforme já tratado por Bispo (2003; 2009). Trata-se, no caso da copiadora, da redução ou 

anulação de esforço de codificação de um procedimento marcado. 

 

2.1.5 Gramaticalização 

 

 O desenvolvimento do estudo da gramaticalização, conforme registra Martelotta 

(2011), foi impulsionado pelo resgate do papel das transformações diacrônicas nas 

explicações da sintaxe, ocorridas a partir dos anos de 1970, no contexto da Linguística 

Funcionalista norte-americana. O interesse no processo de gramaticalização, todavia, já podia 

ser notado desde o século XVIII, quando filósofos franceses, como Condillac e Rousseau, 

relacionavam a complexidade gramatical e o vocabulário abstrato ao processo histórico de 

derivação de lexemas concretos. No campo da linguística, trabalhos sobre gramaticalização 

desenvolveram-se no século XIX, como é o caso dos estudos de Bopp sobre os princípios da 

gramática comparativa (FURTADO DA CUNHA, 2001).  

É importante destacar que a adoção da gramaticalização no final do século XX foi 

incentivada pela insatisfação com os modelos de descrição gramatical, de orientação 

formalista, existentes naquela época, tais como o estruturalismo e a teoria gerativa. Surge, 

assim, uma nova perspectiva para a análise linguística, a qual compreende que os processos 

comunicativos e/ou cognitivos influenciam significativamente a estrutura da língua. 
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Tendo em vista os aspectos cognitivos envolvidos na gramaticalização, é importante 

considerarmos algumas características desse processo, conforme aponta Bybee (2003): 

1) a redução fonológica da forma gramaticalizante; 

2) a generalização e abstratização semântica dessa forma e, consequentemente, o 

aumento de seus contextos de uso; 

3) o aumento na frequência de uso; e 

4) a variação da forma e da função. 

 Conforme destaca Furtado da Cunha (2001), há uma diversidade de perspectivas sobre 

o processo de gramaticalização observada se levarmos em conta os diferentes termos que têm 

sido usados na literatura inglesa (como reanalysis, syntacticization, grammatization, 

grammaticization e grammaticalization). 

Bybee (2003, p. 146) define gramaticalização, conforme usualmente é conhecida, 

“como o processo pelo qual um item lexical ou uma sequência de itens torna-se um morfema 

gramatical, mudando sua distribuição e função no processo”. Martelotta (2011) acrescenta que 

gramaticalização é 

 

um processo de mudança linguística unidirecional, segundo o qual itens 

lexicais e construções sintáticas, em determinados contextos, passam a 

assumir funções gramaticais e, uma vez, gramaticalizados, continuam a 

desenvolver novas funções gramaticais. (MARTELOTTA, 2011, p. 92). 

  

 Dessa forma, a gramaticalização tem sido usada por linguistas de diferentes épocas e 

origens distintas para explicar fenômenos de mudança na língua que passam do discurso para 

a gramática, ou seja, são usos inicialmente motivados pelo discurso, que se tornam mais 

regulares na língua (MARTELOTTA, 2011).  

A pragmática discursiva torna-se, então, um parâmetro consistente para a compreensão 

da estrutura da língua de modo geral e do desenvolvimento das estruturas sintáticas e de 

categorias gramaticais em particular. Nessa linha, Sankoff e Brown (1976), ao analisar o 

desenvolvimento do processo de relativização em Tok Pisin, concluem que a sintaxe da 

oração relativa deriva do discurso. Nessa perspectiva, a gramaticalização passou a ser vista 

como uma reanálise de padrões discursivos em padrões gramaticais, não apenas como 

reanálise de material léxico em material gramatical. Conforme Traugott (2008, p. 02),  

 

gramaticalização, entendida como resultado dos processos de uso da língua 

que levam a mudanças sistemáticas na morfossintaxe e no significado (por 

exemplo, Traugott, 2002; Hopper & Traugott, 2003 [1993]), é um tipo 
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básico de mudança que pode levar à reorganização de aspectos centrais da 

língua, tanto sintagmáticos quanto paradigmáticos.4 

 

É válido destacar que os estudos sobre gramaticalização, no seu momento de difusão 

no final do século XX, procuravam explicar o comportamento linguístico de modo não-

circular, diferentemente de outros modelos rigidamente sincrônicos. E foi nesse contexto que 

os trabalhos pioneiros de Givón ganharam destaque, pois ressaltaram a importância de 

explorar novos parâmetros, dentre eles a diacronia.  

 Quanto à relação entre sincronia e diacronia, que é fundamental na compreensão do 

processo de gramaticalização, Hopper e Traugott (2003, p. 02) afirmam que a 

 

gramaticalização tem sido estudada a partir dessas duas perspectivas. A 

principal delas é histórica, que investiga as origens das formas gramaticais e 

os caminhos típicos de mudança que as afetam. [...] A outra perspectiva é 

mais sincrônica e vê a gramaticalização como um fenômeno discursivo-

pragmático, primariamente sintático, que deve ser estudado do ponto de vista 

dos padrões fluidos de uso da língua.5 

 

 Assumimos que a pesquisa sincrônica pode estar intimamente associada à diacrônica. 

Portanto, adotamos, neste trabalho, uma proposta que combina os dois pontos de vista, 

caracterizando uma abordagem pancrônica do estudo da língua. Combinar diacronia e 

sincronia numa pesquisa é importante porque nos fornece uma explicação mais consistente e 

nos permite explicar de modo mais completo o fenômeno em estudo. Uma pesquisa 

diacrônica é relevante, por exemplo, porque aumenta o poder explanatório da teoria 

linguística, revela, de modo mais claro, à medida que a mudança acontece, os fatores 

cognitivos e comunicativos que subjazem ao significado gramatical. A observação sincrônica 

ajuda-nos a explicar a natureza da gramática em dado momento, tomando-o como um estágio, 

tendo em vista uma longa série de desenvolvimentos. 

 Considerar a investigação sincrônica e a diacrônica neste trabalho é muito relevante 

para a nossa compreensão a respeito das orações relativas não padrão no Português Brasileiro, 

tendo em vista a amplitude com que podemos verificar o comportamento desse tipo de 

                                                 
4 “grammaticalization, understood as the output of processes of language use that lead to systematic changes in 

morphosyntactic form and meaning (e.g., Traugott 2002; Hopper & Traugott 2003 [1993]), is a basic type of 

change that may lead to the reorganization of central aspects of language, both syntagmatic and paradigmatic.” 

 
5 “grammaticalization likewise has been studied from these two perspectives. The chief perspective is historical, 

investigation the sources of grammatical forms and the typical steps of change they undergo. [...] The other 

perspective is more synchronic, seeing grammaticalization as primarily a syntactic, discourse pragmatic 

phenomenon, to be studied from the point of view of fluid patterns of language use.” 
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construção em textos escritos no Brasil. Assim, é possível analisar como se dá a ocorrência 

das formas não canônicas junto às canônicas, e, inclusive, investigar se a estratégia cortadora 

está se fixando como uma alternativa de construção relativa, considerando o aumento da 

recorrência a essa estratégia ao longo do tempo, desde a sua introdução no Português do 

Brasil, no século XVIII, de acordo com os dados apresentados pelo estudo de Tarallo (1983). 

 

2.2 GÊNERO TEXTUAL E TRADIÇÃO DISCURSIVA 

 

Tendo em vista a natureza do corpus selecionado para esta pesquisa, consideramos 

aspectos relacionados ao gênero textual (MARCUSCHI, 2006) e à tradição discursiva 

(KABATEK, 2006) por entendermos que as características composicionais do gênero textual 

e as formas de organização do discurso ao longo do tempo têm impacto na configuração 

linguística dos textos, o que implica a seleção de determinados elementos léxico-gramaticais 

em vez de outros.  

Nas próximas subseções, discorremos sobre o gênero textual e a tradição discursiva, 

relacionando-os aos tipos de textos da nossa amostra. 

 

2.2.1 Gêneros textuais 

 

Para este trabalho, tomamos a noção de gênero textual por empréstimo da Linguística 

Textual, sendo aqui entendido como  

 

entidades sócio-discursivas e formas de ação social incontornáveis em 

qualquer situação comunicativa [...] Caracterizam-se como eventos textuais 

altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a 

necessidades e atividades socioculturais [...] (MARCUSCHI, 2006, p. 19).  

 

Os gêneros adaptam-se, nesse sentido, às necessidades socioculturais e sua 

caracterização está mais relacionada às suas funções comunicativas, cognitivas e 

institucionais do que aos aspectos linguísticos e estruturais, não desprezando, naturalmente, a 

forma (MARCUSCHI, 2006).  

Ao considerarmos que a nossa comunicação verbal sempre ocorre por algum gênero 

textual, compreendemos o privilégio dado à natureza funcional e interativa do gênero, mais 

que às peculiaridades formais. Isso ocorre porque os gêneros são textos materializados 

encontrados em nossa vida diária. Segundo Marcuschi, eles apresentam características 
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sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição 

característica.  

Desse modo, as características composicionais específicas que constituem o gênero 

textual também implicam a seleção de determinados elementos léxico-gramaticais em vez de 

outros. São esses fatores que justificam o trabalho com o conceito de gêneros textuais nesta 

pesquisa, pois a opção por diferentes estratégias de relativização, por parte do produtor do 

texto, pode estar relacionada a características formais do gênero textual em que ocorrem e/ou 

a aspectos sociointeracionais. 

 

2.2.2 Tradições discursivas 

 

O conceito de Tradições Discursivas (TD) nasceu na linguística alemã dentro da 

linguística germânica. Em 1983, Brigitte Schlieben-Lange propôs uma Pragmática Histórica 

em um livro que relacionava oralidade e “escrituralidade” numa visão histórica, oferecendo, 

desse modo, o fundamento para o que mais adiante passou a ser chamado tradição discursiva. 

Uma das ideias que permeia essa teoria é a de que “existe uma história dos textos 

independentemente da história das línguas e que o estudo histórico das línguas deve tê-la em 

conta” (KABATEK, 2006, p. 507).  

Essa correlação entre história dos textos e história das línguas a que se refere Kabatek 

tem como base teórica a perspectiva discutida inicialmente por Eugenio Coseriu sobre os três 

níveis do falar, quais sejam: o plano universal, o plano histórico e o plano individual. 

Entende-se o plano universal como o falar em geral, comum a todos os seres humanos, ou 

seja, uma prática universalizada não determinada historicamente. É a capacidade que o 

homem tem de se comunicar por meio de signos linguísticos independentemente da língua 

que fala. Já o nível histórico diz respeito a uma língua em particular, inserida numa tradição 

histórica, vista como sistema de significação determinado historicamente, submetido a 

atualizações constantes que se dão por meio do nível individual, o qual corresponde ao ato de 

fala do indivíduo que utiliza uma língua particular em dada situação comunicativa ou 

circunstância específica, o discurso. 

Esses três níveis ocorrem concomitantemente, numa situação concreta de uso, quando 

se realiza um ato linguístico, tendo em vista que “não se pode falar ‘universalmente’ sem falar 

uma língua e sem produzir textos, e não se pode falar uma língua como sistema de signos sem 

que seja mediante textos” (KABATEK, 2006, p. 506). É, no entanto, necessário separar esses 

níveis ao realizar uma investigação a respeito de uma questão linguística concreta. 
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Nessa perspectiva, Koch (1997) e Oesterreicher (1997) subdividiram o nível histórico 

coseriano em dois subníveis: o das línguas como sistema e normas e o das tradições 

discursivas. E é a partir dessa divisão que se discute a independência entre a história dos 

textos e a história das línguas particulares. Nessa direção, um indivíduo cria um texto 

seguindo uma tradição histórica da língua e de acordo com uma determinada tradição 

discursiva. Assim, a historicidade particular da língua une-se à historicidade do homem como 

ser social, e a história dos textos reúne todas as formas e fórmulas comunicativas que são 

tradicionais (LOPES, 2012). 

A fim de compreender melhor o conceito de Tradições Discursivas, observemos as 

seguintes considerações de Kabatek (2006, p. 509-510): 

 

Uma primeira abordagem poderia entender então as TD como modos 

tradicionais de dizer coisas, modos que podem ir desde uma fórmula simples 

até um gênero ou uma forma literária complexa. [...] Os gêneros são 

tradições de falar, mas nem todas as tradições de falar são gêneros.  [...] O 

traço definidor das TD é, então, a relação de um texto em um momento 

determinado da história com outro texto anterior: uma relação temporal com 

repetição de algo. 

 

É válido ressaltar, ainda conforme Kabatek, que nem todas as repetições podem ser 

consideradas tradições discursivas, tendo em vista que ela deve ser discursiva, quer dizer que 

não se podem levar em conta as repetições não linguísticas, como, por exemplo, o anoitecer, 

pois evoca uma tradição que não é discursiva, é uma “tradição da natureza”. Além disso, nem 

toda repetição de um elemento linguístico forma uma tradição discursiva, pois existem 

palavras que são repetidas milhões de vezes na língua em milhares de circunstâncias, mas, 

mesmo que haja repetição, esse elemento por si só não forma uma tradição. A repetição de um 

elemento linguístico precisa ser relevante, tal como a saudação “oi”, para que, mesmo 

consistindo apenas de uma palavra, seja considerada uma tradição discursiva.  

Compreende-se, também, que a repetição da comunicação de um conteúdo pode ser 

avaliada como um traço definidor das tradições discursivas, no entanto, essas repetições ainda 

não são consideradas tradições discursivas, pois também é preciso levar em conta um traço 

fundamental: a evocação. Esse fator corresponde ao aspecto que marca a situação em que se 

utiliza a mesma estratégia em outros encontros semelhantes. Entendemos, assim, Tradição 

Discursiva como “a repetição de um texto ou uma forma textual ou uma maneira particular de 

escrever ou falar que adquire valor de signo próprio” (KABATEK, 2006, p. 512). 
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O estudo das TD nesta investigação mostra-se relevante principalmente porque, 

conforme Lopes (2012), traz discussões importantes para superar a dificuldade metodológica 

de obtenção de um corpus representativo para análise dos fenômenos de mudança e/ou 

variação linguística. A investigação pelo viés das tradições discursivas pode tornar mais 

viável a interpretação do fenômeno sob estudo, no caso o da variação das estratégias de 

relativização no português brasileiro, já que os usos linguísticos podem estar correlacionados 

a diferentes formas de configuração textual ao longo do tempo. Além disso, é preciso 

considerar que certas tradições discursivas devem constituir espaços propícios à variação e à 

mudança, enquanto outras tendem a funcionam como refreadoras (LONGHIN, 2014). 

Koch e Oesterreicher (2007) argumentam em favor de agregar aspectos 

extralinguísticos às normas da língua histórica, tendo em vista a sua importância na produção 

do texto. Nessa direção, eles dispõem as condições comunicativas num contínuo em cujos 

polos estão a proximidade comunicativa (associada ao falado) e a distância comunicativa 

(associada ao escrito).  Os parâmetros das condições comunicativas são os seguintes: 

a) o grau de publicidade (são relevantes o número de interlocutores, desde o diálogo 

entre duas pessoas até a comunicação em massa, e a existência de público e suas 

dimensões); 

b) o grau de familiaridade entre os interlocutores (depende da experiência 

comunicativa conjunta prévia, do conhecimento compartilhado, do grau de 

institucionalização e da comunicação etc.); 

c) o grau de implicação emocional (pode estar relacionada ao interlocutor – 

afetividade  – e/ou ao objeto da comunicação – expressividade); 

d) o grau de ancoragem dos atos comunicativos na situação ou na ação; 

e) o campo referencial (a distância dos objetos e pessoas  referidas em relação à 

origem6 do falante); 

f) a proximidade física dos interlocutores (comunicação face a face) frente à 

distância física em sentido espacial e temporal; 

g) o grau de cooperação (medido segundo as possibilidades de intervenção dos 

receptores na produção do discurso); 

h) o grau de dialogicidade (são determinantes a possibilidade e a frequência da 

suposição espontânea do papel de emissor); 

i) o grau de espontaneidade da comunicação; 

                                                 
6 Os autores fazem referência à expressão ego-hic-nunc. 
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j) o grau de fixação temática. 

 

Esses parâmetros, com exceção do item “f”, têm a mesma natureza gradual. É 

importante destacar que qualquer forma de comunicação pode ser mais bem compreendida a 

partir da análise desses fatores de comunicação paramétricos, conforme Koch e Oesterreicher. 

Quanto às estratégias de verbalização, os autores relacionam o papel dos vários 

contextos7, os modos de organização sintática, os fatores de coerência textual e as variedades 

linguísticas empregadas às condições comunicativas. Desse modo, entende-se que as 

condições de distância (comunicação pública, desconhecimento entre interlocutores, ausência 

de emocionalidade, distância física etc.) tendem a levar ao maior planejamento dos 

enunciados, com emprego de estratégias de verbalização, como contextualização linguística e 

estruturação integrativa. Já as condições de proximidade (como comunicação privada, 

familiaridade, emocionalidade, forte cooperação) estão relacionadas a um planejamento mais 

escasso, e envolvem outras estratégias de verbalização, como contextualização 

extralinguística e estruturação agregativa. 

Na seção a seguir, tratamos, de forma mais específica, da relação entre o gênero carta 

e a tradição discursiva a fim de mostrarmos como esse viés pode contribuir para análise de 

nosso objeto de pesquisa. 

 

2.2.3 Tradição discursiva do domínio discursivo epistolar 

 

Sabemos que o gênero carta apresenta variações em sua estrutura composicional, tanto 

em relação ao momento de produção quanto ao propósito comunicativo. No entanto, existem 

algumas características prototípicas que podem contribuir consideravelmente para a análise de 

fenômenos linguísticos nesse gênero, permitindo-nos, inclusive, compreender as motivações 

discursivas e pragmáticas possivelmente envolvidas nas diferentes escolhas léxico-

gramaticais do usuário da língua.  

Junto à composicionalidade prototípica do gênero, figurando como um importante 

fator de análise, estão as Tradições Discursivas que permeiam a carta, as quais são 

transferidas por grupos culturais e consistem de “formas ou estruturas recorrentes em 

                                                 
7 Koch e Oesterreicher (2007, p. 31) elencam as seguintes classes de contexto: a) contexto situacional: envolve 

elementos da situação comunicativa; b) contexto cognitivo: envolve, por um lado, o conhecimento individual, e, 

por outro lado, os conhecimentos socioculturalmente específicos; c) contexto comunicativo linguístico ou 

cotexto: envolve enunciados e partes de enunciados anteriores ou posteriores ao anunciado em questão; d) outros 

contextos comunicativos: o paralinguístico (como fenômenos de entoação) e o linguístico (como gestos e 

mímicas). 
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determinadas situações com fins pragmáticos específicos” (PINHEIRO; ARAÚJO, 2014, p. 

80). Essas formas recorrentes constituem traços comuns apresentados por tipos de carta, cujas 

estruturas variam da sua estrutura básica conforme o tipo de comunicação pretendida e podem 

ser vistas como marcas de uma tradição discursiva (SILVA, S., 2011).  

Nesse sentido, a carta (correspondência, epístola ou missiva) é um gênero textual que 

possibilita uma comunicação entre indivíduos em diversas circunstâncias específicas. Seu 

conteúdo pode ser mais íntimo ou oficial, a depender da situação comunicativa. 

Apesar das variações apresentadas nos tipos de carta, considerando a estrutura textual, 

o gênero epistolar apresenta uma macroestrutura constituída, de modo geral, pelas partes 

seguintes (LOPES, 2012): 

 Seção de contato inicial: apresenta elementos importantes que caracterizam o 

documento quanto à identificação, por meio de local e data, e à relação existente entre 

o remetente e o destinatário (pelo vocativo empregado). 

 Núcleo da carta: compreende o corpo do texto, a razão pela qual a carta está sendo 

escrita. 

 Seção de despedida: é uma parte mais fixa, juntamente com a assinatura, em que pode 

haver trechos que apresentem benevolência. 

A seguir, reproduzimos uma carta particular de 1937, enviada por Jayme Saraiva à sua 

noiva, para identificarmos seus elementos constitutivos principais: 

 

“Rio de Janeiro 6 de Abril de 1937                 Local e data 

Minha sempre estimada noivinha                 Saudação 

Espero que esta te vá encontrar em perfeito estado de 

saude, eu vou bem graças a Deus. 

                [Contato inicial] 

              Captação de   

benevolência 

Hontem fui no club levar as fotografias e sahi logo, não 

demorei mais de dez minutos, era ensaio só de homens, 

mas eu não dansei. 

No sabado eu te espero no nosso ponto na rua Uruguaiana 

esquina com Buenos Aires, não vá cantar victoria por eu 

fazer isso é só para eu te entregar a tal fazenda que 

comprei hontem, sabes que eu não gosto de ir na oficina, 

Minha flor esta noite tive um sonho tão lindo contigo, que 

muito desejava que fosse realidade, mas finalmente a 

realidade não está longe. 

O meu coração espera com tanta ansiedade o dia em que 

eu poder te chamar de minha esposa, que alegria sentiria. 

Não te esqueças, do nosso encontro, quem chega primeiro 

espera, 

   

 

 

 

                [Núcleo da carta] 
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Lembranças a Dona Marietta 

E deste teu apaixonado noivinho recebe muitos beijos e 

abraços 

             

             [Seção de despedida] 

Jayme O. Saraiva”              [Assinatura] 

 

Da seção de contato inicial fazem parte elementos importantes para caracterização do 

documento, no que se refere à identificação, como local e data, além da explicitação da 

relação existente entre remetente-destinatário pelo emprego do vocativo (Minha sempre 

estimada noivinha). Conforme Lopes (2012), os elementos de qualificação (estimada, no caso 

em questão), presentes na saudação, já dão indícios do tipo de relação que o remetente 

pretende estabelecer com o seu destinatário. 

A captação de benevolência, que costuma aparecer na seção de contato inicial, como o 

próprio nome diz, indica a boa vontade do destinatário com o teor da carta, além de garantir 

que o contato seja mantido com eficácia em trocas de correspondências posteriores. Há 

diversas expressões utilizadas nessa parte, mas algumas se repetem com pequenas variações 

entre uma carta e outra. Na amostra apresentada, o remetente, Jayme empregou “Espero que 

esta te vá encontrar em perfeito estado de saude”. Ele também usa outras expressões que se 

repetem em várias de suas cartas, como: “Espero que esta te vá encontrar em franco repouso 

de convalescensa...”; “Espero que ao receberes esta estejes passando bem...”; “Que esta te vá 

encontrar boa de saude assim como aos teus...”. 

No núcleo da carta, corpo do texto, apresenta-se a razão pela qual se escreve. Na carta 

tomada como exemplo, o remetente escreve à noiva para falar sobre o cotidiano e marcar um 

encontro. É a parte mais flexível em termos estruturais e temáticos. Por fim, a seção de 

despedida e assinatura são mais fixas e podem apresentar também captação de benevolência. 

Na carta apresentada, o remetente despede-se (Lembranças a Dona Marietta. E deste teu 

apaixonado noivinho recebe muitos beijos e abraços) e assina.  

Ressaltamos, porém, que a carta apresentada traz apenas um perfil geral da estrutura 

do corpus desta pesquisa. Há muitas variações desses elementos, e, até mesmo, ausência de 

algumas partes. 

É preciso considerar que, no caso das cartas, a contribuição das TD não se limita à 

análise das partes constitutivas desse gênero, as macroestruturas, mas também das 

microestruturas do gênero epistolar que se fixaram ao longo dos tempos (LOPES, 2012). 

Segundo Kabatek (2006), nas cartas que constituem o PHPB, existe uma mistura de distintas 

formas de escrever, o que pode estar relacionado, inicialmente, ao diferente grau de 
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conhecimento da tradição do gênero ‘carta’ pelos diferentes missivistas, criando, 

posteriormente, diferentes tradições dentro de um mesmo gênero. 

Simões (2012) destaca alguns elementos linguístico-discursivos possíveis de serem 

verificados nas cartas brasileiras do período que vai do século XVIII ao século XX. Vejamos: 

 

(i) as cartas pertencem a uma tradição que ultrapassa o domínio epistolar 

[cf. KOCH, 1997]; 

(ii) as cartas dividem-se em subgêneros8, de acordo com o grau de 

intimidade entre os escribas; 

(iii) as cartas são uma interface entre a escrita e a oralidade, pois pendulam 

entre um polo e outro, dependendo do grau de intimidade entre aqueles que 

se escrevem. (SIMÕES, 2012, p. 69) 

 

Além desses elementos, Simões (2012, p. 71) menciona características que se aplicam 

mais especificamente às cartas de leitores e de redatores de jornal do século XIX, as quais 

observamos também nas amostras do corpus desta investigação, quais sejam: 

(i) as cartas de leitores e de redatores estão submetidas a um controle de 

publicidade maior que as outras, o que faz com que elas se aproximem mais da 

norma culta; 

(ii) as cartas de leitores apresentam finalidade distinta, podendo dividir-se a partir 

de subgêneros, como carta de reclamação endereçada ao redator, carta pessoal 

fictícia. O tom emocional perpassa todas essas cartas, o que afeta tanto a 

escolha do léxico, como as estratégias de argumentação; 

(iii) as cartas de redatores são na maioria das vezes retratações a respeito de alguma 

reclamação feita por algum leitor ou representam algum tipo de crítica. 

A partir disso, ressaltamos a contribuição que as TD podem apresentar no que diz 

respeito às motivações discursivo-pragmáticas no uso das estratégias de relativização. Isso 

porque, conforme mencionado, o gênero textual que compõe nossa amostra situa-se na 

interface entre escrita e oralidade, de modo que as características das cartas observadas podem 

explicar o uso de uma adjetiva canônica ou das relativas não padrão. 

 

2.3 QUESTÕES METODOLÓGICAS 

  

Metodologicamente, o tipo de pesquisa que realizamos é eminentemente qualitativo, 

pois busca elucidar motivações semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas relacionadas 

                                                 
8 O que Simões (2012) chama de “subgêneros” é o que entendemos, neste trabalho, como diferentes “gêneros do 

domínio discursivo epistolar” ou diferentes “tipos de cartas”. 
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ao uso das estratégias de relativização no PB. Além disso, ela tem suporte quantitativo, no que 

se refere ao aspecto mensurável dos dados e à caracterização do objeto de estudo e sua 

frequência de uso.  

As subseções seguintes apresentam características importantes dos textos que 

constituem a amostra do nosso trabalho, a forma como desenvolvemos a pesquisa e o 

tratamento dos dados.  

 

2.3.1 O corpus  

 

O recorte tomado para análise faz parte do banco de dados do projeto Para a História 

do Português Brasileiro (PHPB), um corpus histórico, ainda em fase de constituição. O 

material do projeto do PHPB, editado por equipes de 13 regiões9 do Brasil, é composto por 

três conjuntos de textos, quais sejam: um corpus comum mínimo de manuscritos e impressos 

- equilibrado por tipologia textual diversificada, com registros de várias sincronias e 

diferentes níveis de formalidade - e um corpus diferencial - muitas vezes exclusivo de uma 

determinada região, que tenha sido coletado pelos pesquisadores para um estudo mais 

abrangente de um fenômeno específico. De acordo com Simões (2012, p. 57), um dos 

objetivos básicos do PHPB é fazer uma reconstrução da história do português brasileiro por 

meio da análise de documentos escritos que ofereçam uma maior proximidade com o 

vernáculo ou com os falares cotidianos. 

Nesta investigação, utilizaremos apenas o Corpus Comum Mínimo, o qual é 

constituído por materiais escritos entre os séculos XVIII e XX, nas esferas institucional 

pública, institucional privada e particular. Entre esses textos, têm-se o conjunto de impressos, 

como cartas de leitores e cartas de redatores/editoriais, e o de manuscritos, como 

correspondências particulares (cartas pessoais em circulação restrita), correspondências 

institucionais privadas (cartas pessoais em circulação na esfera administrativa de instituições 

privadas), e demais documentos privados, além dos manuscritos que circulam na esfera 

pública, como correspondências oficiais, demais documentos oficiais e manuscritos na esfera 

literária10.     

Fizemos, para esta pesquisa, um recorte do material do PHPB, procurando organizar 

uma amostra que nos permita, na medida do possível, a comparação entre os dados, seja de 

                                                 
9 São 13 equipes regionais: Alagoas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará-Oeste, Paraíba, Paraná, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. 
10 Informações obtidas no site do projeto PHPB: https://sites.google.com/site/corporaphpb/. Acesso em: 20 abr. 

2014. 
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um ponto de vista tanto do momento de produção, por se tratar de uma investigação 

diacrônica, quanto do espaço, a fim de que tenhamos uma amostra mais próxima do que, de 

fato, caracteriza o Português Brasileiro. Devido ao caráter preliminar do corpus do PHPB, o 

que implica a limitação do material disponível, a amostra selecionada não abrange um grande 

número de estados nos diferentes séculos, e por isso nos preocupamos em ponderar as 

considerações que aqui serão traçadas a respeito dos resultados obtidos.  

Para a seleção da amostra, levamos em consideração, principalmente, a quantidade e 

diversidade do material disponível em cada estado, em relação aos diferentes tipos de carta 

nas diferentes sincronias. Assim, selecionamos textos de quatro estados, Pernambuco (PE), 

Paraná (PR), Minas Gerais (MG) e Rio de Janeiro (RJ), localizados em regiões diferentes para 

que pudéssemos ter uma melhor representatividade do Português do Brasil à época.  

Tentamos equalizar a quantidade de cartas por século, mas, dada a disponibilidade do 

material, isso não foi possível. Optamos, então, por selecionar até 20 textos por seção/estado, 

século e tipo de carta, por ser uma quantidade média aproximada de material disponível, 

conforme os aspectos mencionados. Desse modo, reunimos um total de 486 cartas, sendo 69 

do século XVIII, 289 do século XIX e 128 do século XX. No quadro 1, apresentamos a 

distribuição das cartas de nosso corpus por gênero, estado e século. 

 

Quadro 1: Demonstrativo do corpus 

 

É válido ressaltar que a pouca quantidade ou a inexistência de cartas em algumas 

sincronias acontece devido à limitação do material disponível nas seções escolhidas para esta 

pesquisa. Podemos observar que não há material suficiente (ou igual) em todos os estados, 

 

CORPUS 

 
TIPO DE CARTA 

 

TOTAL 

ESTADO SÉCULO 
DE LEITOR 

DE 

REDATOR 
OFICIAL PARTICULAR 

QUANTIDADE DE CARTAS 

 

MINAS 

GERAIS 

XVIII - - - 20 20 

XIX 20 20 20 20 80 

XX 17 - - 20 37 

PARANÁ 

XVIII - - 09 - 09 

XIX 20 20 03 20 63 

XX - - - - - 

PERNAM 

BUCO 

XVIII - - 18 - 18 

XIX 20 20 20 20 80 

XX 20 - - 20 40 

RIO DE 

JANEIRO 

XVIII - - 20 02 22 

XIX 20 16 10 20 66 

XX 20 11 - 20 51 

TOTAL 137 87 100 162 486 
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entretanto, convém lembrar que não é nosso objetivo verificar a diferença regional no uso das 

estratégias, mas sim do português brasileiro como um todo. 

Quanto ao conteúdo temático das cartas, destacamos que o conjunto de textos que 

compõe a nossa amostra é bastante heterogêneo, inclusive em termos de 

remetentes/destinatários e grau de formalidade. Há cartas particulares entre membros de uma 

família ou amigos, em que há troca de informações sobre diversos assuntos pessoais, sobre 

política; cartas de leitor, nas quais observamos agradecimentos, reclamações, sugestões; cartas 

de redator, sobre assuntos de interesse da imprensa, datas comemorativas. Sobre essa 

diversidade, Simões (2012, p. 69) destaca que, em trabalhos com o corpus do PHPB, 

encontram-se “documentos oficiais com características textuais diversas, que apresentavam 

índices híbridos de uma norma considerada culta para a época e ao mesmo tempo alguns 

traços de norma popular”. 

Entendemos que a natureza diversa dos textos que compõem o corpus (com 

maior/menor formalidade, maior/menor proximidade entre os interlocutores, diferentes 

contextos comunicativos) contribui para o alcance dos objetivos a que nos propomos nesta 

pesquisa. Isso ocorre porque, apesar de a situação de enunciação ser escrita (o que implica um 

maior cuidado com o uso da língua), os discursos empregados pelo produtor/redator emergem 

de diferentes motivações e veiculam variados propósitos comunicativos, constituindo, assim, 

uma importante amostra da língua em uso na modalidade escrita do português brasileiro.  

 

2.3.2 Procedimentos metodológicos 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, procedemos à revisão detalhada dos diversos 

trabalhos que investigaram as estratégias de relativização no PB, tanto sincrônica quanto 

diacronicamente, os quais, em grande parte, constataram a predominância da relativa 

cortadora (TARALLO, 1983; CORRÊA, 1998; BARROS, 2000; BISPO, 2009, 2014).  

 Quanto aos dados da pesquisa, procedemos a um levantamento detalhado, 

considerando as três estratégias de relativização. Em seguida, organizamos esse material 

segundo o tipo de relativa encontrada (padrão, cortadora, copiadora), conforme ilustramos em 

(9), (10) e (11) a seguir:  

 

(9) Os nomes vão como os| pude decifrar da calligraphia do| Ilustre Esculapio. O 

Arthur os recom| [fol. 2r] porá. Entre as pessoas com quem| conta Arnaldi para 

vel-o, a VEx, | Está o conde de Maffei, Ministro Ita|liano em Madrid. Arnaldi 

partiu| do Rio a 24 de Janeiro.  (PHPB – Século XX – Particulares/ Carta 03) 
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(10) Não sei o que resolvera o Senhor Lellis Pie-dade que, por sua gentileza e 

generosidade para commigo, sempre mereceu a minha le-aldade e confiança, 

motivo pelo qual, e pela neutralidade e justiça que diziam revestir-se a sua folha, 

eu, em minha in-genua fé, a elle me dirigi (PHPB – Século XX – 

Particulares/Carta 216) 

 

(11) Ja cansado de esperar noticias dessa foi a 27 deste finante mez que tive o gosto 

de receber a sua prezada carta de 8 de Maio deste anno, em que me dâs noticias, de 

que tem havido depois da sahida do Sucupira; sendo com effeito a mais seria a do 

Promottor, que, quanto a’ mim, elle devera ter-se demittido de Secretario em-

/quanto se fizesse o julgamento de João Andre; (PHPB – Século XIX – 

Particulares/Carta 12) 

 

  

Em (9), observamos a ocorrência da relativa padrão, conforme caracteriza a norma 

gramatical, em que temos a preposição com antecedendo o pronome relativo. Tal preposição é 

regida pelo verbo contar (conta Arnaldi). Nos excertos (10) e (11), observamos a ocorrência 

da relativa cortadora e da copiadora, respectivamente. Na primeira, verificamos que a relativa 

desvia da forma padrão, visto que há uma supressão da preposição de regida pela forma 

verbal revestir-se. Na segunda, temos a cópia do antecedente do pronome relativo (ele) na 

oração subordinada (que ele devera ter-se demitido de Secretario).  

 Após a classificação dos dados quanto à forma da estratégia relativa apresentada, 

também consideramos o papel sintático assumido pelo pronome relativo empregado em cada 

oração (se sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento relativo, complemento 

nominal, adjunto adverbial, adjunto adnominal, agente da passiva), correlacionando essas 

funções ao tipo de estratégia de relativização. 

 Além disso, investigamos e discutimos aspectos sociointeracionais e cognitivos 

implicados no uso das estratégias não padrão com base nos achados de Bispo (2009, 2014). 

Após a identificação das ocorrências de relativas não padrão em nosso corpus e a devida 

comparação das estratégias em cada sincronia, consideramos fatores comunicativos relativos 

ao macrogênero carta, como as suas propriedades composicionais, o conteúdo veiculado e as 

condições de produção desses textos, bem como a tradição discursiva que permeia essas 

cartas. Além disso, consideramos os aspectos cognitivos, como a redução do custo cognitivo, 

a economia linguística subjacentes à recorrência a uma ou outra estratégia de relativização, 

por meio dos princípios de marcação, iconicidade e marcação expressiva.  
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3 ESTADO DA ARTE 

 

3.1 DESCRIÇÃO GRAMATICAL DA ORAÇÃO RELATIVA 

 

 Nesta seção, descrevemos/caracterizamos nosso objeto de estudo, a oração relativa, e, 

mais particularmente, as estratégias de relativização, tendo em vista a necessidade de defini-lo 

e delimitá-lo, para então procedermos à análise. Essa descrição considera os critérios 

sintáticos, semânticos e pragmáticos envolvidos no tratamento dado por linguistas e 

gramáticos. 

 

3.1.1 Propriedades sintáticas 

  

 Em relação ao critério sintático, encontramos, em gramáticas da língua portuguesa, as 

seguintes definições para a oração relativa: “[...] são as que exercem, como os adjetivos, a 

função de adjunto adnominal.” (CEGALLA, 2008, p. 390); “Estas orações [...] funcionam 

como adjunto adnominal [...] subordinam-se, portanto, a qualquer termo da oração anterior 

cujo núcleo seja substantivo, ou equivalente de substantivo.” (ROCHA LIMA, 1994, p. 268); 

“[...] iniciam por pronome relativo que, além de marcar a subordinação, exerce uma função 

sintática da oração a que pertence.” (BECHARA, 2009, p. 486); [...] vêm normalmente 

introduzidas por um pronome relativo, e exercem função de ADJUNTO ADNOMINAL de 

um substantivo ou pronome antecedente” (CUNHA; CINTRA, 2013, p. 615). Vejamos um 

exemplo: 

 

(12) Na petição de privilégio que então redigi chamei a atenção do governo para 

este resultado, verdadeiramente cristão. (MACHADO DE ASSIS apud CUNHA e 

CINTRA, 2013, p. 616).  

 

Em (12), podemos verificar que a oração relativa em destaque exerce a função de 

adjunto adnominal do termo “petição”, da oração a que se liga, conforme prevê a tradição 

gramatical. 

Bechara (2009, p. 465), ao falar sobre as “orações adjetivas ou de relativo”, afirma que 

são orações complexas de transposição adjetiva, em que, mediante um transpositor, 

representado por um pronome relativo, transpõem uma oração independente, a qual pode ter 

equivalência semântica e sintática a um adjunto adnominal. 
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Ainda nesse sentido, Azeredo (2012, p. 316) assegura que a oração adjetiva é uma 

matriz proposicional que “pode ocorrer no texto sob a forma de um sintagma adjetivo”. Essa 

transposição é efetuada por um pronome relativo, o qual tem função anafórica, conectiva e 

sintática. O pronome relativo pode, nesse caso, desempenhar as funções de sujeito, objeto 

direto, complemento relativo, complemento nominal, agente da passiva, predicativo, adjunto 

adverbial e adjunto adnominal. 

Numa perspectiva mais descritiva do português, Perini (1996, p. 140), ao se referir à 

construção relativa, afirma que ela tem caráter subordinado e representa um constituinte de 

nível suboracional por exercer a função de modificador de um SN. O autor lista os seguintes 

aspectos que caracterizam a construção relativa: 

 

(a) presença de um relativo (os relativos são que, o qual, quem, onde, 

cujo), precedido às vezes de uma preposição; 

(b) presença de uma estrutura oracional aparentemente incompleta, logo 

após o relativo; 

(c) articulação de um elemento nominal (parte de um SN) + o relativo + 

a estrutura oracional mencionada, formando uma sequência que é um SN; 

o elemento nominal inicial nem sempre está presente (PERINI, 1996, p. 

140). 

 

A seguir, um exemplo apresentado pelo autor para ilustrar as características 

mencionadas: 

 

(13) O bicho do qual eu falei é um gato. (PERINI, 1996, p. 141) 

 

Na sentença (13), podemos observar a estrutura peculiar à oração relativa 

caracterizada por Perini: (a) presença do relativo o qual, nesse caso precedido pela preposição 

de; (b) a estrutura oracional aparentemente incompleta eu falei; e (c) o SN o bicho + do qual 

+ eu falei. 

Tradicionalmente, as relativas se distinguem em dois tipos: as “explicativas”, as quais 

vêm sempre separadas por vírgulas da cláusula principal e representam um termo adicional a 

esta; e as “restritivas”, que não vêm separadas da oração principal, pois são parte integrante 

dela. 

Neves (2000), em sua gramática de usos, acrescenta que as restritivas podem 

construir-se com antecedente ou sem ele, enquanto as explicativas são estruturadas sempre 

com antecedente, conforme verificamos nos exemplos a seguir, em que temos uma restritiva 
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com e uma sem antecedente, em (14) e (15), respectivamente, e uma relativa explicativa em 

(16): 

 

(14) “O médico QUE dera o atestado chamava-se Pedro M. Silva.” (NEVES, 2000, 

p. 374) 

 

(15) “QUEM vê cara não vê coração.” (Provérbio citado por NEVES, 2000, p. 375) 

 

(16) “Parei sob o jataí, QUE vi crescer, abracei-me ao seu tronco, em desespero.” 

(NEVES, 2000, p. 375). 

 

A respeito dos dois tipos de construção relativa, Perini (1996) afirma que a distinção 

tradicional é baseada nas propriedades semânticas. Ele prefere, no entanto, não usar essa 

classificação “para não confundir o aspecto sintático com o semântico” (p. 156). Propõe 

chamá-las de apositivas e de não-apositivas. Para ele, a estrutura desses dois tipos de 

construções é semelhante, apresentando as seguintes diferenças: 

 

(a) só as apositivas se separam por vírgula do resto da frase; 

(b) só as apositivas podem ocorrer com o relativo o qual sem preposição; 

e 

(c) só as apositivas admitem construções múltiplas [...], resultantes da 

movimentação de um SN que contém relativo modificador para o início da 

oração. (PERINI, 1996, p. 156). 

  

É válido ressaltar, todavia, que o critério apresentado por Perini em (a) aplica-se 

somente à língua escrita, tendo em vista que na oralidade não é possível fazer essa distinção 

quanto ao uso da vírgula. 

Para Castilho (2010, p. 366), “as adjetivas ou relativas são sentenças encaixadas num 

sintagma nominal, em que atuam como complementadores”. Ainda sobre o critério sintático, 

ele ressalva que o estudo a respeito da sintaxe das subordinadas adjetivas precisa percorrer 

pelo menos os seguintes tópicos: “estratégias de relativização e tipologia das adjetivas: 

relações entre os pronomes pessoais e os pronomes relativos; funções do pronome relativo; e 

as adjetivas livres”. Ao falar sobre as estratégias de relativização, Castilho apresenta, baseado 

nos estudos de Lemle (1978 apud CASTILHO, 2010), uma abordagem não contemplada pela 

gramática tradicional, pois ele afirma a existência de três estratégias de relativização no PB. 

São elas: 

I. Sentença adjetiva padrão: os pronomes relativos exibem as formas correspondentes 

ao caso que recebem de seu verbo.  
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II. Sentença adjetiva copiadora: o pronome relativo se despronominaliza, reduzindo-se 

à condição de conjunção, e perde a propriedade fórica, que será preenchida por um 

pronome pessoal, preposicionado ou não. 

III. Sentença adjetiva cortadora: ao apagarem-se os pronomes pessoais que aparecem na 

sentença copiadora, estrutura-se a cortadora. 

 Castilho (2010) afirma que a ocorrência das sentenças de tipo II e III é resultado de 

uma generalização do uso do que, pronome relativo universal, consequência da restrição que o 

conjunto de pronomes relativos vem sofrendo. Observemos, a seguir, alguns exemplos 

apresentados pelo autor para representar as três sentenças caracterizadas: 

 

(17) “O livro que estou lendo é de história”. (CASTILHO, 2010, p. 367) 

 

(18) “Perdi o livro que estava lendo”. (CASTILHO, 2010, p. 367) 

 

(19) “Não há uma área em São Paulo que a polícia não entre nela”. (CASTILHO, 

2010, p. 367) 

 

(20) “Não há uma área de São Paulo que a polícia não entre”. (CASTILHO, 2010, 

p. 367) 

 

Conforme explica Castilho, os exemplos (17) e (18) representam a sentença adjetiva 

padrão que correspondem, respectivamente, ao caso nominativo, com função de sujeito; e ao 

caso acusativo, com função de objeto direto. Em (19), temos uma sentença copiadora, em que 

há uma despronominalização do pronome, copiado em seguida pelo pronome pessoal ela, 

antecedido pela preposição em. E em (20), a sentença cortadora ocorre a partir da ausência da 

preposição regida pelo verbo, e também por não apresentar um pronome cópia. Na língua 

formal, conservando o valor pronominal dos relativos e atendendo à regência verbal, teríamos 

a seguinte frase: 

 

(19a) e (20a) “Não há uma área de são Paulo em que a polícia não entre”. (CASTILHO, 

2010, p. 367) 

 

Por fim, Castilho ainda relaciona a sintaxe da relativa cortadora ao crescente uso do 

advérbio onde, que substituiria a estrutura padrão em que. 

Bagno (2001) também apresenta contribuições para a explicação da ocorrência dessas 

estruturas não padrão: a relativa cortadora e a relativa copiadora. Ele introduz a explanação 

sobre as relativas copiadoras, explicando primeiro que as orações relativas representam um 

fenômeno de síntese em sua forma padrão, pois sintetizam duas informações diferentes. 
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Nesses casos, o pronome relativo exerce a função de uma conjunção, sendo elemento de 

ligação de duas orações, e também uma função sintática em relação à oração principal. 

Vejamos o exemplo apresentado pelo autor: 

 

(21) São Paulo é uma cidade rica QUE tem graves problemas sociais. 

 

 Na frase apresentada, o que exerce uma função de conjunção, por unir as orações “São 

Paulo é uma cidade rica” e “São Paulo tem graves problemas sociais”; e exerce a função 

sintática de sujeito do verbo ter. 

 O mesmo autor destaca o aspecto analítico do português, ressaltando que as línguas 

românicas abandonaram o sistema de declinações, que permitia construções extremamente 

sintéticas, e as substituíram por processos analíticos de construção sintática. Nesse formato de 

análise, as orações relativas, produto de uma síntese, podem constituir um “corpo estranho” 

na língua, fazendo com que haja uma “quebra” ou divisão de funções em determinadas 

construções. Um exemplo é a quebra de funções do pronome relativo que, cuja função de 

sujeito pode ser “dispensada”, restando apenas a função de conjunção, conforme podemos 

observar a seguir: 

 

(21a) São Paulo é uma cidade rica QUE ela tem graves problemas sociais. 

 

 Em (21a), temos uma construção composta por coordenação, na qual o que funciona 

como elo de ligação, e a função antes de sujeito passa a ser exercida pelo pronome pessoal 

ela. 

 Além disso, acrescenta Bagno (2001), quando o verbo da oração relativa rege 

preposição, há um “estranhamento” ainda mais acentuado. Isso ocorre porque, nas relativas 

padrão, as preposições são deslocadas, não assumindo a posição (pré-) que deveriam ocupar, 

isto é, antes do termo que estão regendo. Ele apresenta a explicação de Cunha & Cintra a 

respeito da caracterização das preposições, para justificar suas ideias:  

 

Chamam-se PREPOSIÇÕES as palavras invariáveis que relacionam dois 

termos de uma oração, de tal modo que o sentido do primeiro 

[ANTECEDENTE] é explicado ou completado pelo segundo 

[CONSEQUENTE]. (CUNHA & CINTRA, 1985, p. 542 apud BAGNO, 

2001, p. 88) 
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 Assim, ele completa que há uma drástica alteração dessa ordem (ANTECEDENTE – 

PREPOSIÇÃO – CONSEQUENTE) na oração relativa padrão. Temos, nesse caso, em (22), 

uma relativa padrão cuja ordem dos termos é a seguinte: PREPOSIÇÃO (de) – 

CONSEQUENTE (que) – ANTECEDENTE (falar). 

 

(22) Essa é uma rua de que nunca ouvi falar. 

 

(23) Essa é uma rua que eu nunca ouvi falar dela. 

 

 Notamos, no entanto, em (23), que a posição dos termos, em alguns casos, é 

modificada pelo falante de modo a recolocá-los em seus lugares mais naturais: 

ANTECEDENTE (falar) – PREPOSIÇÃO (de) – CONSEQUENTE (ela). Tendo em vista 

que, no português, uma preposição não pode vir desacompanhada de um consequente, o 

falante nativo da língua preenche esse espaço com um pronome cópia, resultando a relativa 

copiadora. 

 Ainda sobre as relativas não padrão, de modo breve, Bagno (2001) afirma que a 

frequente ocorrência da relativa cortadora, do ponto de vista sintático, “é possível porque o 

ouvinte ou leitor é capaz de reconhecer a preposição que foi apagada” (p. 89). 

 

3.1.2 Propriedades semânticas  

 

 A respeito do critério semântico, vemos que os gramáticos consultados (como 

CEGALLA, 2008 e ROCHA LIMA, 1994) destacam o valor adjetivo dessas orações. Em 

(18), podemos notar o valor da oração destacada como equivalente ao adjetivo incolor, pois 

expressa a mesma ideia que esse termo. Vejamos: 

 

(24) “A água é um líquido/ que não tem cor.” (ROCHA LIMA, 1994, p. 268). 

 

 Outros autores, como Azeredo (2012) e Cunha e Cintra (2013), mencionam o aspecto 

semântico apenas quando abordam a divisão dessas orações em restritivas e explicativas, 

como verificamos nas definições a seguir: 

 

AS RESTRITIVAS, como o nome indica, restringem, limitam, precisam a 

significação do substantivo [ou pronome] antecedente. São, por conseguinte, 

indispensáveis ao sentido da frase [...]. 

AS EXPLICATIVAS acrescentam ao antecedente uma qualidade acessória, 

isto é, esclarecem melhor a sua significação, à semelhança de um aposto. 
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Mas, por isso mesmo, não são indispensáveis ao sentido essencial da frase. 

(CUNHA; CINTRA, 2013, p. 618). 
 

 Para Azeredo (2012), as orações adjetivas restritivas são as que delimitam a parte de 

um conjunto, “restringindo a essa parte a referência do sintagma nominal antecedente” 

(AZEREDO, 2012, p. 319). Ele caracteriza, também, a oração não restritiva (ou explicativa), 

cujo conteúdo não contribui para essa identificação. O autor faz referência aos valores que as 

orações adjetivas podem apresentar. São os conteúdos circunstanciais, que podem ser de 

concessão, causa, condição, finalidade, resultado.  

 Bechara (2009), também numa perspectiva voltada aos aspectos tradicionais, 

diferencia as orações adjetivas explicativas das restritivas mostrando que a primeira 

corresponde “a uma particularidade que não modifica o antecedente e que, por ser mero 

apêndice, pode ser dispensada sem prejuízo total da mensagem” (p. 467), enquanto a restritiva 

restringe uma realidade que se opõe a outras. O autor apresenta o exemplo a seguir: 

 

(25) “O homem, que vinha a cavalo, parou de fronte da igreja”. (BECHARA, 

2009, p. 467) 

 

 A respeito desse exemplo, Bechara destaca que a declaração contida na oração adjetiva 

apresentada pode ser dispensada, tendo em vista que fica explícito que há apenas um homem. 

No entanto, se não houver pausa que separe a oração adjetiva do antecedente, declara-se que 

havia mais de um homem na narração, e que apenas aquele que vinha a cavalo parou diante da 

igreja. Neste caso, temos uma oração adjetiva restritiva, que delimita melhor o seu 

antecedente. 

 

(26) “O homem que vinha a cavalo parou de fronte da igreja”. (BECHARA, 2009, 

p. 467) 

 

 A concepção de Neves (2000) em relação à oração relativa coincide com a ideia de 

Azeredo (2012), ao afirmar que a oração relativa restritiva apresenta uma informação que 

identifica um subconjunto dentro de outro conjunto, o que não ocorre com a oração 

explicativa, já que acrescenta uma informação complementar, que não serve para identificar 

nenhum subconjunto dentro de outro conjunto. Em (27), a oração adjetiva não indica um 

recorte referencial do antecedente, isto é, não indica/delimita um subconjunto. Vejamos: 
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(27) “Mas a maior vantagem é para os professores de 5ª e 8ª série e de 2º grau, 

QUE poderão completar a jornada em uma única escola.” (NEVES, 2000, p. 376) 

 

(28) “Mas a maior vantagem é para os professores de 5ª e 8ª série e de 2º grau 

QUE poderão completar a jornada em uma única escola.” (NEVES, 2000, p. 376) 

 

 No entanto, em (28), notamos que há uma especificação do referente, pois a oração 

restritiva refere-se a um grupo determinado de professores de 5ª a 8ª série e de 2º grau, o 

daqueles QUE poderão completar a jornada em uma única escola. 

Castilho (2010), ao explicar as orações restritivas ou determinativas, retoma a 

explicação dada por Neves a respeito desta “especificação do sentido do sintagma nominal”, 

mas, diferentemente do que abordam os gramáticos estudados, Castilho (2010, p. 370-371) 

apresenta quatro classificações11 para as sentenças adjetivas a partir de suas propriedades 

semânticas: 

a) Restritivas ou determinativas: quando especificam o sentido do sintagma nominal 

em que estão encaixadas, agregando alguma informação relevante.  

b) Explicativas ou apositivas: quando operam como um aposto do sintagma nominal, 

explicitando “um comentário do locutor acerca da entidade denotada por um sintagma 

nominal, o antecedente da relativa” (MIRA MATEUS et al. 1989/2003/ 2005, p. 671 

apud CASTILHO, 2010, p. 371). 

c) Restritivas finais: quando agregam uma noção de finalidade à adjetiva, trazendo o 

verbo no subjuntivo. 

d) Restritivas causais: quando agregam uma noção de causalidade à adjetiva. 

 Ao explicar o que se entende por “comentário”, na caracterização das orações 

explicativas ou apositivas, Castilho também retoma o conceito apresentado por Neves (2000), 

explicando que as adjetivas não identificam nenhum conjunto dentro de um conjunto. Para as 

restritivas finais e para as restritivas causais, o autor apresenta, respectivamente, os seguintes 

exemplos: 

 

(29)  Mandou retirarem seus sapatos enlameados, que não sujassem sua sala. 

(CASTILHO, 2010, p. 371) 

 

(30)  O cão, que é amigo fiel, vigiou a casa durante toda a noite. (CASTILHO, 

2010, p. 371) 

 

                                                 
11 Além das restritivas apresentadas por Castilho (2010), Kury (1987) acrescenta a adjetiva de valor 

concessivo. Apresenta o autor o seguinte exemplo: “Eu, que disse mal das vaidades, vim a cair na de seu autor.” 

(KURY, 1987, p. 86). 
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 Castilho ainda traz um apontamento importante acerca da oração adjetiva ao afirmar 

que ela predica o sintagma nominal de forma mais complexa, se comparada aos adjetivos ou 

expressões adjetivas, já que identifica o seu referente como “participante de um estado de 

coisas” (DIK, 1997, p. 23-92 apud CASTILHO, 2010, p. 371). 

 Por fim, em discussão sobre as orações relativas não padrão, Bagno (2001) acrescenta 

uma explicação semântica para a ocorrência da cortadora, ao enfatizar que o falante do 

português brasileiro conta com a capacidade que o seu interlocutor tem de reconhecer o 

elemento que foi apagado a partir do contexto em que se insere o enunciado, atribuindo essa 

capacidade, no caso, à semântica do enunciado. 

 

3.1.3 Propriedades pragmáticas 

 

 O critério pragmático ainda é pouco abordado pelas gramáticas tradicionais na 

caracterização de elementos gramaticais, como é o caso das orações relativas. Verificamos, 

dentre os manuais de gramática, que apenas Rocha Lima (1994) aborda o caráter pragmático 

envolvido neste tipo de oração. Ele mostra que “o emprego das orações adjetivas permite que 

juntemos ao substantivo características mais complexas, para as quais, muita vez, não existe 

na língua adjetivos léxicos” (ROCHA LIMA, 1994, p. 268). O exemplo abaixo representa 

essa afirmação: 

 

(31) “A água é um líquido/ que não tem cor.” (ROCHA LIMA, 1994, p. 268) 

 

 Percebermos claramente que a oração “que não tem cor” é equivalente ao vocábulo 

“incolor”. Entretanto, essa equivalência não acontece sempre. Há várias situações em que não 

encontramos um adjetivo que possa substituir adequadamente a oração adjetiva, veiculando o 

mesmo conteúdo semântico, conforme vemos no período de Ribeiro Couto a seguir: 

 

(32) “Dizei-me, águas mansas do rio/ Para onde levais essa flor/ Que no vosso 

espelho caiu?” (ROCHA LIMA, 1994, p. 268) 

 

 Segundo o autor, a oração “Que no vosso espelho caiu?” não apresenta um adjetivo 

isolado que possa traduzir de forma exata a ideia global expressa por ela. Sabemos que, 

embora tenhamos o termo “caída” para substituir a oração “que caiu”, esse adjetivo não 

comtempla a ideia expressa pelo adjunto adverbial “no vosso espelho”, que faz parte da 
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oração adjetiva em destaque no exemplo. Nesse caso, fica evidente o caráter pragmático no 

emprego da oração relativa. 

 É importante destacarmos também o papel da restrição ou da explicação das orações 

relativas, pois, conforme achados de Bispo (2009), podemos notar que a explicativa traz uma 

informação que é pragmaticamente motivada, que diz respeito ao contexto de comunicação no 

qual está inserida, configurando-se como uma informação pertinente. Já a restritiva é 

empregada com o objetivo de atender a uma necessidade de delimitar, especificar um 

determinado elemento ao qual se refere, evitando que a informação seja compreendida de 

forma equivocada. 

 

3.2 ABORDAGENS LINGUÍSTICAS DA ORAÇÃO RELATIVA 

 

Considerando os diversos estudos desenvolvidos acerca da oração relativa, trazemos, 

nesta seção, uma revisão sobre alguns desses trabalhos, empreendidos com diferentes corpora 

e sob perspectivas teóricas distintas. Essas informações são importantes não somente para que 

possamos conhecer melhor as pesquisas sobre as estratégias de relativização, mas também 

para aprimorar a nossa análise a respeito da oração relativa no português brasileiro, e para que 

assim possamos apresentar achados que somem às pesquisas anteriores. 

É válido destacar os trabalhos pioneiros de Mollica (1977) e Tarallo (1983) e 

pesquisas mais recentes como as de Corrêa (1998), Burgos (2003), Varejão (2006), Bispo 

(2009), e Silva, B. (2011) a respeito da variação no uso das estratégias de relativização no 

Português do Brasil. 

Mollica (1977), por meio de um estudo variacionista, investiga as ocorrências de 

relativas copiadoras no português falado na cidade do Rio de Janeiro. O corpus utilizado pela 

autora foi constituído de dados coletados de entrevistas realizadas com quatro informantes 

semiescolarizados, de modo mais específico por alunos do Mobral. Ela investigou a 

recorrência à estratégia copiadora, tomando como unidade de análise o uso variável da 

anáfora pronominal do SN antecedente; em outras palavras, a aplicação versus a não 

aplicação da regra de apagamento nesse tipo de estrutura, em que o apagamento constitui a 

forma padrão da oração relativa, conforme ilustrado a seguir: 

 

(33) Tem uma menina que ela não quer estudar. 
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Em relação às estratégias de relativização, a autora parte do princípio de que há apenas 

uma regra de formação para as três estratégias: a regra de apagamento da cópia.  Nesse 

sentido, entende-se que a forma padrão envolve o apagamento do elemento correferente ao 

pronome relativo; e a cortadora implica o apagamento do elemento cópia e da preposição. 

Quanto aos resultados da pesquisa empreendida por Mollica (1977), constatou-se que 

o apagamento é a variante mais empregada, correspondendo a 92% dos dados. Além disso, ela 

afirma que os grupos de fatores que mais favorecem a ocorrência da copiadora são a distância 

entre o antecedente e o pronome relativo e o traço semântico do antecedente. 

Tarallo (1983) também discute o uso de estratégias de relativização com base em 

dados de fala. O autor, no entanto, amplia a investigação feita inicialmente por Mollica (1977) 

destacando a recorrência às relativas não padrão, e englobando dados sincrônicos e 

diacrônicos. Os informantes são da cidade de São Paulo e estão agrupados em diferentes 

níveis de escolaridade. Ele postula duas hipóteses básicas para a recorrência essas estruturas, 

quais sejam: uma possível perda de movimento na origem da estrutura e a perda de 

propriedades pronominais do relativo, o qual parecia estar assumindo apenas o papel de 

conjunção. 

A abordagem do fenômeno tratado por Tarallo é realizada numa perspectiva 

sociolinguística. O corpus sincrônico por ele utilizado é composto de dados de fala de 40 

informantes estratificados por sexo, classe social, faixa etária e nível de escolarização, 

coletados por meio de entrevistas dirigidas e espontâneas. Ele também coletou dados de 

gêneros midiáticos: documentários, mesas-redondas, programas esportivos, entrevistas e 

novelas.  

A amostra diacrônica utilizada por Tarallo (1983) é constituída por cartas e textos 

literários, oriundos de diversas regiões do Brasil e distribuídos por períodos de 50 anos. Seus 

dados diacrônicos mostram que, em ambientes preposicionados, a estratégia cortadora havia 

superado a padrão depois de entrar em concorrência com ela. Vejamos esses resultados na 

tabela a seguir, adaptada de Tarallo (1983, p. 207). 
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Tabela 1: Distribuição das estratégias de relativização, em ambiente preposicionado, através do 

tempo. 

 
SINCRONIA 

 

 

ESTRATÉGIA 

SÉCULO XVIII SÉCULO XIX 

1ª METADE 2ª METADE 1ª METADE 2ª METADE 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

RPP12 99 89,2 89 88,1 73 91,2 63 35,4 

CORTADORA 1 0,9 4 4,0 6 7,5 106 59,5 

COPIADORA 11 9,9 8 7,9 1 1,3 9 5,1 

TOTAL 111 100,0 101 100,0 80 100,0 178 100,0 

 

A tabela mostra os resultados alcançados por cada forma de relativização durante os 

séculos XVIII e XIX. É possível verificar que relativa cortadora praticamente inexistia, pelo 

menos nos textos analisados, na primeira e segunda metade do século XVIII. Podemos 

observar, também, que, até a primeira metade do século XIX, a relativa padrão ocupava 

predominância majoritária, em ambiente preposicionado, configurando mais de 90% das 

ocorrências, já a estratégia cortadora representava apenas 7,5%.  

No entanto, verificamos que, nos textos da segunda metade do século XIX, a cortadora 

passa a ser a mais produtiva representando quase 60% em 1880, enquanto a forma padrão caiu 

para 35%. Para Tarallo (1983), o aumento no uso das cortadoras está correlacionado a uma 

mudança no sistema pronominal da língua, sendo as cortadoras, portanto, um resultado da 

elipse de um constituinte pronominal de base. Por outro lado, a retenção pronominal 

(estratégia copiadora) sempre existiu como uma das possibilidades estruturais do sistema, que, 

no entanto, é empregada com menor frequência, na maioria dos registros, por ser avaliada 

como uma forma estigmatizada. 

Dentre as pesquisas mais recentes de que temos notícias, destacamos os resultados das 

investigações de Corrêa (1998), Bispo (2009; 2014) e Silva, B. (2011).  

Corrêa (1998), assim como Tarallo (1983), investiga a variação no uso das relativas. 

Ela utiliza três corpora distintos, distribuídos em narrativas orais e escritas produzidas por 

alunos do Ensino Fundamental (1º grau - níveis I e II) e Médio (2º grau) da cidade de São 

Paulo e dados da fala culta pertencentes ao acervo do Projeto NURC/SP.  Corrêa pôs em 

discussão o que se ensina e o que de fato se aprende no tocante às estratégias de relativização. 

Além disso, ela fez um paralelo entre a fala e a escrita no PB a respeito desse assunto. 

                                                 
12 Relativa Padrão Preposicionada  
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Considerando os dados de fala dos informantes não-escolarizados e escolares do 

Ensino Fundamental, constatou-se que houve 79% de ocorrência da estratégia padrão 

justamente nas funções de sujeito e objeto direto, as mais altas na hierarquia de acessibilidade, 

segundo proposto por Keenan e Comrie (1977). Já a cortadora representou 20% das 

ocorrências e a copiadora apenas 1%. Ao levarmos em conta apenas os ambientes 

preposicionados, o uso da cortadora corresponde a 100% dos casos. Na fala dos 

universitários, não ocorreu a cortadora, apenas o uso da Relativa Padrão Preposicionada 

(RPP) nos contextos preposicionados, que respondeu por 20% das ocorrências.  

Nos dados da escrita dos informantes do Ensino Fundamental, não ocorreu copiadora, 

mas a cortadora representou 12,8% das ocorrências, 1,7% eram RPP, e 85,5% eram de 

estratégia padrão não preposicionada (de sujeito e objeto). Na escrita dos universitários, não 

ocorreram estratégias não padrão, apenas 17% eram RPP e 83% representaram estrutura 

padrão de sujeito e objeto direto. 

Corrêa (1998) realiza outra investigação especificamente com alunos do Ensino 

Médio, na modalidade escrita. Os resultados mostraram que a relativa padrão apresenta 

apenas 7% no primeiro ano do Ensino Médio, mas que a frequência aumenta no último ano 

até atingir 44%. Com isso, a autora verificou que há influência categórica da escolarização 

quanto ao uso das estratégias de relativização em ambientes preposicionados no Ensino 

Médio, nos corpora por ela investigados. Nesse sentido, Corrêa conclui que a relativa 

preposicionada padrão só ocorre, na escrita, tardiamente, após a escolarização. 

Bispo (2009), ao investigar as relativas cortadoras utilizando o corpus do grupo 

Discurso e Gramática (o D&G Natal e o D&G Rio de Janeiro), da língua falada e escrita, 

também constata alguns fatores que estão associados ao uso de orações relativas não padrão, 

tais como o nível de escolaridade dos informantes.  

O pesquisador analisou as ocorrências das três estratégias, com ênfase nas relativas 

cortadoras, sob a perspectiva cognitivo-funcional, enfatizando a oposição entre cortadora e a 

forma padrão. Os resultados mostraram que, em ambientes preposicionados, a relativa 

cortadora predomina em todos os níveis de escolaridade considerados (fundamental, médio e 

superior), sendo mais frequente entre os dados do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.  

Na modalidade escrita, a RPP superou a cortadora, enquanto na oralidade esta correspondeu a 

90% dos casos. Ainda assim, é valido considerar que a diferença de ocorrência entre a RPP e 

a cortadora na escrita foi pouca, mesmo se tratando de uma modalidade que normalmente 

envolve maior monitoramento no uso da língua. 
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Para o autor, a preferência pela cortadora tem motivação de natureza sociointeracional 

e cognitiva. Em linhas gerais, a de natureza sociointeracional está relacionada às pressões 

decorrentes das mais variadas situações de interação sociais e da rotinização de uso por que as 

estruturas relativas passam. Já a motivação cognitiva relaciona-se à análise realizada sob os 

princípios de iconicidade e de marcação, os quais apontam para a redução de esforço de 

elaboração e de processamento, quando comparada à RPP, pois envolve não apenas um 

elemento linguístico a mais, mas também o conhecimento sobre a regência do verbo ou nome 

utilizado, e isso corresponde a um menor custo cognitivo (BISPO, 2009). 

Bispo destaca também que a relativa cortadora ocorreu apenas com o pronome que, 

enquanto o relativo o qual foi o que mais favoreceu o uso da estratégia padrão. Para explicar 

essa correspondência entre os relativos e as estratégias, ele se vale do princípio de marcação, 

tendo em vista que a cortadora e o pronome relativo que são menos complexos cognitiva e 

estruturalmente, e por isso mais frequentes; já a RPP e o pronome relativo o qual são mais 

extensos e demandam mais tempo de produção e processamento, por isso são menos 

frequentes.  

Mais recentemente, Bispo (2014) realiza o estudo das estratégias de relativização em 

corpus diacrônico do Português Brasileiro (PB). O pesquisador verifica a frequência de uso de 

cada uma das estratégias (padrão, cortadora e copiadora) em diferentes sincronias, com o 

objetivo de identificar fatores relacionados a recorrência a uma ou a outra estratégia. Nesse 

sentido, ele identifica motivações tanto de natureza sociointeracional quanto cognitiva, tais 

como constatou em sua tese de doutorado (BISPO, 2009). 

Utilizando textos impressos e manuscritos do corpus mínimo do projeto PHPB, dos 

séculos XIX e XX, Bispo (2014) constata a recorrência da estratégia cortadora desde a 

primeira metade do século XIX, e destaca que não foi possível verificar o uso das relativas 

não padrão em fase anterior devido à escassez do material. Além disso, na amostra analisada, 

ele não identifica o uso da copiadora.  

O mesmo autor atesta que houve um aumento gradativo na recorrência à cortadora, de 

modo que o maior percentual dessa estratégia foi verificado no século XX. Esse resultado, no 

entanto, difere um pouco do apresentado por Tarallo (1983), segundo o qual a cortadora 

supera a estratégia canônica já na segunda metade do século XIX. 

Também fazendo um diálogo com os achados, principalmente, de Tarallo, a pesquisa 

diacrônica de Silva, B. (2011), numa perspectiva da Sociolinguística, a respeito das 

estratégias de relativização no Português Europeu, comprova que as construções relativas 

cortadora e copiadora não eram exclusivas da gramática do Português Brasileiro. Esse fato 
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confirma a sua hipótese de que estruturas não padrão são construções próprias também do 

português europeu, e não exclusivas do português brasileiro como Tarallo (1983) defende. 

Além disso, os dados mostraram que essas formas já teriam sido originadas antes do século 

XIX, como ela esperava, mais especificamente no século XVI já havia ocorrência de 

estratégias não padrão na escrita de portugueses. 

O corpus é formado por textos portugueses dos séculos XVI, XVII e XVIII. Trata-se 

de cartas e gazetas, mais especificamente: cartas em Aljamia Portuguesa (textos de língua 

portuguesa escritos em caracteres árabe), cartas de desconhecidos (correspondências 

particulares), cartas do Padre Antônio Vieira, cartas do Marquês do Lavradio e gazetas 

manuscritas da Biblioteca Pública de Évora. 

A respeito da natureza do corpus, Silva, B. (2011) destaca que a ocorrência de 

relativas não padrão é mais evidente nas cartas de desconhecidos, já que 25% dos dados são 

de cortadora e 8% são copiadoras. Já nas cartas escritas pelo Pe. Vieira as relativas cortadoras 

e copiadoras, juntas, representam apenas 8% dos dados. Ela ressalta que as cartas de Vieira 

tendem a apresentar estruturas de relativização mais complexas devido à complexidade dos 

assuntos tratados. Além disso, a autora destaca que tanto as cartas de Vieira quanto as do 

Marquês apresentam construções de fórmulas representativas do gênero textual carta, que se 

repetem em determinados contextos de forma automática, o que inibe, por exemplo, o uso da 

relativa cortadora. É preciso considerar, contudo, que o uso de estruturas gramaticais mais 

canônicas no texto de Vieira provavelmente se deve à erudição e ao nível de conhecimento do 

próprio autor, não ao conteúdo por ele tratado.  

Em seu estudo, Silva, B. (2011) conclui também que não houve alteração quanto à 

ocorrência das estratégias não padrão nas sincronias, pois os percentuais se mantiveram 

estáveis nos recortes temporais utilizados (séculos XVI, XVII e XVIII). E em relação à 

estrutura preposicionada, ambiente favorável às três estratégias, os resultados de sua pesquisa 

mostram que 15% das ocorrências eram relativas cortadoras (101 dados) e copiadoras (19 

ocorrências).  

Tendo em vista as contribuições relativas ao gênero textual carta, apresentadas por 

Silva, B. (2011), faz-se importante investigar, pelo olhar das tradições discursivas, em que 

medida o uso das relativas não padrão no corpus da nossa investigação também pode estar 

relacionado à presença de formas automatizadas no texto, que possam contribuir para a 

manutenção da RPP. Além disso, merecem atenção outros aspectos relacionados à 

intencionalidade do produtor do texto ao fazer determinadas escolhas linguísticas, no que diz 

respeito às estratégias de relativização.  
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Nesse sentido, o nosso trabalho dialoga, de modo particular, com os achados de Bispo 

(2009; 2014), por investigar as estratégias de relativização não padrão no PB, numa 

perspectiva cognitivo-funcional. Os resultados obtidos por Bispo (2009; 2014) contribuem de 

forma bastante significativa para este estudo, principalmente seu trabalho diacrônico, por estar 

intimamente relacionado à pesquisa que ora desenvolvemos, no que diz respeito ao corpus 

tomado para análise e à perspectiva sob a qual desenvolvemos a nossa pesquisa. É válido 

destacar, no entanto, que neste trabalho consideramos também contribuições advindas das 

tradições discursivas, tendo em vista a natureza do corpus desta investigação. 

Por fim, realizada a caracterização da oração adjetiva e do levantamento bibliográfico 

de trabalhos que investigaram as relativas, procedemos à apresentação e discussão dos dados 

coletados nesta investigação. Ressaltamos que este trabalho é importante na medida em que 

contribui com a caracterização das orações relativas não padrão no português brasileiro, 

verificando, de forma diacrônica, como as diferentes estratégias da oração adjetiva têm sido 

usadas. Além disso, utilizamos as categorias de análise da Linguística Funcional, e 

investigamos as possíveis motivações relacionadas às escolhas do produtor do texto, bem 

como a relação das tradições discursivas das cartas com as escolhas das estratégias de 

relativização. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Neste capítulo, apresentamos os resultados obtidos na coleta de dados e fazemos a 

discussão dos achados à luz de categorias analíticas da Linguística Funcional. Para isso, 

consideramos as formas padrão (com ou sem preposição) e as não padrão (cortadora e 

copiadora) da oração relativa, contabilizando-as conforme a estratégia de relativização 

empregada, o gênero textual (tipo de carta) em que ocorreram e a sincronia (séculos XVIII, 

XIX e XX) em que foram utilizadas. Para fins de análise dos dados, levamos em conta 

motivações semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas, possivelmente implicadas nas 

escolhas do produtor dos textos, na recorrência a cada uma dessas estruturas. 

 

4.1 RESULTADOS 

 

 Apresentamos, inicialmente, os resultados obtidos na investigação de cunho 

quantitativo que fizemos nesta pesquisa. Como visto anteriormente, a amostra tomada para 

este trabalho é formada por quatro tipos de carta: particulares, oficiais, de leitor e de redator. 

Esses textos são um recorte do corpus mínimo do PHPB e foram escritos entre os séculos 

XVIII e XX.  

Os dados foram organizados considerando-se a ocorrência das diferentes estratégias de 

relativização, as sincronias e o gênero textual. Vejamos, na tabela 2, a distribuição das 

ocorrências das orações relativas no corpus em números absolutos e percentuais. 
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Tabela 2: Distribuição das relativas no corpus por estratégia, século e tipo de carta 

 

 

ESTRATÉGIAS 

SÉC. XVIII SÉC. XIX SÉC. XX 
TOTAL 

PARTICULARES OFICIAIS PARTICULARES OFICIAIS 

DE 

LEITOR 

DE 

REDATOR PARTICULARES DE LEITOR 

DE 

REDATOR 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

 RP SEM PREP. 101 80,2 211 65,3 191 71,8 139 69,8 525 78,7 361 77,0 156 83,4 200 80,3 74 76,3 1958 75,8 

RPP 20 15,9 96 29,7 59 22,2 57 28,6 134 20,1 106 22,6 19 10,2 47 18,9 23 23,7 561 21,7 

CORTADORA 3 2,4 9 2,8 12 4,5 3 1,5 7 1,0 2 0,4 12 6,4 2 0,8 0 0,0 50 1,9 

COPIADORA 2 1,6 7 2,2 4 1,5 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 0,5 

TOTAL 126 100,0 323 100,0 266 100,0 199 100,0 667 100,0 469 100,0 187 100,0 249 100,0 97 100,0 2583 100,0 
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Na tabela 2, notamos que, das 2583 orações relativas presentes nas cartas do corpus 

desta pesquisa, 2519 (97,5%) ocorrências são do tipo padrão (com e sem preposição) e 64 

(2,5%) são relativas não padrão (cortadoras e copiadoras). De modo geral, verificamos que 

em todos os tipos de cartas e nas três sincronias apresentadas, a relativa padrão predominou, 

alcançando percentuais entre 93% e 100%.  

Esse elevado percentual de ocorrência das relativas canônicas deve-se, em grande 

parte, à quantidade de relativas padrão não preposicionadas, que corresponde a 75,8% da 

amostra; outros 21,7% dizem respeito ao uso de relativas padrão preposicionadas. Dentre as 

estratégias não padrão, a cortadora, apesar da pouca ocorrência, é a forma não canônica mais 

recorrente na amostra, apresentando um percentual de 1,9%. Já a copiadora foi a estratégia 

menos empregada, representando apenas 0,5% das ocorrências.  

Em relação ao gênero textual, de modo geral, constatamos a ocorrência da cortadora 

em todos os tipos de cartas (particulares, oficiais, de leitor e de redator), ainda que não tenha 

ocorrido em todas as sincronias. Não houve, no entanto, nenhuma ocorrência de copiadora nas 

cartas de redator. O maior percentual de ocorrência da estratégia cortadora se deu nas cartas 

particulares do século XX (6,4%), enquanto o maior percentual de copiadoras aconteceu nas 

cartas oficiais do século XVIII (2,2%). Essa maior frequência das cortadoras nas cartas 

particulares parece estar relacionada à natureza dos textos da amostra analisada, como 

discutido por Bispo (2014), já que envolve aspectos como menor formalidade, maior 

proximidade entre os interlocutores, ambiente privado/particular de circulação dos textos, 

dentre outros. Já a maior frequência de copiadoras nas cartas oficiais pode estar relacionada a 

uma necessidade comunicativa, como a de maior expressividade e clareza no discurso oficial. 

A seguir, discorremos, de modo mais específico, sobre a relação entre cada tipo de 

carta e os resultados apresentados, no que se refere à ocorrência das estratégias de 

relativização. 

Nas cartas particulares, por se tratar de um gênero menos formal, já esperávamos um 

maior percentual de ocorrência de relativas não padrão. A quantidade de relativas copiadoras 

também ganhou espaço dentre as escolhas do produtor desses textos, que circulam em 

ambiente privado, e em que há, provavelmente, menor monitoramento quanto ao uso da 

língua. Além do menor grau de formalidade envolvido, muitas vezes, na situação 

comunicativa, o conteúdo proposicional dessas cartas (estado de espírito, condições de saúde, 

troca de carinho/afeto, dentre outros) também é fator importante para a recorrência de 

estratégias não padrão de relativas. Para fins de ilustração, observemos as ocorrências de 

relativas não padrão em (34), (35) e (36): 
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(34) Snr. Manoel de oliveira Pinto.// Meu Tio e Snr. da ma. maior veneração. Ainda 

q. quando sahi de Lxa./ahi deixei concluhida a escrita pa. Vmce. e mais Snres. 

dessa casa [...] Advirto avmce. q. no cazo de q. avize ao/corresponde. pa. q. 

remetta a meu Irmão as/3 ou 4 moedas não seja aquillo por hua só/ vez, mas sim q. 

acabadas ou concluhidas/huas com avizo do do. continue, porq. em/todo o tempo q 

eu cá estiver/não me hão de ser perciza//Devmce.//obro. omais amte. fiel 

eobrigado. (PHPB/MG – Século XVIII – Particulares – 09/02/1767) 

 

(35) Se esta cartinha for te encontrar gozando saude. é o que desejo. Eu vou indo 

bem graças ao Bom Deus, pensei de adoecer o dia que vim por causa da chuva que 

tomei mas felizmente não tive nada. Sinhá Deus permite que voce gose bem na 

Semana Santa, não fique feito bobo não, aproveita bem, eu só sinto não poder ir 

tambem que eu tenho tanta vontade de assistir ahi e nunca nesta occasião posso ir. 

(PHPB/MG – Século XX – Particulares – 16/03/1918) 

 

(36) Amigo e Senhor Em tempo recebi sua | estimada de 5 de passado pela qual vi 

que | sou-lhe devedor de Rs 2.000 de consumo de | 1 caixa que mandou a para 

Mesquita, de Castro, | cuja quantia dirá se quer que entregue | ao Dr Meirelles, 

Marques (PHPB/PR – Século XIX – Particulares – 19/04/1884) 
 

 

No excerto (34), temos a carta de um sobrinho a um tio dando notícias sobre a sua 

saída de Lisboa e estada em Coimbra. Apesar do discurso mais cerimonioso (como no uso da 

expressão “Snr. da ma. maior veneração”) que parece ser mais característico das cartas do 

século XVIII, como parte da tradição das cartas particulares da época, é possível 

identificarmos marcas de um discurso mais informal (como recorrentes abreviações “q.”, 

“pa.”) e emprego de oração relativa cortadora.  

Em (35), no trecho de uma correspondência trocada entre irmãs sobre assuntos 

relacionados ao cotidiano, o emprego de determinados termos e expressões (como o uso da 

locução verbal “vou indo”, do substantivo no diminutivo “cartinha”, na expressão “não fique 

feito bobo não” e da relativa cortadora em destaque) evidencia um discurso mais informal e 

próximo da língua falada, devido à proximidade entre os correspondentes.  

Na amostra (36), temos a ocorrência de uma relativa copiadora. Essa carta, no entanto, 

destoa das demais em relação ao conteúdo: trata de prestação de contas de movimentação 

financeira. O assunto mais formal discutido na carta não inibe, de modo geral, a ocorrência de 

estruturas que desviam da norma padrão, como é o caso da relativa copiadora em destaque. 

Possivelmente a ocorrência dessa estratégia, nesse caso, esteja relacionada a aspectos 

cognitivos e comunicativos, tais como fatores que envolvem expressividade e clareza (como a 

necessidade de tratar, com maior clareza, das quantias devidas e dos objetos comercializados 

a que se refere o produtor do texto), conforme discutiremos na próxima seção. 
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 O gênero carta oficial, em nossa amostra, apresenta algumas ocorrências de relativas 

não padrão, principalmente das cortadoras. Por se tratar de um gênero cujo discurso 

empregado é mais formal, a expectativa era encontrar apenas o emprego de estruturas de 

acordo com a variedade padrão da língua. A ocorrência de copiadoras, nesse caso, implica 

uma contraexpectativa. Esse uso, contudo, pode estar relacionado a uma necessidade 

comunicativa, no caso a de maior expressividade e clareza no discurso oficial. Vejamos um 

dado que ilustra esse caso. 

 

(37) Tenholhe expresado pelo modo que posso tudo aquillo que Vossa Excelência 

me Recomendou, ea Respeito dos negocios dessaCapitania estava comforme 

comosenhor Marques por ignorar muitas cousas que lhefui apontando comforme 

aquela experiencia que tenho por viver mais perto de Vossa Excelência, 

eCertamente medis que porVossa Excelência hade fazer tudo como que fosse para 

si.  Mostroume muitos papeis eaplanta da fabrica do ferro que tudo estou 

mandando Copear.  Certificoume que não tinha alcansado licença para levar 

escravos por descuido seu, pois sabia que outras pessoas atinhão alcansado 

comfaçelidade leva somente hum negro Cazado que lhefoi precizo passar 

aCartadealforria antes deembarcar, porem que ficava certo deprocurar licença 

para Vossa Excelência poder levar os seus escravos [...] (PHPB/RJ – Século XVIII 

– Oficiais – 21/03/1773) 

 

Apesar de ser um tipo de texto mais formal, temos nesse trecho, em (37), a ocorrência 

de duas relativas copiadoras, em destaque. Essa carta foi escrita por um ajudante de ordens ao 

governador da capitania de São Paulo, comunicando a sua chegada àquela cidade e relatando 

assuntos tratados no seu encontro com o Marquês Vice-Rei. O remetente apresenta um 

discurso cerimonioso e respeitoso, que pode ser verificado pela forma de tratamento, tendo 

em vista o uso do vocativo “Vossa Excelência”; e a intenção de mostrar o bom trabalho que 

tem desempenhando conforme as ordens do governador. Ao descrever o que tem feito, o 

remetente produz duas relativas copiadoras: “que tudo estou mandando Copear”, a qual 

apresenta o pronome tudo como cópia do referente a que a oração relativa se refere (muitos 

papeis e a planta da fábrica do ferro) e “que lhefoi preciso passar aCartadealforria antes 

deembarcar”, na qual o pronome lhe copia o antecedente da oração relativa (o negro), que 

torna mais clara a informação de que foi preciso passar a carta de alforria ao negro. Nesses 

casos, ainda que não seja de forma intencional, o termo que copia o antecedente da oração 

serve para enfatizá-lo. Observamos também que há, na segunda relativa copiadora, corte da 

preposição “a”, implicada na moldura semântico-sintática de passar nesse contexto. 

Nas cartas de leitor, o percentual de uso de estratégias não padrão foi menor em 

relação às cartas particulares e oficiais. Isso provavelmente está relacionado ao fato de que a 
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circulação desse tipo de carta se dá em âmbito mais amplo. É um espaço que exige um maior 

monitoramento no uso da língua, pela publicidade que o texto terá, tendo em vista que, além 

dos redatores do jornal, outros leitores terão acesso à carta. Por esse motivo, a carta do leitor 

tende a ser um espaço menos propício à ocorrência de formas não padrão, muito embora isso 

não signifique que formas não canônicas deixem de ocorrer. É provável que isso aconteça 

porque, mesmo que haja um cuidado maior por parte do produtor do texto, o usuário da língua 

pode deparar-se com situações em que ele não domine suficientemente a forma padrão, como, 

por exemplo, no que se refere ao uso de preposição antes de relativo em função de adjunto 

adverbial. Além disso, por se tratar de uma carta publicada em jornal, o texto pode ter sofrido 

edição. Vejamos os excertos a seguir. 

 

(38) Senhor Redactor. | Como ha ainda quem duvide do assigna | lado merecimento, 

e distinctas qualidades, |que adornão á pessoa do senhor Antonio de Castro | Lima, 

que servio, ou ainda serve de Escrivâo | dos Orfâos, na Villa nova da Pomba, onde 

 | se acha provido no emprego de Procurador agen | te da Fazenda Publica, em cujo 

cargo muito | hade brilhar, e oh’ lá se hade brilhar; rogo- | lhe o obsequio de com 

esta inserir a Certi | dão inclusa, para desengano de quem ainda | não gozou de 

perto dos conhecimentos do senhor | Castro, e ignora o seu prestimo. (PHPB/MG – 

Século XIX– Cartas de leitor – 31/12/1832) 

 

(39) Senhor Redactor do Grito da Razão na corte | do Rio de Janeiro || Mostrando-

me o prospecto do seo Pe- | riodico, que Vossa mercê se dedica á sustentação 

dos | interesses da sua Patria, a Provincia | da Bahia, e existindo em meo poder 

o | memorial d’ huma Bahiana, para, por via | da Imprensa, ser transmitido á Nossa 

Au- | gusta Imperatriz, desejara, sendo possivel, | se lhe desse lugar em sua Folha, 

pela | legitimidade, com que nella poderá appare- | cer á luz publica, e o muito se 

obsequiará o seo | Amigo e Patricio. (PHPB/RJ – Século XIX– Cartas de leitor – 

18/03/1825) 

 

Em (38), a relativa padrão em destaque ilustra a ocorrência de marcas de formalidade 

presentes em nossa amostra de cartas de leitor, tendo em vista, entre outras coisas, o emprego 

de um pronome pouco recorrente em nossa amostra (cujo) precedido da preposição (em) em 

função do papel de adjunto adverbial desempenhado pela expressão “em cujo cargo”. Já em 

(39), destacamos uma das poucas ocorrências de estratégia não padrão nesse tipo de carta, em 

que, mesmo diante da formalidade da situação comunicativa, é possível verificar o uso de 

uma cortadora, o que pode estar relacionado a um “descuido” ou falta de revisão ou mesmo à 

rotinização do uso do relativo “que” em função de adjunto adverbial sem a precedência de 

preposição. 

As cartas de redator, por sua vez, representam o gênero epistolar mais formal da nossa 

amostra, o que implica o uso de formas típicas da variedade padrão escrita, como é o caso da 
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RPP. Isso porque quem escreve as cartas de redator procura adequar-se ao máximo às normas 

padrão de escrita, já que nesses textos são emitidas as posições/opiniões em nome do jornal. 

Essa preocupação com a norma faz parte, inclusive, da profissão do redator, que precisa estar 

atento aos aspectos do gênero textual, tendo em vista o contexto discursivo em que o seu texto 

se insere. Observemos a amostra em (40). 

 

(40) Sempre estivemos convencidos da probidade | do Senhor Doutor Peixoto, e 

hoje ainda mais se torna digno | pela imparcialidade com que se houve nas 

averigua- | ções que fizera, e a maneira com que procedeu fazen- | do que o 

Senhor do pardo assignasse um termo de ven- | del-o, cuja decisão muito e muito 

louvamos, | visto o estado de desmoralisação a que se acha a escravatura. || O 

Redactor. (PHPB/RJ – Século XIX– Carta de redator – 02/04/1853) 

 

 

O trecho da carta de redator transcrita em (40) apresenta, em destaque, a estrutura 

comumente identificada em nossa amostra: uma grande quantidade de ocorrências de relativas 

preposicionadas padrão e de relativas não preposicionadas introduzidas pelo pronome cujo, 

mais característico do uso formal da língua. O discurso desse tipo de carta é cercado de 

formalidade e atende a propósitos comunicativos que exigem um maior monitoramento 

quanto à forma linguística de expressar as ideias do jornal.  

Essa realidade por nós verificada, em relação aos aspectos dos gêneros das cartas e às 

escolhas do produtor do texto quanto às estratégias de relativização, ratifica os achados de 

Bispo (2014). O autor, em sua amostra, destaca a relevância das características do gênero 

textual, tais como propósito comunicativo e meio de circulação, para a escolha de 

determinadas formas linguísticas, como no caso das diferentes estratégias de relativização.  

Outro aspecto importante a ser considerado nos resultados desta pesquisa é o elevado 

percentual de relativas padrão não preposicionadas no corpus em análise. Isso se deve ao alto 

índice de ocorrência do pronome relativo em função de sujeito e objeto direto. Na tabela 3, a 

seguir, apresentamos a distribuição das relativas do corpus conforme a função sintática 

desempenhada pelo pronome relativo. 
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Tabela 3: Relativas no corpus PHPB, por estratégia e função sintática 

ESTRATÉGIAS RP SEM PREP. RPP CORTADORA COPIADORA TOTAL 

FUNÇÕES Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sujeito 1133 99,6         5 0,4 1138 45,3 

Objeto direto 660 99,4         4 0,6 664 26,4 

Predicativo 39 100,0             39 1,6 

Objeto indireto     69 93,2 3 4,1 2  2,7 74 2,9 

Adjunto adverbial     309 89,0 35 10,1 3 0,9 347 13,8 

Adjunto adnominal 57 61,3 36 38,7         93 3,7 

Complemento nominal     59 95,2 3 4,8     62 2,5 

Complemento relativo     84 90,3 9 9,7     93 3,7 

Agente da passiva 1 50,0 1 50,0         2 0,1 

 

Ao observarmos os números mostrados na Tabela 3, constatamos que a maioria das 

orações relativas do corpus investigado apresenta o relativo desempenhando a função de 

sujeito ou objeto direto (71,7%). Esses dados eram esperados, tendo em vista os resultados 

verificados em trabalhos anteriores, como os de Tarallo (1983), Bispo (2003; 2009), Corrêa 

(1998) e Silva e Lopes (2007). 

Dentre as funções preposicionadas, a de adjunto adverbial é a mais recorrente, 

apresentando percentual de 13,8%. Em seguida, as funções de maior frequência são as de 

adjunto adnominal e complemento relativo, ambas com 3,7%, objeto indireto com 2,9%, 

complemento nominal com 2,5% e, por último, agente da passiva com 0,1%. Quanto à 

ocorrência de relativas não padrão, verificamos que foi na função de adjunto adverbial que 

ocorreu o maior percentual de cortadoras (70% do total de cortadoras). Apesar da pouca 

quantidade de relativas copiadoras, foi na função de sujeito (35,7% do total de copiadoras) 

que houve o maior percentual. 

 Os dados apresentados, no entanto, não são suficientes para afirmarmos se a função de 

adjunto adverbial tende a favorecer a relativa cortadora ou se a função de sujeito tende a 

favorecer a copiadora, dada a baixa quantidade de ocorrências.  

Para uma melhor comparação entre as diferentes estratégias de relativização, é preciso 

considerar os contextos em que todas elas podem ocorrer: no caso, as situações em que o 

pronome relativo desempenha função preposicionada. Isso porque se, por um lado, canônica e 

copiadora podem ocorrer com o relativo nos mais variados papéis sintáticos, a cortadora só 

ocorre com o relativo em função preposicionada. Com esse procedimento, entendemos ser 
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mais adequada a investigação acerca da variação e sobre a possível mudança linguística em 

curso no domínio funcional da relativa. Vejamos, então, na tabela 4 e no gráfico 1, a 

distribuição das adjetivas do corpus com o relativo em função preposicionada (em número 

absolutos e percentuais), organizadas por tipo de carta e sincronia.  
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Tabela 4: Distribuição das adjetivas do corpus com o relativo em função preposicionada, por estratégia, século e tipo de carta 

 

ESTRATÉGIAS 

SÉC. XVIII SÉC. XIX SÉC. XX 
TOTAL 

PARTICULARES OFICIAIS PARTICULARES OFICIAIS DE LEITOR 

DE 

REDATOR PARTICULARES 

DE 

LEITOR 

DE 

REDATOR 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

RPP 
20 83,3 96 88,9 59 81,9 57 95,0 134 95,0 106 98,1 19 61,3 47 95,9 23 100,0 561 91,1 

CORTADORA 
3 12,5 9 8,3 12 16,7 3 5,0 7 5,0 2 1,9 12 38,7 2 4,1 0 0,0 50 8,1 

COPIADORA 
1 4,2 3 2,8 1 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 0,8 

TOTAL 
24 100,0 108 100,0 72 100,0 60 100,0 141 100,0 108 100,0 31 100,0 49 100,0 23 100,0 616 100,0 
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Gráfico 1:   Percentual de adjetivas com o relativo em função preposicionada por estratégia 

 

Na tabela 4, observamos que, das 616 orações relativas que ocorreram com o relativo 

em função preposicionada, 561 (91,1%) são do tipo padrão e 55 (8,9%) são relativas não 

padrão (cortadoras e copiadoras). De modo geral, podemos notar que, em todos os tipos de 

cartas e nas três sincronias apresentadas, a relativa preposicionada padrão predominou 

consideravelmente. A copiadora ocorreu apenas nas cartas particulares dos séculos XVIII e 

XIX e nas cartas oficiais do século XVIII. Já a cortadora se fez presente em praticamente 

todos os recortes do corpus, com exceção apenas das cartas de redator do século XX.  

Esse resultado não corrobora os achados de Tarallo (1983), que identificou a 

predominância da relativa cortadora já no século XIX, nem os da pesquisa empreendida por 

Bispo (2009), tendo em vista que, apesar da predominância da RPP em textos escritos, no 

corpus por ele investigado, a diferença entre o percentual de ocorrências da forma canônica e 

da cortadora foi pouca. 

 Quando observamos a ocorrência das estratégias de relativização com o pronome 

relativo em função preposicionada, especialmente no gráfico 1, percebemos que o gênero no 

qual houve maior ocorrência de relativas não padrão, tanto de cortadoras quanto de 

copiadoras, foi a carta particular. Houve, no entanto, diminuição do percentual da copiadora 

ao longo do tempo: passando de 4,2% no século XVIII a 0% no século XX. O percentual de 
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relativas cortadoras, no entanto, se destaca nas cartas particulares, pois há um aumento 

considerável na frequência dessa estratégia diacronicamente. No século XVIII, as cortadoras 

ocupavam 12,5% das estratégias de relativização nas cartas particulares e houve um aumento 

absoluto de 4% no século XIX. Já no século XX, o percentual de cortadoras nesse tipo de 

carta mais que dobrou, de 16,7% para 38,7%. A respeito das cartas particulares, Silva, B. 

(2011) conclui que nas “cartas de desconhecidos”, investigadas por ela, houve uma maior 

ocorrência de relativas não padrão, ao passo que nas cartas escritas pelo Pe. Antônio Vieira a 

ocorrência de estratégias de relativização não padrão foi menor. A esse resultado ela relaciona 

a complexidade dos assuntos tratados pelo Padre e às construções de fórmulas que se repetem 

no texto de forma automática, o que pode inibir o uso da relativa cortadora. 

 É válido ressaltar que a predominância da RPP em todos os gêneros da nossa amostra 

deve-se principalmente ao fato de se tratar de textos da modalidade escrita. Além disso, é 

preciso considerarmos as características do gênero carta, bem como as convenções sociais e 

as relações interpessoais do momento socio-histórico em que os textos foram produzidos 

(Séculos XVIII, XIX e XX). Verificamos, principalmente nas cartas particulares, fatores que 

justificam um discurso mais despreocupado com a formalidade e mais centrado no conteúdo 

temático pelo nível de proximidade entre os interlocutores. No entanto, há também uma 

grande quantidade de textos em que se sobressai o caráter mais formal e preocupado com a 

correção gramatical, principalmente quando há um distanciamento maior entre os 

interlocutores e quando a esfera de circulação é pública. 

No gráfico 2, dispomos os percentuais de ocorrência das três estratégias de 

relativização nas diferentes sincronias a fim de verificarmos o uso das orações adjetivas numa 

perspectiva diacrônica, com o relativo em função preposicionada. É válido destacar que os 

percentuais apresentados no gráfico para cada sincronia reúnem as ocorrências de relativas em 

todos os tipos de cartas da nossa amostra. Nesse sentido, o percentual total para cada século 

equivale à soma das ocorrências de cada tipo de estratégia em todos os tipos de carta. É 

necessário ponderarmos os resultados tendo em vista que não foi possível equiparar a 

quantidade de textos de cada tipo de carta por sincronia, devido às limitações do material 

disponível para análise.  
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Gráfico 2: Percentual de ocorrências de adjetivas com o relativo em função preposicionada por século 

 

Os percentuais de ocorrência das estratégias de relativização mostram que a RPP 

apresenta um leve aumento percentual no século XIX (de 87,9% para 93,4%), mas sofre uma 

diminuição no século XX (alcançando 86,4%), quase igual à situação do século XVIII. 

Quanto à relativa cortadora, houve uma diminuição do percentual de ocorrências no século 

XIX (de 9,1% para 6,3%), ao passo que aumentou a frequência de relativas preposicionadas 

padrão, como mencionado. Já no século XX, há um considerável aumento no percentual de 

cortadoras (de 6,3% para 13,6%). Resultado semelhante foi mostrado por Bispo (2014), que 

constatou um aumento gradativo da cortadora, a qual também apresentou um maior percentual 

de ocorrências no século XX. Esse aumento não foi, no entanto, verificado por Silva, B. 

(2011), em sua pesquisa, já que o percentual de ocorrência das estratégias não padrão se 

manteve estável nos recortes temporais investigados. É válido destacar, todavia, que a amostra 

utilizada por essa pesquisadora compreende um período anterior (séculos XVI, XVII e XVIII) 

ao que selecionamos para este trabalho.  

Desse resultado, é válido destacar que pesquisas como as de Corrêa (1998) e de Silva e 

Lopes (2007) correlacionam o uso da cortadora ao alto índice de ocorrência da relativa padrão 

de sujeito e objeto direto por compartilharem a mesma estrutura (que + restante da oração). A 

relativa copiadora apresenta um número muito baixo de ocorrências no corpus (de, no 

máximo, 3%), que decresce a cada século, diferentemente do que acontece com a relativa 

cortadora (se considerarmos os dados dos séculos XVIII e XX). 

Expostos e comentados os resultados, desenvolvemos, na seção a seguir, uma 

discussão dos dados com base na fundamentação teórica em que se apoia esta pesquisa. 
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4.2 DISCUSSÃO 

 

Nesta seção, discutimos os resultados encontrados no corpus investigado a partir de 

alguns princípios e categorias da Linguística Funcional e de aspectos relevantes do gênero 

carta e da tradição discursiva que permeia a produção dos textos que constituem a amostra 

considerada. Focalizamos motivações semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas 

implicadas no uso das orações relativas, com ênfase nas estratégias de relativização não 

padrão. Para isso, tomamos esses fatores em separado, destinando a cada grupo uma subseção. 

Ao final desta seção, fazemos também uma breve discussão acerca da gramaticalização. 

 

4.2.1 Aspectos semântico-cognitivos no uso das orações relativas 

 

  

Nesta parte do trabalho, analisamos fatores de ordem semântica e cognitiva que estão 

envolvidos no uso das diferentes estratégias de relativização no Português do Brasil.  

Como já discutido por Bispo (2009; 2014), o aspecto cognitivo é um fator que 

desempenha papel importante no uso das estratégias de relativização. Segundo o autor, trata-

se de questões que podem estar relacionadas à redução do custo cognitivo, por envolver, 

algumas vezes, a diminuição do tempo de elaboração e de processamento, como em casos em 

que o falante/produtor do texto emprega em seu discurso uma relativa cortadora. Observemos, 

para fins de discussão, a relativa em destaque a seguir (41) e a sua correlata padrão (41a): 

 

(41) Meo Amigo. eseu oSenhor Cappitam. Maximiano tendo vindo aeste Arraial. 

tratar dehũa Cobrança alheia conciliou com migo estreita amizade nessa mesma 

ocazião, epor efeito della asentou deservir Medicar neste paiz donde há dous 

Profeçores deconceito afim dever sesarava dehum terrivel Cançaço que padecia, o 

que com efeito fes trazendo uns restosde fazenda que tinha, cujos restos mevendeo 

a sincoen ta por cento para sepagar emdividas por minha Conta erisco [...] 

(PHPB/MG – Século XIX – Particulares – 19/05/1811) 

 

      (41a)  [...] asentou deservir Medicar neste paiz donde há dous Profeçores deconceito 

afim dever sesarava dehum terrivel Cançaço de que padecia[...] (PHPB/MG – 

Século XIX – Particulares – 19/05/1811) 

 

Notamos que a relativa presente em (41a) é mais complexa estruturalmente que a 

relativa destacada em (41), por envolver um elemento a mais (a preposição de). Esse aumento 

estrutural corresponde a uma maior complexidade cognitiva, no sentido de envolver mais 

tempo de codificação e de processamento da relativa. Bispo (2009) destaca outro aspecto que 

implica uma maior complexidade cognitiva da estratégia padrão em relação à cortadora, que é 
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a antecipação do complemento verbal, a qual envolve também a mudança de posição da 

preposição regida por um verbo ou por um nome (na oração em destaque a preposição de é 

regida pelo verbo padecer). Disso resulta um maior custo cognitivo relacionado a fatores 

como a seleção de um verbo ou nome a ser empregado na oração relativa; a identificação da 

regência desse verbo/nome; e a determinação da preposição que deverá ser utilizada (BISPO, 

2009; 2014). 

Considerando dois dos critérios do princípio de marcação na perspectiva givoniana, a 

RPP em (41a) é uma estrutura marcada em relação à relativa ilustrada em (41), uma vez que 

ela é mais complexa estrutural e cognitivamente. Quanto à frequência de uso, porém, ela não 

seria marcada, não no corpus com que trabalhamos. Conforme visto na tabela 4, a estratégia 

padrão preposicionada predomina em todos os tipos de carta e em todas as sincronias 

consideradas.  

Quanto ao princípio de iconicidade, particularmente no que diz respeito ao 

subprincípio da proximidade, podemos afirmar que a mudança na ordenação de termos na 

relativa contraria esse subprincípio no sentido de que há distanciamento entre verbo e 

complemento, os quais mantêm entre si uma integração no plano conceptual, mas essa 

integração não é refletida na codificação morfossintática. Temos, em (41), o distanciamento 

entre o verbo (padecer) e seu complemento (que, retomando o referente cansaço), além da 

inversão da ordem direta, resultando em maior opacidade na relação entre eles, conforme já 

discutido em Bispo (2009, 2014). Essa inversão na ordem dos termos (de [S]VO para O[S]V), 

no caso em questão, provavelmente favoreceu o apagamento da preposição antes do relativo. 

Outro aspecto relacionado à ocorrência das relativas cortadoras é o princípio da 

economia, nos termos de Zipf (1935 apud BISPO 2014). Do ponto de vista comunicativo, 

esse princípio possibilita, conforme registra Bispo (2014), um maior ganho de praticidade, por 

meio da utilização de estratégias menos pesadas, que são mais fáceis de codificar e de 

compreender. Isso acontece, por exemplo, quando há o apagamento da preposição regida pelo 

verbo da oração adjetiva, produzindo, pois, uma relativa cortadora. 

Tendo em vista que a maior quantidade de relativas não padrão ocorreu nas cartas 

particulares, é importante destacarmos a heterogeneidade que marca os textos da nossa 

amostra, no que se refere, por exemplo, ao conteúdo temático, o qual é bastante variado, 

incluindo assuntos de cunho totalmente pessoal ou voltados para o âmbito acadêmico, político 

ou financeiro. Reproduzimos, a seguir, duas cartas particulares para fins de análise do 

conteúdo temático. 
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(42) Amigo Raymundo 

Dezejo que areceber esta esteje disfrutando boa e perfeita saude. Quanto a mim e 

minha Mulher vemsendo bem  

Minha Mãe tem estado um pouco doente não posso marcar o dia que ahi  

chegarei. Participo te que vendia tua ferramenta pelo as 200н000 com muito 

custo, sigo breve. 

Participo-te que ateo Padrinho João Damaceno morreo no dia 11 do corrente.  

Raymundo isto por aqui está pessimo. Se puder dizer o[corroído]eco diga o que 

por aqui só fallam mal delle a the chamam elle de ladrão para encultar arazão so se 

falla d’elle sobre os negócios chamam elle athe de semvergonha 

Minha Mai e Guilhermina te recomenda 

Te amigo  

Augusto     

(PHPB/MG – Século XIX – Particulares – 14/01/1894) 

 

A carta particular transcrita em (42) é uma correspondência trocada entre amigos, o 

que fica bem evidente tanto pelo termo usado no vocativo quanto na despedida. O conteúdo 

do núcleo da carta, no qual verificamos o compartilhamento de informações (como as 

expressas em minha mulher, minha mãe, tua ferramenta) é um dos aspectos que marcam uma 

maior proximidade entre os correspondentes. Além disso, os assuntos tratados são de cunho 

mais pessoal/íntimo, como a notícia da morte do padrinho e a má fama da pessoa de quem o 

remetente fala. A esfera de circulação é, portanto, privada. Todos esses aspectos favorecem o 

uso menos formal da língua, como a colocação pronominal em desacordo com a norma 

padrão (chamam ele) e o emprego da relativa cortadora (“não posso marcar o dia que ahi  

chegarei”).  

Em (43), ilustrarmos a heterogeneidade das cartas particulares do corpus desta 

pesquisa a partir de uma carta particular cujo conteúdo temático difere da anterior. 

 

(43) Snra D. Clara Felicia da Roza 

Como já a tempos escrevi a vmce. huma em que lhe expunha aminha carênciae 

dela não tive resposta, agora sou a dizer a vmce que meapertão não soos meus 

credores os aquém devo Atestamentaria do defunto meu irmão e como sem esta 

acabando o tempo que me deu o ditodefunto pa. dar conta careso decobrar e 

mostrar se estão perdidas ou não em termos careso de saber de vmce semequer hir 

contrevaindo com amais que puder poderemos hir vivendotodos oseus vmce me 

adeconseder licença pa eucuidar na cobrança ejuntamente adoradocordão já não 

esta pa. esperar disime que separes os quinze dias vmce não daouro (?)o do. cordão 

e o sim com resposta de vmcefarei o que me determinar estimarei que vm e tudo 

que lhe diz respeito desfrutesaude m. felliz pa. me dar acazioins em q. mostre o 

qto. sou 

Passage 20 de8bro 1781 

Devmce Mto. atento Criado 

Alexandre Lopez de Faria     
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(PHPB/MG – Século XVIII – Particulares – 20/10/1781) 

 

A carta particular apresentada em (43) aborda um conteúdo temático recorrente nas 

cartas particulares do século XVIII de nossa amostra. Esse texto faz parte de um conjunto de 

cartas endereçadas a um mesmo correspondente, a Senhora Clara Felícia, cujos remetentes 

são familiares ou pessoas com quem ela trata apenas de negócios. No caso reproduzido, trata-

se de uma carta na qual o produtor do texto cobra resposta a pedido de dinheiro. Notamos que 

há, entre os correspondentes, um maior distanciamento, pois a intenção comunicativa da carta 

está voltada a questões financeiras (de negócio) e não assuntos de cunho familiar ou 

emocional. A linguagem empregada é mais cuidada, com o intuito de deixar claro o motivo 

pelo qual insiste numa resposta ao pedido de ordem financeira feito por ele; e, além disso, 

apresenta marcas linguísticas, como, por exemplo, o uso das relativas preposicionadas padrão, 

em destaque no início e no fim do texto (“em que lhe expunha aminha carênciae dela não tive 

resposta” e “em q. mostre o qto. sou Devmce Mto. atento Criado”). 

A respeito da ocorrência de relativas cortadoras em nossa amostra, é válido destacar 

que, ao observarmos o conteúdo proposicional das cartas oficiais em que há ocorrência dessa 

estratégia não padrão, percebemos que, apesar de o gênero envolver um maior grau de 

formalidade, o conteúdo está perpassado pelo estado emocional/subjetivo do redator/produtor 

do texto. Vejamos: 

 

(44) Por consequencia, de justiça devo fazer ver aVossa Excelência, que eu 

meconcidero bastantemente atrazado; se devo compararme com todos aquelles, 

com quem devia correr ordinariamente hum parallelo, tanto nesta parte em que 

milito, como nesse Reino: eu vejo a muitos deles em postos Generaes, não nego 

osSeus conhecimentos; mas tão bem pelos muitos annos que sirvo, em mim se 

deverão talvez achar alguns; eaesperança domeu espirito primitivo ainda existe. 

(PHPB/RJ – Século XVIII – Oficiais – 01/03/1798) 

  

 Em (44), temos uma Carta-requerimento enviada a um Ministro de Estado de Portugal, 

que, apesar do distanciamento entre os interlocutores e da situação comunicativa em que se 

insere, evidencia um “tom emocional” quando o produtor do texto expressa que se sente 

injustiçado e mostra os motivos que o fazem acreditar nisso. Portanto, o conteúdo da carta e a 

intencionalidade comunicativa podem ter favorecido o uso da cortadora em destaque (“que 

sirvo”).  

O uso de relativas copiadoras, por sua vez, está relacionado a uma necessidade de 

expressividade, de maior clareza, e a relação icônica forma/função está associada à facilidade 
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de produção/processamento, conforme tratado por Bispo (2003; 2009). Consideremos a 

amostra a seguir. 

 

(45) Em odia 15 de Junho Recebi Ordem do Vice Rey do Estado para sahir abarra 

deste Porto indo á Ilha de Santa Catherina transportar hum Tenente Coronel, hum 

Menistro, eseu Escrivão, e comcluida esta deligencia cruzar sobre toda a Costa 

adejacente aeste Porto, oque tudo executei Recolhendo=me no dia 28 de Julho, e 

como no de cursso desta Viage em comtrei fortes, e Comtinua-dos temporaes me 

arebentarão alguns Ovens atodos os trez mastros, eoutros cabos que segurão 

amastriação, abrindo tambem os Trincanizesda Fragata, emandando calafetar estes 

pelos propios calafates se acharão podres, deque dei parte ao Vice Rey, oqual 

mandou os Mestres do Arcenál fazer huma vestoria que nella acharão tambem as 

latas, e Paus do Castello de Proa por sima dofugão podres, edamesma sorte 

toda a estoupa das costuras do comvéz, e Tolda, que tudo foi callefado, efeitos os 

fugoens de novo por se acharem total-mente aRuinados, cujo trabalho se acha 

acabado, eaFragata pronta. (PHPB/RJ – Século XVIII – Oficiais – 25/09/1793) 

 

(45a)  oqual mandou os Mestres do Arcenál fazer huma vestoria em que acharão 

tambem as latas, e Paus do Castello de Proa por sima dofugão podres, 

edamesma sorte toda a estoupa das costuras do comvéz, e Tolda, que foram 

callefados 

 

O excerto apresentado em (45) é parte de uma carta oficial escrita pelo Capitão de Mar 

e Guerra, Paulo Joze da Silva Gama, dando notícias sobre a fragata Minerva ao secretário de 

Estado da Marinha e do Ultramar, Martinho de Melo e Castro. O conteúdo temático da carta é 

comum, trata de assuntos relacionados à manutenção de informações sobre a referida fragata, 

incluindo as ações recentes, desempenhadas pelo capitão, no que diz respeito ao seu posto. 

Ele fala sobre a execução da ordem do Vice-Rei e dos reparos que precisou fazer na estrutura 

da fragata. Ao informar que foi realizada uma vistoria, e os resultados dela, o produtor do 

texto faz uso de duas relativas copiadoras em destaque no trecho. Na primeira, temos a cópia 

do antecedente (vistoria) por meio do pronome ela, na oração relativa. A correlata padrão 

dessa oração é uma RPP, cujo relativo desempenha a função de adjunto adverbial. Na outra 

oração adjetiva, o pronome tudo copia o antecedente do relativo. Nessa oração, o relativo 

desempenha a função de sujeito. 

A ocorrência de relativas copiadoras apresentadas no excerto (45), de uma carta 

oficial, parece ser motivada pela necessidade de realizar uma comunicação mais clara e 

eficaz, características do texto oficial, no qual a informação/conteúdo precisa ser registrado 

com mais clareza. Esse uso de formas não padrão nas cartas oficiais evidencia a pressão do 

discurso sobre a estrutura linguística no sentido de se atender a uma demanda comunicativa. 

Destacamos, desse modo, um elemento importante que pode implicar um uso mais ou menos 
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formal da língua: as condições de produção dos textos, relacionadas ao assunto tratado, sejam 

temáticas mais particulares ou de interesse social. 

  

4.2.2 Aspectos discursivo-pragmáticos no uso das orações relativas 

 

Nesta subseção, discutimos fatores discursivo-pragmáticos que estão ligados às 

estratégias de relativização na amostra tomada para investigação neste trabalho. 

Conforme tratamos no Capítulo 2, existem alguns fatores sociointeracionais que 

contribuem para o uso mais monitorado da língua, o que implica a opção por construções 

mais formais, tais como a RPP. Bispo (2014), em pesquisa realizada com cartas do PHPB, 

elencou alguns elementos que favorecem o uso mais formal da língua, os quais podem 

também ser verificados no corpus em análise. Dentre eles, o principal é a modalidade da 

língua usada, pois, por se tratar da língua escrita, espera-se que o escrevente/redator, em todos 

os tipos de carta de nossa amostra, tenha mais tempo para planejar e revisar o seu texto, 

atentando-se aos mais diferentes aspectos relativos à produção textual a que ele tenha acesso.  

Outros elementos que podem implicar um uso mais formal da língua, principalmente 

nas cartas oficiais, de redator e de leitor, são: propósitos comunicativos (quando a intenção é, 

por exemplo, alertar a população sobre questões sociais), estilo (quando a distância social 

entre os interlocutores demanda uma linguagem mais cuidada), esfera de circulação (quando 

se trata de âmbito público), práticas sociais engendradas (advertência, denúncia, por exemplo) 

e relações sociais do momento histórico em que foram produzidas (como o tratamento 

cerimonioso presente até mesmo em cartas particulares). Para ilustrar esses aspectos 

reproduzimos uma carta de redator a seguir: 

 

(46) Le seul bien de l’Etat fait son ambition || Il hait’la Tiranie, et la Rebellion.” || 

(Voltaire Henriade C.4o) || Habituados desde algun tempo a escrever para o 

Publico, e vendo a falta de folhas politicas, que sente hoje a Provincia, 

emprehendemos redigir esta, em que á par das questões do dia, e de todas as que 

involverem interesse publico, apareceráõ artigos sobre literatura, educaçaõ, 

noticiais interessantes, e tudo quanto de util, e deleitavel á nossos Leitores 

podermos colher. A assemblea Provincial offerecerá sobeja materia às nossas 

reflexões; e a Academia d’Olinda de que somos membros terá uma, ou outra vez 

seu artigo. Seu estado decadente invoca do Governo toda a attençaõ, e nós como 

Academicos, bem que proximos a deixa-la, somos particularmente interessados em 

seu credito, e sustentaçaõ. || Nosso credo politico, o mesmo que havemos 

patenteado nossos artigos, que por mais de 2 annos escrevemos para o Diario de 

Pernambuco, he ja sabido da parte dos nossos Leitores, que ja entaõ o erão. Não o 

havemos mudado; e como entaõ respeitaremos sempre a moral publica, 
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escreveremos á prol da ordem, e legalidade, e faremos por nunca manchar nossas 

paginas com personalidades injuriozas. || Bernardo de Souza Franco (PHPB/PE – 

XIX – Cartas de Redator – 16/03/1835) 

 

A carta do redator em destaque ilustra alguns aspectos discursivo-pragmáticos 

relacionados ao caráter mais formal dos textos de nossa amostra. Primeiramente, vemos que o 

assunto do texto é a inclusão de assuntos políticos - bem como de outras temáticas de 

interesse do leitor - e esclarecimento acerca da postura política do jornal. O assunto é 

introduzido por uma citação do francês Voltaire, que confere credibilidade ao texto, e, nesse 

sentido, o propósito comunicativo é despertar no leitor o interesse pela continuidade da leitura 

do jornal, por meio da imagem de seriedade e imparcialidade criada na carta de redator, 

especialmente no último período do texto “e como entaõ respeitaremos sempre a moral 

publica, escreveremos á prol da ordem, e legalidade, e faremos por nunca manchar nossas 

paginas com personalidades injuriosas”. 

Além disso, devido ao fato de a esfera de circulação ser pública (no que se refere às 

cartas de redator, de leitor e oficiais) e, portanto, apresentar uma distância social entre os 

interlocutores (nesse caso, o jornal e os seus leitores), o estilo de linguagem empregada é mais 

atento em relação às convenções da norma padrão da língua, como a marcação da crase 

(sobeja materia às nossas reflexões), a colocação pronominal (deixa-la) e o uso de uma RPP 

(de que somos membros), por exemplo. É válido destacar também que essas cartas, de leitor e 

de redator, tendem a se aproximar mais da norma culta por estarem submetidas a um controle 

maior de publicidade em relação às cartas particulares, como destacou Simões (2012). 

Fatores sociointeracionais também funcionam como motivadores para o uso de formas 

não padrão nas cartas particulares da nossa amostra. Eis alguns: a maior proximidade social 

entre os correspondentes, maior compartilhamento de conhecimentos/vivências, propósitos 

comunicativos mais pessoais (manifestação de estado de espírito, condição de saúde, 

afetividade), estilo menos formal, circulação do texto na esfera particular (BISPO, 2014). É 

importante ressaltarmos, nesse sentido, conforme visto na seção anterior, que a amostra de 

cartas particulares investigada neste trabalho é bastante heterogênea, no que diz respeito às 

relações interpessoais existentes entre os correspondentes, considerando que alguns 

apresentam grau de parentesco mais próximo, como pais e filhos, irmãos, namorados, amigos, 

ou apenas conhecidos. As amostras apresentadas em (42) e (43) ilustram alguns desses fatores 

interacionais mencionados: uma relação de maior proximidade na primeira amostra e de 

maior distanciamento na segunda. 
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Quanto à ocorrência de estratégias de relativização não padrão na amostra desta 

pesquisa, podemos fazer mais algumas considerações. A pouca ocorrência de orações 

relativas copiadoras deve-se, provavelmente, ao fato de ela ser uma estratégia mais cercada de 

preconceito (BISPO, 2009). Acompanhamos Bispo (2014) no sentido de que o produtor do 

texto, ao conciliar pressões cognitivas e comunicativas, tendo em vista as estratégias de 

relativização não padrão, a modalidade escrita do texto (que implica maior formalidade), 

acaba por favorecer o uso da relativa cortadora, por atender às necessidades de praticidade e 

economia. Assim, o usuário da língua utiliza uma estrutura que, apesar de não atender ao 

padrão formal escrito, não é tão estigmatizada quanto a relativa copiadora. Isso pode ter 

favorecido o uso de cortadoras em algumas cartas oficiais da nossa amostra, como 

apresentado em (44). 

Vemos que são diversas as motivações de ordem discursivo-pragmática que podem 

estar relacionadas ao uso das estratégias de relativização nos diferentes tipos de cartas que 

constituem a nossa amostra. Discutimos, mais adiante, como as escolhas das estratégias de 

relativização, na amostra desta pesquisa, podem estar relacionadas ao tipo de texto pelo viés 

das Tradições Discursivas. Tratamos, inicialmente, de um dos aspectos relacionados aos 

resultados da nossa pesquisa, que é a pouca ou quase nenhuma ocorrência de relativas não 

padrão nas cartas de leitor e de redator. Reproduzimos a seguir duas cartas de leitor para fins 

de análise. 

 

(47) Senhor Redactor = Queira vossa mercê dar publicidade no seo bem | 

conceituado jornal ao requerimento incluso por onde se evi | dencia a 

precipitação com que o juiz de direito interino da | comarca do Sapocahy 

fulminou contra o digno promotor da | mesma comarca, em um provimento de 

correição, a mais | infundada censura, felizmente para o censurado naquillo em | 

que elle mostrou mais interesse a bem do serviço publico. | Como póde essa 

censura diminuir o conceito de que é di | gno um funccionario publico tão zeloso 

no cumprimento de | seos deveres, no entender d’aquelles que não o conhecem, | 

julgo conveniente restabelecer a verdade dos factos para que | justiça seja fetta a 

quem merecer. Pouso Alegre, 11 de | março de 1853. | O Imparcial. (PHPB/MG – 

Cartas de Leitor – 02/05/1853) 

 

(48) Escreve-nos o Sr. Mar- | tin Aquino, preso na Casa de | Detenção: || Sr. 

Redactor. – Sendo pre- | so no dia [2]9de Setembro de | 1911, na cidade de Herval, 

fron- | teiras do Rio Grande do Sul, ac- | cusado de ter praticado um cri- | me no 

Estado Oriental, alli esti- | ve preso até o dia 9 de Feve- | reiro de 1912, quando me 

trou- | xeram para Pelotas, em cuja ca- | deia estive 6 dias.  Depois remet- | teram-

me para esta Capital, dan- | do eu entrada na Casa de Deten- | cão no dia 28 de 

Fevereiro do | corrente anno, a fim de ser ex- | tradictado para o paiz, onde di- | 

zem commetti o delicto. Entre- | tanto ha oito mezes tenho esta- | do em diversas 
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prisões, e até | hoje não foi decretada a minha | extradicção para o Uruguay, on- | 

de poderia defender-me recon- | quistar a minha liberdade. || Chamo para o facto a 

atten- | ção do Sr. Ministro da Justiça, pedindo providencias.” (PHPB/RJ – Cartas 

de Leitor – 01/06/1912) 

 

 

As duas cartas apresentadas são de uma mesma natureza (carta de leitor), no entanto 

foram escritas em épocas distintas. Ambas as cartas iniciam-se com um contato entre leitor e 

redator, e objetivam tornar pública a sua reivindicação, seja de interesse particular ou público, 

por meio do espaço permitido pelo jornal. Nesse sentido, a primeira carta, em (47), assinada 

com o pseudônimo “O Imparcial”, explora um assunto de âmbito público, que não diz 

respeito especificamente ao produtor do texto, revela um tom mais justo que emocional, e 

apresenta formalidade em seu discurso. O segundo texto, apresentado em (48), explora um 

assunto privado, de tom mais emocional, tendo em vista que se trata da denúncia de 

negligência a um preso realizada por ele mesmo. A formalidade apresentada nesse texto é um 

pouco menor que a do anterior.   

Percebemos que há, nessas cartas, uma ritualização no modo como a reivindicação é 

feita ao redator do jornal, a maneira mais formal de escrita, a qual favorece o uso de 

formas/estruturas da língua culta escrita, como é o caso da RPP, conforme destacamos nas 

cartas apresentadas (“em que elle mostrou mais interesse a bem do serviço publico.”; “em 

cuja ca- deia estive 6 dias”). Diante disso, podemos entender que as relativas padrão integram 

o conjunto de estruturas linguísticas que se fixaram no modelo de escrita de cartas do leitor de 

uma dada época.  

A respeito disso, em seu estudo sobre variação, mudança e tradição de textos nas 

cartas de leitor e de redator, Pinheiro e Araújo (2014) concluíram que as orações relativas 

padrão podem ser entendidas como microestruturas, no português brasileiro, associadas a 

determinados gêneros, como as cartas de leitor e de redator, constituindo uma tradição 

discursiva. 

Outro aspecto a se considerar são as condições comunicativas implicadas na produção 

das cartas da nossa amostra, conforme a escala paramétrica definida por Koch e Oesterreicher 

(2007), dispostas em um contínuo em cujos polos estão a proximidade e a distância 

comunicativa. Com base nessa escala, entendemos que as condições de distância tendem a 

levar ao maior planejamento dos enunciados, já as condições de proximidade estão 

relacionadas a um planejamento mais escasso. 

Conforme os aspectos tratados pelos autores, podemos afirmar que as características 

presentes nas cartas de leitor e de redator colocam-nas numa posição de distância 
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comunicativa tendo em vista as seguintes propriedades: caráter público, espontaneidade 

reduzida, falta de implicação emocional, alto grau de fixação temática, entre outros. Assim, é 

possível compreendermos o emprego de uma linguagem mais cuidada, incluindo o recurso à 

relativa padrão e a pouca ou nenhuma ocorrência das estratégias não padrão nesses tipos de 

carta. A seguir transcrevemos uma carta de redator do jornal “O Guerreiro”, para ilustrar os 

aspectos mencionados.  

 

(49) Sempre estivemos convencidos da probidade | do Senhor Doutor Peixoto, e 

hoje ainda mais se torna digno | pela imparcialidade com que se houve nas 

averigua- | ções que fizera, e a maneira com que procedeu fazen- | do que o 

Senhor do pardo assignasse um termo de ven- | del-o, cuja decisão muito e muito 

louvamos, | visto o estado de desmoralisação a que se acha a escravatura. || O 

Redactor. (PHPB/RJ – Cartas de Redator – 02/04/1853) 

 

Dentre os aspectos que colocam uma carta de redator num lugar de distância 

comunicativa, temos primeiramente o caráter público do texto, nesse caso a espontaneidade é 

reduzida, tendo em vista que não há um interlocutor específico, mas sim um grupo de leitores 

do jornal. Há um alto grau de fixação temática, pois a carta trata do tema “política”, e falta de 

implicação emocional, tendo em vista que o redator deve escrever de modo a expressar a 

opinião do jornal para o qual trabalha. Além disso, esses aspectos apontam para a necessidade 

de se fazer uso de uma linguagem mais formal, empregando, por exemplo, várias orações 

relativas padrão preposicionadas, como as que estão em destaque no texto (“com que se houve 

nas averigua- | ções que fizera”; “com que procedeu”). 

Já as cartas oficiais da nossa amostra parecem oscilar num espaço intermediário entre 

a proximidade e a distância comunicativa. Isso porque, apesar do caráter público e 

espontaneidade reduzida, parte das cartas implica, por exemplo, um nível considerável de 

emocionalidade, de acordo com o propósito comunicativo do produtor do texto, o que pode 

favorecer, ainda que em pouca quantidade, o uso de estratégias de relativização não padrão, 

como vimos nos trechos das cartas oficiais apresentados em (44) e (45).  

Quanto às cartas particulares da nossa amostra, podemos verificar que grande parte 

delas apresenta uma estrutura prototípica da carta privada, cujos valores paramétricos são: 

grau de publicidade de caráter mais privado, experiência comunicativa conjunta prévia (maior 

grau de familiaridade), implicação emocional relativamente forte, espontaneidade relativa, 

desenvolvimento temático livre, entre outros. Essas características colocam as cartas pessoais 

de nossa amostra no polo da proximidade comunicativa, favorecendo, assim, o uso de 
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estruturas mais próximas da língua falada, com um menor grau de formalidade, incluindo o 

emprego da relativa não padrão. Observemos a amostra a seguir. 

 

(50) Tio José || Estimando que esta os vá en- | contrar de saude que é o | que 

desejamos. || O  nosso amigo Francisco Paula | Fonseca a quazi 2 mezes que | 

andava bastante doente, porém | sempre dizendo que não era | cousa que vale-se 

apena, ulti- | mamente achou-se muito fraco, | por causa desta fraqueza veiu | -lhe 

um febre que todos os | recursos e conferencias dos | medicos nada valeu, a 

febre | tinha se apoderado do corpo | que a medecina não deu volta, | as 2 horas 

da tarde no dia 5 | entregou a alma ao Creador | nos 5 dias ultimos passei as | noites 

com elle porque de 5 | em 5 minutos elle era só | por quem chamava, contou | -me 

todos os negocios; a fami- | lia esta muito enconsolavel | e com razão, porem nós 

temos | de nos conformarmos com a | vontade de Deus, temos feito | tudo que 

podemos pela | familia e havemos de | fazer; o fallecido sempre | fallava em 

Vossamerce.[...] (PHPB/PR – Século XIX – Particulares – 10/12/1888) 

 

Em (50), temos parte de uma carta pessoal/familiar, de caráter privado (de um 

sobrinho para um tio). Nela, o autor dá notícias da doença e da morte de um amigo. Há uma 

implicação emocional, não só pela proximidade entre os interlocutores, mas também pelo 

conteúdo temático da carta. Além disso, podemos observar que há experiência comunicativa 

conjunto prévia (veja-se o modo de referência à pessoa de quem se dá notícia: nosso amigo). 

Todos esses aspectos acabam por favorecer uso de estruturas linguísticas menos foramis, 

como é o caso de “porem nós temos | de nos conformarmos com a | vontade de Deus” e das 

relativas cortadoras em destaque no trecho (“que todos os recursos e conferencias dos 

medicos nada valeu” e “que a medecina não deu volta”). 

Quanto às regras interacionais da carta particular (pessoal), é importante destacarmos 

sua função de estabelecer/manter uma amizade, a obrigação de responder a uma carta 

recebida, conforme afirma Schröder (2007, p. 150 apud COSTA, 2012). Nesse sentido, as 

tradições discursivas revelam alguns aspectos sobre o espaço que o gênero carta pessoal 

ocupa na relação entre proximidade ou distância comunicativa.  

Separamos, da amostra desta investigação, um conjunto de 19 cartas escritas por 

Jayme à sua noiva, durante seis meses (entre os anos de 1936 e 1937), para examinarmos 

como essa ideia de interação, parte da tradição discursiva da carta pessoal, é realizada pelos 

correspondentes. Para isso, selecionamos o vocativo, a frase de despedida e a assinatura, por 

se configurarem como traços típicos da proximidade comunicativa, relacionada a fatores 

mencionados anteriormente, tais como a familiaridade que percebemos no tratamento entre os 

interlocutores, a privacidade da comunicação e a forte implicação emocional. De (51) a (55) 

destacamos alguns vocativos utilizados por Jayme, em ordem cronológica: 
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(51) Querida Mariquinhas (22/09/1936) 

(52) Minha amada Mariquinhas (24/09/1936) 

(53) Minha querida noivinha! (26/09/1936) 

(54) Minha adorada noivinha (01/10/1936) 

(55) Minha enesquecivel noivinha (08/03/1937) 

 

 

Apesar da pouca distância temporal entre a primeira e a última carta do conjunto 

mencionado, podemos perceber que os vocativos apresentados reforçam a proximidade 

comunicativa à medida que o substantivo noivinha (em Minha enesquecível noivinha) permite 

transparecer o compromisso firmado entre os interlocutores durante a troca de 

correspondências. Considerando a estrutura das cartas em sua totalidade, é possível verificar 

que há uma grande estabilidade da macroestrutura do gênero, no entanto, as formulações 

utilizadas para a interação mudam, em decorrência do fortalecimento dos fatores de 

proximidade das condições comunicativas. 

O que acontece na despedida e assinatura é semelhante ao que ocorre no vocativo, pois 

é possível perceber que “as formas mudam no tempo segundo as mudanças que ocorrem na 

constelação discursiva, condicionadas por uma crescente intimidade entre os interlocutores 

que se reflete na escolha de formas características da proximidade comunicativa” (COSTA, 

2012, p. 153). Os trechos entre (56) e (60) mostram algumas formas de despedida e assinatura 

utilizadas por Jayme, na ordem cronológica em que apareceram: 

 

(56) Recomendações para todos os teus, beija a Hilda por mim, e para voce minha 

querida, deste teu querido noivinho aceita tantos beijos quantas foram os pingos de 

chuva que cahiram domingo ahi. e não quero lagrimas ouviu Jayme O.Saraiva 

(22/09/1936) 

 

(57) Aguardando a tua segunda carta, remeto lem-branças aos teus, se a Hilda 

estiver cheia de beijos da-lhe um abraço por mim, e para voce minha querida o que 

devo mandar? recebe muitos beijos, abraços e mais um pedaço de amor pois o meu 

cresceu muito de domingo para cá. Jayme O. Saraiva (23/09/1936) 

 

(58)  Recomendações aos teus beijos para a Hilda "minha futura filha", e para ti 

minha flor recebe com amor muitos beijos deste teu apaixonado noivinho, que só a 

ti pertence. Jayme O. Saraiva (05/01/1937) 

 

(59)  Lembranças, muitos beijos e abraços deste teu louquinho apaixonado noivinho  

Jayme O. Saraiva (16/02/1937) 

 

(60)  Lembranças a D.Marieta, E para ti, recebe uma carroçada de beijos e abraços 

deste teu sincero e apaixonado noivinho Jayme O. Saraiva (02/03/1937) 

 



80 

 

 

Apesar do caráter informal de todas as formas de despedida escritas por Jayme, 

percebemos que o grau de intimidade e de emocionalidade aumenta com o passar do tempo (o 

que atende ao esperado quanto à manutenção das relações interpessoais). Considerando tanto 

o vocativo quanto o trecho de despedida e assinatura, identificamos o uso de qualificadores 

(querida, amada) e expressões de saudade e de amor (como saudades atormentadoras, 

sempre teu, apaixonado noivinho) que evidenciam a intimidade que é construída ao longo das 

correspondências. 

Entendemos que toda essa intimidade e emocionalidade presentes nas cartas escritas 

por Jayme, que produz um discurso amoroso cheio de frases feitas, evoca a utilização de 

formas linguísticas mais despreocupadas com a norma padrão da língua escrita, o que dá 

espaço a relativas não padrão, no caso particular desse conjunto de cartas, à cortadora, 

conforme ilustramos a seguir. 

 

(61) Não posso durmir vivo só pensando em ti e no nosso amor que tantas lagrimas 

tem nos custado, nas minhas horas de insonia fico meditando o infinito que tantas 

ilusões guardo pareço ver-te numa imagem a chamar-me e eu na minha triste 

ilusão quero alcançar-te mas tú desapareces, e deixa-me os olhos arrasa-dos 

d’agua, e o coração parece ser uma chaga, sinto-o como se estivesse durmente, 

tamanha é a dor que sinto querer parar. (PHPB/RJ – Século XX – Particulares – 

24/01/1937) 

 

Em (61), apresentamos o trecho de uma das cartas escritas por Jayme à sua noiva. 

Tendo em vista o propósito comunicativo de manter uma relação mais próxima por meio da 

correspondência, o conteúdo temático dessa e de outras cartas do mesmo autor apresenta uma 

linguagem mais simples e carregada de figuras de linguagem (como em deixa-me meus olhos 

arrasa-dos d’agua, e o coração parece ser uma chaga). A necessidade, nesse caso, de 

expressar os sentimentos por meio das palavras pode fazer com que o foco da produção do 

texto pelo autor seja a construção da sua imagem de homem apaixonado, e, portanto, não dê 

tanta evidência ao atendimento às normas da variedade culta da língua. Esses fatores mais 

pragmáticos têm reflexo na organização do texto e nas escolhas léxico-gramaticais, 

favorecendo, por exemplo, a recorrência a formas não canônicas, como é o caso da relativa 

cortadora. 

Ao observarmos as cartas particulares do corpus desta pesquisa, considerando o 

conteúdo temático e a finalidade comunicativa, reafirmamos que, assim como na amostra 

apresentada em (61), grande parte das cartas pessoais têm como foco assuntos de cunho 
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emocional, informal, familiar. Esses aspectos fazem parte da tradição discursiva da carta 

particular prototípica, a qual se configura pela correspondência entre pessoas próximas, 

visando, muitas vezes, suprir a ausência do contato pessoal, com uma linguagem que se 

aproxima, por vezes, do uso cotidiano da língua falada, com um discurso mais despreocupado, 

com marcas de informalidade, e em consequência, com o não atendimento às convenções da 

variedade culta da língua. 

Por último, também podemos relacionar a recorrência, ainda que pouca, a estratégias 

de relativização não padrão, sob a perspectiva das tradições discursivas, nas cartas 

particulares, ao entendimento da relativa não padrão como uma microestrutura evocada por 

uma situação concreta, ou seja, se considerarmos o ato de produzir uma carta 

pessoal/particular como situação concreta, podemos compreender que a tentativa de 

aproximar o texto escrito à modalidade da língua falada é evocada pela situação de produção 

da carta. Essa tentativa de proximidade acontece, por exemplo, por meio dos vários indícios 

do alto grau de intimidade e de marcas de emocionalidade que estão presentes nos 

documentos (LOPES, 2012), bem como do uso de termos/formas não padrão que podem 

aparecer no texto em decorrência da situação comunicativa. 

A partir da discussão apresentada nesta seção, pudemos refletir acerca de alguns 

aspectos relacionados à natureza discursivo-pragmática dos textos que compõem o corpus 

desta investigação. Vimos alguns fatores sociointeracionais que implicam um uso mais ou 

menos informal da língua. Além disso, discutimos como a ideia de proximidade ou distância 

comunicativa pode estar relacionada às cartas que compõem nossa amostra, tendo em vista a 

perspectiva das tradições discursivas. 

Por fim, é válido destacar, como vimos, que há aspectos de várias naturezas 

relacionados à ocorrência das diferentes estratégias de relativização, tais como a maior 

clareza, expressividade, praticidade e economia, para o caso das relativas copiadora e 

cortadora, ou às pressões discursivo-pragmáticas de variados tipos implicadas no contexto de 

comunicação, envolvendo, por exemplo, uso mais monitorado da língua, para o caso da 

relativa padrão. Esses fatores equilibram o que Givón (1979) chama de sistema de perdas e 

ganhos, na medida em que a variação no domínio funcional das relativas atende a motivações 

em competição. Tudo isso está relacionado à dinâmica da gramática de uma língua natural, 

sujeita as pressões de várias ordens, como mencionado. 
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4.2.3 Gramaticalização e uso das orações relativas 

 

Diante dos resultados apresentados neste trabalho, os quais constatam o aumento da 

ocorrência das cortadoras na investigação diacrônica, discutimos aqui essa estratégia na 

perspectiva da gramaticalização. É importante, todavia, retomarmos, brevemente, a trajetória 

dessa estratégia, segundo atestado em algumas pesquisas. 

Conforme já mostramos no capítulo 3 deste trabalho, Tarallo (1983) identificou o uso 

da relativa cortadora a partir da primeira metade do século XVIII, com apenas 1% de 

ocorrência em contextos preposicionados. Nos dois períodos seguintes (primeira e segunda 

metade do século XIX), houve aumento desse percentual até corresponder a quase 60% na 

segunda metade do século XIX. Esse elevado aumento no percentual de ocorrência da 

cortadora no último período investigado, além de bastante significativo, indica essa estratégia 

como a preferida nas situações em que o relativo assume função preposicionada. Também 

consideramos relevante a expansão de uso que essa estratégia tem apresentado em outras 

pesquisas, tanto na escrita de falantes do ensino superior (BISPO, 2009) quanto em textos 

inseridos em espaços informais e até formais (BISPO, 2014).  

Em sua pesquisa de doutoramento, Bispo (2009) mostra que a cortadora tem superado 

as demais construções em termos de frequência, correspondendo a um percentual médio de 

80% das ocorrências, mas também destaca que essa construção convive com a RPP e com a 

copiadora, havendo, assim, uma sobreposição de formas, o que caracteriza a variabilidade e a 

estratificação das formas conforme discutido por Hopper e Traugott (2003 apud BISPO, 

2009). Além disso, ele aponta indícios para uma possível mudança em curso, tendo em vista 

que a estratégia cortadora, conforme os resultados a que chegou, está se fixando como uma 

forma regular de relativização em orações adjetivas com o relativo em função preposicionada. 

Diante disso, uma das questões de pesquisa que elencamos buscava examinar se o uso 

das estratégias de relativização nas sincronias consideradas revela caso de variação estável ou 

mudança linguística, para a qual tomamos como hipótese a ideia de que há um aumento 

gradativo da cortadora que sugere um processo de mudança linguística em curso.  

Os achados desta pesquisa, no entanto, não confirmam essa preferência por formas de 

relativização não padrão, já que a RPP predominou na nossa amostra com percentuais 

consideráveis (91%) do total de ocorrências das orações adjetivas com o relativo em função 

preposicionada, incluindo todos os tipos de cartas desta investigação. Apesar disso, os 

números mostram um aumento considerável da frequência de uso da relativa cortadora 

somente nas cartas particulares, que passou de 4,2% no século XVIII para 38,7% no século 
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XX, como podemos observar no gráfico 1. Isso revela o espaço que a estratégia cortadora vem 

conquistando nos textos escritos, considerando que, dentre os tipos de carta da nossa amostra, 

as particulares apresentam condições comunicativas mais próximas da língua falada.  

 Todavia, conforme discutimos na seção 4.2, existem diversos fatores de ordem 

cognitiva e discursivo-pragmática que podem interferir nas escolhas linguísticas do produtor 

do texto, dentre eles, a modalidade escrita da língua é um aspecto que contribui para a 

manutenção da RPP em nosso corpus, tendo em vista as características dos diferentes tipos de 

carta com que trabalhamos, principalmente as de leitor e de redator. 

  Por fim, os resultados obtidos nessa investigação não sustentam suficientemente a 

nossa hipótese a respeito da mudança linguística em curso, mas revelam que há sim variação 

estável quanto às estratégias de relativização no português brasileiro. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesta pesquisa, realizamos uma investigação das estratégias de relativização no 

português brasileiro em perspectiva histórica, tomando por base princípios e categorias da 

Linguística Funcional, e contribuições das Tradições Discursivas, tendo em vista, 

principalmente, a natureza do corpus em análise. Buscamos discutir aspectos cognitivo-

funcionais implicados no uso das estratégias de relativização escolhidas pelo produtor do 

texto.  

Em relação à frequência de uso das relativas não padrão, constatamos a ocorrência de 

copiadoras nos séculos XVIII e XIX, e um aumento gradual da recorrência às cortadoras nas 

três sincronias. Além disso, verificamos, conforme constatou Tarallo (1983), a ocorrência da 

cortadora a partir da primeira metade do século XVIII e um aumento gradativo dessa 

estratégia nas cartas particulares. 

Confirmamos nossa hipótese de que a recorrência às estratégias de relativização não 

padrão relaciona-se a várias questões, como a redução de custo cognitivo, menor 

complexidade estrutural, expressividade, clareza e economia, propósitos comunicativos 

diversos (como a manutenção das relações interpessoais e assuntos que envolvem questões 

financeiras), proximidade entre os interlocutores, entre outras. Aspectos como a redução do 

custo cognitivo e economia são fatores de natureza cognitiva relacionados à ocorrência da 

relativa cortadora, principalmente nas cartas particulares. Já a necessidade de expressividade e 

clareza relaciona-se ao uso, mesmo que pouco frequente, da copiadora, principalmente nas 

cartas oficiais de nosso corpus. Quanto ao emprego da relativa padrão, estão implicados, 

principalmente, fatores de ordem comunicativa, como a esfera pública de circulação de parte 

das cartas da amostra (como as cartas de redator e do leitor) e o distanciamento entre os 

interlocutores. 

De modo geral, os resultados desta investigação não corroboram a nossa hipótese a 

respeito da frequência de uso da cortadora em termos de superar a da forma padrão, pois os 

percentuais da cortadora na nossa amostra são inferiores aos da estratégia padrão. Também 

não confirmam a expectativa em relação a uma mudança em curso, conforme sugeriu Bispo 

(2009). No entanto, os números revelam a variação no domínio da relativização, dado que as 

três formas de construção relativa convivem desde há muito, figurando, embora com 

percentuais variados, em todos os tipos de carta de nossa amostra e em todas as sincronias 

consideradas.  
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A respeito das tradições discursivas, fizemos uma análise de um grupo de cartas 

particulares da nossa amostra a fim de compreendermos como as condições de comunicação 

(os parâmetros propostos por Koch e Oesterreicher) podem estar relacionadas ao caráter mais 

ou menos formal das cartas. Vimos que a proximidade comunicativa construída ao longo da 

troca de correspondências entre interlocutores pode favorecer o uso de estratégias não padrão. 

Além disso, as condições de produção das cartas oficiais, de redator e de leitor, cujos valores 

paramétricos colocam-nas numa posição de distância comunicativa, podem estar relacionadas 

à predominância da relativa padrão. Entendemos, como afirmam Pinheiro e Araújo (2014), as 

relativas padrão como microestruturas que se fixaram ao longo do tempo em cartas que 

circulam em âmbito público, como as de leitor e de redator. Da mesma sorte, tomamos as 

estratégias não padrão, sobretudo a cortadora, como microestruturas que se cristalizaram em 

contextos de produção escrita (no caso de nossa amostra) que envolvem maior proximidade 

social entre os interlocutores e, portanto, menor monitoramento no uso da língua. 

Nossa investigação permitiu um maior conhecimento quanto ao emprego das 

diferentes formas de construção relativa em sincronias distintas no PB, proporcionando a 

comparação entre elas e a verificação da frequência de uso de cada estratégia nos períodos 

históricos considerados (séculos XVIII, XIX e XX).  Além disso, guarda a particularidade de 

tratar dessa questão conjugando pressupostos de duas vertentes teóricas: a Linguística 

Funcional e as Tradições Discursivas. É evidente, no entanto, que precisamos ponderar os 

resultados desta investigação, como o fizemos, considerando a natureza dos textos e a 

quantidade de material disponível em cada sincronia.  

Faz-se relevante, nesse sentido, destacar a importância de se estudarem esses 

fenômenos não previstos pelos compêndios gramaticais tradicionais, como as estratégias de 

relativização não padrão, relacionando, sobretudo, ao fato de que os usos não formais se 

devem a fatores de natureza sociointeracional e cognitiva, de modo que não são aleatórios 

nem representam simples desvio da norma padrão. Além disso, é preciso considerar a 

dinamicidade da língua, motivo pelo qual é tão importante estudar esses fenômenos com base 

nas situações de uso efetivo e buscar explicação para esses fatos em aspectos internos e 

externos, como feito na pesquisa ora empreendida. 

Destacamos, por fim, a continuidade de pesquisas pautadas nos pressupostos da língua 

em uso, para que se possa chegar a outros resultados, quer em relação ao fenômeno aqui 

focalizado, quer em relação a outros fenômenos linguísticos, associados a outros contextos 

comunicativos que implicarão, certamente, outras motivações, e poderão dialogar com os 

achados da nossa pesquisa. 
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