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RESUMO: Este estudo analisa o uso das relativas ou estratégias de relativização em produções 

espontâneas de uma criança brasileira, em fase de aquisição do Português Brasileiro. Objetiva-se 

responder às seguintes questões: A criança produz construções relativas de que forma: padrão, 

cortadora, comum ou com o pronome resumptivo? A criança é capaz de produzir outras estruturas 

complexas, que não sejam as relativas? O que a criança brasileira traz de sua gramática internalizada 

para a escola? Que estratégias os estudantes utilizam para fazerem uso, na escrita, de formas gramaticais 

que não estão mais presentes na gramática nuclear do PB? Com o aprendizado da gramática do 

português na escola, as crianças trariam para as suas produções espontâneas formas gramaticais não 

mais encontradas na gramática nuclear do PB? A escola consegue reverter as inovações encontradas na 

gramática do PB em virtude do processo de mudança linguística por que tem passado essa língua? Para 

fundamentar a pesquisa, utilizamos como pressuposto teórico o gerativismo (cf. CHOMSKY, 1986). Para 

esta teoria, a gramática (língua) de um falante é adquirida naturalmente sem que haja necessidade de 

instruções formais. Ou seja, para adquirir língua o falante precisa estar inserido em um ambiente 

linguístico para que possa selecionar as propriedades pertinentes para o desenvolvimento da gramática 

da língua e, assim, formatar a sua Faculdade da Linguagem. O presente relatório se divide em quatro 

seções: na seção (1), apresentam-se os objetivos deste estudo, além de uma breve explicação, baseada em 

Tarallo (1993) e, sobre as construções relativas e sobre como estas podem se apresentar nas sentenças; 

na seção (2), é apresentado todo procedimento metodológico usado na análise dos dados do corpus 

selecionado para esta pesquisa; na seção (3), é apresentado o embasamento teórico utilizado nesta 

pesquisa, além dos resultados encontrados através da análise do corpus; por fim, na seção (4), verificam-

se as conclusões e relevância deste trabalho para o meio acadêmico a partir dos resultados obtidos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pronome relativo. Gerativa. Aquisição. 

 

INTRODUÇÃO  

Para constituir o corpus utilizado nas análises apresentadas neste estudo, temos nove 

arquivos transcritos de uma criança, em fase de aquisição de linguagem, com idade entre 2-3 

anos. Tais dados foram coletados em momentos de livre interação com a criança, de maneira 
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espontânea. O método para coleta destes dados foi o de observação espontânea, naturalista, 

longitudinal. 

O presente estudo tem por objetivo analisar os dados transcritos e codificados da criança do 

dialeto de Maceió para verificar as hipóteses sobre as mudanças linguística do PB no que tange 

especificamente às estratégias de relativização assim como, comparar os resultados encontrados 

na pesquisa realizada neste projeto com os resultados encontrados em pesquisa realizada no 

projeto anterior (PIBIC: 2105-2016). 

Esta pesquisa foi embasada teoricamente nos fundamentos da Teoria Gerativa - ciência da 

linguagem dedicada à dimensão cognitiva das línguas humanas naturais -, segundo a qual a 

aquisição de uma língua é geneticamente determinada, esta teoria propõe, então, a estudar a 

linguagem levando em consideração as propriedades da mente humana e a realização destas com 

a organização biológica da espécie. 

Algumas perguntas foram utilizadas como guias para a análise do corpus, a saber: (i) A 

criança produz construções relativas de que forma: padrão, cortadora, comum ou com o pronome 

resumptivo? (ii)A criança é capaz de produzir outras estruturas complexas, que não sejam as 

relativas? (iii) O que a criança brasileira traz de sua gramática internalizada para a escola? (iv) 

Que estratégias os estudantes utilizam para fazerem uso, na escrita, de formas gramaticais que 

não estão mais presentes na gramática nuclear do PB? (v) Com o aprendizado da gramática do 

português na escola, as crianças trariam para as suas produções espontâneas formas gramaticais 

não mais encontradas na gramática nuclear do PB? (vi) A escola consegue reverter as inovações 

encontradas na gramática do PB em virtude do processo de mudança linguística por que tem 

passado essa língua? 

Utilizou-se também como base de comparação os estudos de Reche (2006) e Júnior (2007), 

assim como, os resultados encontrados no projeto de pesquisa do PIBIC 2015-2016, para uma 

comparação de como a língua haveria mudado das pesquisas anteriores para esta.  

 

METODOLOGIA 

O presente estudo, conta com análises de transcrições de nove arquivos, de uma criança 

com idade entre 2-3 anos. O método para coleta destes dados foi o de observação espontânea, 

naturalista, longitudinal. Tais gravações foram realizadas em um ambiente familiar à criança 
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(normalmente em casa), em livre interação com algum membro de sua família e o investigador 

em atividades cotidianas da criança (brincadeiras, refeição, banho). 

Porém, é necessário salientar que por falta de alguns equipamentos tecnológicos, não foi 

possível transcrever, codificar e analisar dados de três crianças em fase de aquisição, como 

previsto no objetivo do projeto. Sendo assim, usaram-se apenas dados já codificados de uma 

criança. É interessante ressaltar que tal escolha não diminui ou invalida a pesquisa realizada, pois 

o foco do trabalho permaneceu o mesmo. 

Os dados foram transcritos com recursos do sistema CHILDES3 (MacWhinney, 2000), que 

possibilita, a partir de uma transcrição codificada, a análise computacional dos dados.  Cada 

arquivo corresponde à transcrição integral de uma sessão com duração que varia entre trinta e 

sessenta minutos de gravação. O intervalo entre cada sessão transcrita é de aproximadamente um 

mês.  

Os dados foram coletados, transcritos e codificados pela profa. Dra. Telma Magalhães no 

período de dezembro de 2002 a julho de 2003, como parte de sua pesquisa de doutorado 

intitulada O sistema pronominal sujeito e objeto na aquisição do Português Europeu e do 

Português Brasileiro que foi defendida em 20063.  

 

O corpus tem um total de dezoito sessões gravadas com duração que varia de 30 a 

60 minutos em média. Nove delas foram gravadas em vídeo, sendo oito realizadas 

por mim. As outras nove sessões foram gravadas em áudio pela mãe da criança. 

Quatro destas sessões têm intervalo de gravação de uma semana.  Para a 

realização deste trabalho foram selecionadas nove sessões, oito gravadas em vídeo 

e uma em áudio (MAGALHÃES, 2006: pág.36).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Em seu livro Gramático do Português culto falado no Brasil, Kato e Nascimento (2009: 

241-252), definem as sentenças relativas, baseado em Tarallo (1996, 82 - 83), como: “Uma 

sentença encaixada que se caracteriza por partilhar com a sentença matriz um constituinte 

relativizado”. Ao falar das construções relativas com núcleo nominal, estudadas neste artigo, são 

mostradas: 
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Relativas - padrão: quando o movimento do pronome relativo para o início da sentença 

subordinada, puxa a preposição formando uma categoria vazia na posição de origem.  

Ex.: Carros muito pesados com cargas muitos pesadas... trafeguem... acima, quer dizer, 

acima do peso para o que ela foi construída (_). 

Relativas com pronome resumptivo: este caso de construção relativa ocorre quando o 

constituinte relativizado é retomado pelo pronome dele, a existência do resumptivo mostra que, o 

pronome relativo, neste caso, não se movimentou. 

Ex.: Nós víamos um vídeo no youtube, aí embaixo dele tinha... 

Relativa – cortadora: esta dispensa a preposição, porém, não há uma preposição seguida do 

pronome relativo, assim, não se pode concluir que a categoria-vazia é fruto de um movimento do 

pronome relativo, como nas construções relativas-padrão. 

Ex.:* Vou aproveitar para uma coisa que há muito tempo desejava ver... que é o maquiné. 

Tarallo exemplifica estas construções da seguinte forma: 

 

A primeira pode ser exemplificada com a construção ‘Tem as que (e) não estão nem 

aí, não é?’ (ibid., p. 85). A segunda, com a construção ‘Você acredita que um dia teve 

uma mulher que ela queria que a gente entrevistasse ela pelo interfone?’ (ibid., p. 86). 

A terceira, com a construção ‘E uma pessoa que essas besteiras que a gente fica se 

preocupando (com) (e), ela fica esquentando a cabeça’ (ibid., p. 86) 

 

 

Após esta breve explicação sobre as estruturas relativas na sentença, partimos para a 

apresentação dos dados analisados nas transcrições da criança. Através da análise destes dados 

foi possível perceber, primeiramente, que a criança analisada neste estudo, produz construções 

complexas, como as interrogativas, como no exemplo abaixo: 

Ex.: - e troca? (arquivo 1, linha 12) 

       - se chove(r)? (arquivo 2, linha 16)  

O corpus analisado apresenta três casos de relativização produzidos pela criança. Foram 

coletados dados de relativização nos arquivos 8 e 9, como mostram as informações abaixo: 

Arquivo oito: 

     Mãe: n�o quero contar(r) a historinha. 

 Aqui o anel que ela ganhou.  

Arquivo nove: 
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 O presente que ela ganhou 

 Que ela vai abrir 

Nos exemplos encontrados nos arquivo 8 e 9, a criança produz relativas de objeto direto, 

estas, não são o foco da nossa análise. Esses exemplos mostram que já é capaz de produzir 

relativas. Mas não foram encontradas nenhuma ocorrência de relativas do objeto direto nos 

dados. O fato de a criança não produzir estas relativas pode nos levar as seguintes questões: (i) 

seriam as relativas de objeto indireto (padrão no sentido de Tarallo) adquiridas mais tardiamente? 

Ou (ii) a criança não produz tais relativas porque elas não estão na gramática- alvo da criança? 

Os dados analisados neste trabalho não nos permite chegar a uma conclusão. 

Precisaríamos analisar crianças com idade mais avançada para que fosse possível obter respostas 

para as questões que levantamos  no parágrafo acima. 

Em seu estudo, Júnior (2007, 15) conclui que os estudantes do ensino médio, no Brasil, 

sofrem com a oposição entre a língua que falam e aquela que a escola diz que precisam ter 

domínio, o que aparece de maneira clara em relação às construções relativas, já que fazem uso, 

além da relativização padrão, estratégias não-padrão, em maior ou menor grau tanto na língua 

falada quanto na língua escrita. 

Enquanto Reche (1998, 151-157), ao analisar dois tipos de informantes, escolarizados e 

não-escolarizados, afirma que estes produzem, preferencialmente, relativas de sujeito e objeto, 

como: 

a. acharam falta do .. do .. do ra! do individuo que tava sentado !á. (não-esc.)  

c. daí a mulher que tava sentada na mesa do lado dele pegô ficou apavorada (oral-la.)  

e. A moça que tinha pegado o dinheiro, estava pedindo carona (red.-6a.)  

Afirma também que as relativas com outras funções são menos frequentes, como nos 

exemplos abaixo: 

a .... na hora que ela foi abri a bolsa pra tirá o dinheiro .. ela descuidô e os cara pegô. (não-

esc.)  

b .... e por ultimo [chegou] um rapaz (bandido), que o garçom deixou a carteira encimada 

mesa (red.-4a.)  

c. Um certo sábado duas estagiárias vinha vindo de uma escola que estavam estudando 

(red.-6a.)  

Note-se que um fato importantíssimo pôde ser observado nos dados de não 

escolarizados e de alunos do 1°. grau: não houve um único caso de erro de 
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desempenho. Todas as relativas, independentemente do termo dessa oração que 

foi relativizado, eram perfeitos exemplos de relativa vernácula, produzidas sem 

hesitação, sem autocorreção. Pode-se dizer que, até ai, para a grande maioria 

desses informantes pelo menos, a relativa-padrão não existia ainda, depois de oito 

anos de escolaridade obrigatória. (RECHE, 1998, pag. 151-157) 

 

Nota-se que, o caso da criança analisada neste estudo, se encaixa no padrão, anteriormente 

apresentado, de que o falante de PB, usa principalmente, as relativas que ainda são encontradas 

na gramática-alvo do PB, embora não nos seja permitido chegar a uma conclusão definitiva e este 

respeito nos dados da criança por motivos já apresentados anteriormente. Enquanto as estratégias 

de relativização, como: relativa cortadora, relativa com pronome resumptivo e ainda, relativa 

restritiva, são mais raras de ser encontradas, aparecendo em menor grau, na gramática do falante 

nativo de PB. 

O presente estudo comprova também a pesquisa de PIBIC feita anteriormente, onde através 

dos resultados obtidos, com as análises de 42 produções escritas de alunos do ensino fundamental 

2 da cidade de Maceió-AL, percebe-se que os alunos, falantes nativos de PB, tem uma tendência 

a produzir sentenças suprimindo o uso de pronomes relativos e os casos nos quais mais são 

encontrados tais pronomes relativos, acabam por ser aqueles em que os alunos utilizam o 

pronome relativo “que”, e ainda de maneira a deixar uma lacuna na construção da sentença.  

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se, portanto, que a forma de relativização mais usada pelo falante do PB, é a 

relativa cortadora, ou seja, a relativa na qual é deixada uma lacuna, e portanto, suprimida a 

preposição que seria usada junto com o pronome relativo, como nos exemplos mostrados no 

quadro abaixo, retirados da pesquisa de PIBIC anterior: 

 

EXEMPLOS LINHAS ALUNO TIPO DE 

RELATIVIZAÇÃO 

“ [...] eu e meus primos fomo 

passar nossas férias em 

Joaquim Gomes na fazenda 

que tanto gosto [...]” 

2-3-4 A.V.M.H. Pronome relativo “que” 

Cortadora (da qual...) 
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“ Atualmente os meus amigos 

são as pessoas que eu mais 

convivo [...]” 

3-4 C.M.L.A. Pronome relativo “que” 

Cortadora (com quem...) 

“Meu pai ainda estava 

despertando quando nós três 

pulamos na cama onde ele 

estava e gritamos ao mesmo 

tempo [...]” 

10-11-12 L.M.R.S. Pronome relativo “que” 

Cortadora (onde) 

 

 

O resultado obtido do corpus analisado nesta pesquisa foi o esperado, pois, confirma que, 

os falantes do PB usam mais em seu vocabulário cortadoras, que, segundo Reche são as formas 

de relativização padrão, pois são as aquelas que estão disponíveis na gramática do falante nativo.  
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