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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo analisar o uso do pronome relativo “que”, tomando 

como embasamento teórico a teoria gerativa de Chomsky de 1986, segundo a 

qual a aquisição da língua é geneticamente determinada e ocorre de forma 

natural, tal como verificar as estratégias de relativização usadas, em produções 

escritas realizadas por alunos do ensino fundamental 2, de Maceió (AL), 

procurando responder a questionamentos como: em que situações os alunos 

fazem uso desse recurso? Os alunos utilizam de forma frequente e de acordo com 

a norma padrão o pronome relativo? Quais as estratégias de relativização mais 

utilizadas por esses alunos? Os alunos mostram uma diferença no uso deste 

recurso dos anos iniciais aos finais? Pesquisas na área da linguística, evidenciam 

as diferenças na maneira como são relativizadas construções no português 

brasileiro (PB), em sua maioria, é constatado que os falantes de PB, acabam se 

utilizando de estratégias de relativização que não envolvam o uso do pronome 

relativo “que”. Além disso, segundo Júnior (2007): O PB apresenta aspectos que 

apontam para a existência de formas distintas, ligadas tanto a aspectos puramente 

intralinguísticos quanto a fatores extralinguísticos. Para a realização desta 

pesquisa, foram utilizadas 42 produções textuais de alunos de nível fundamental 

2. Em seguida, esses dados passaram por uma análise, na qual foi verificada a 

utilização do pronome relativo “que” (quando usado), e quais outras estratégias de 

relativização são usadas pelos alunos. Foi constatado que o pronome relativo, é 

pouco utilizada para relativizar uma sentença, sendo utilizadas estratégias de 

relativização que não envolvam o uso do pronome relativo. 

 

 

 

INTRODUÇÃO e OBJETIVOS 
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Este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo sobre o pronome 

relativo “que” e estratégias de relativização usadas em produções escritas de 

alunos do ensino fundamental 2 de Maceió, tal estudo utiliza como embasamento 

teórico a teoria gerativa de Chomsky, a qual a aquisição da língua é 

geneticamente determinada e ocorre de forma natural. Outro objetivo é responder 

a questionamentos como: em que situações os alunos fazem uso desse recurso? 

Os alunos utilizam de forma frequente e de acordo com a norma padrão o 

pronome relativo? Quais as estratégias de relativização mais utilizadas por esses 

alunos? Os alunos mostram uma diferença no uso deste recurso dos anos iniciais 

aos finais? 

Os dados encontrados foram, tal como esperado, em sua maioria 

sentenças nas quais os alunos preferiam não fazer uso do pronome relativo e em 

seu lugar utilizam estratégias alternativas ao uso do pronome, como o uso de 

pontuação consequentemente o começo de novas sentenças, (cf. exemplo 01) o 

uso do pronome resumptivo (cf. exemplo 02) ou apenas não produzir uma 

sentença na qual tal fenômeno seja utilizado. 

Exemplos: 01. “Começamos a jogar bola para esperar minha tia, ela estava 

gritando.” (M.R.B.F./6° ANO) 

02. ”Lá tinha um vídeo e aí embaixo dele dizia: veja a batida. ”     

(R.L.S./8°ANO) 

Segundo Júnior (2007): O PB apresenta aspectos que apontam para a existência 

de formas distintas, ligadas tanto a aspectos puramente intralinguísticos quanto a 

fatores extralinguísticos, evidenciando, portanto, os resultados obtidos através 

desta pesquisa. Assim, foi constatado que o pronome relativo, é pouco utilizado 

para relativizar uma sentença, sendo utilizadas, na maior parte das vezes, 

estratégias de relativização que não envolvam o uso do pronome relativo. 

 

 

METODOLOGIA 
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 O corpus desta pesquisa é composto por 42 textos escritos por alunos do 6º 

ao 9º ano do ensino fundamental 2 de Maceió (Alagoas), sendo analisados em tais 

textos o uso do pronome relativo “que’ e nos casos em que esse fenômeno não foi 

utilizado de qual outra estratégia o aluno fez uso para relativizar a sentença 

produzida. Após a coleta dos textos, passou-se então a análise de cada frase que 

contivesse o fenômeno investigado, fazendo assim uma tabela para catalogar o 

exemplo, o aluno que o escreveu, onde se localiza no texto e por fim se o 

pronome foi utilizado ou ao invés deste uma outra forma de relativização, que se 

encontra naquele exemplo (cf. exemplo 04). 

 

(04). Exemplo da parte de uma tabela de análise de um texto do 6º ano. 

EXEMPLOS LINHAS ALUNO TIPO DE 

RELATIVIZAÇÃO 

“ [...] entramos no youtube, 

lá tinha um vídeo aí 

embaixo dele dizia: ‘veja a 

batida mais trágica de 

todas’ aí nós clicamos no 

vídeo. ” 

5-6-7 R.L.S. Pronome resumptivo 

“ [...] 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...) 

“ 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) 
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“As coisas que eu mais 

gostei foi que eu andei de 

caiaque [...]” 

23-24 I.F.L. Pronome relativo “que” 

Cortadora (das 

quais...) 

 
Em seguida, foi contabilizada a quantidade de casos ocorrentes para cada 

estratégia de relativização ou pronome que foi utilizado, apesar da baixa 

ocorrência deste último, e feita a porcentagem desses resultados. Posteriormente, 

foi calculada a média desse uso para determinar qual fenômeno e de que forma tal 

fenômeno foi utilizado. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após a análise dos textos foram coletados apenas cinco casos, como pode 

ser percebido acima, nos quais os alunos fazem uso de estratégias para relativizar 

suas produções textuais, dentre tais estratégias se encontram o uso do pronome 

relativo “que”, o uso do pronome resumptivo “dele”, e cortadoras nas quais os 

alunos fazem uso do pronome relativo “que”, porém o utilizam de forma a não 

concordar com a frase como nos exemplos 05, 06 e 07. 

 

Exemplo 06:  

“ [...] eu e meus primos fomo passar nossas férias em Joaquim Gomes na fazenda 

que tanto gosto [...]” 

 

Exemplo 07: 

“ Atualmente os meus amigos são as pessoas que eu mais convivo [...]” 

 

Exemplo 08: 

“As coisas que eu mais gostei foi que eu andei de caiaque [...]” 

 

Nos três casos acima, podemos perceber a forma como o aluno faz uso do 

pronome relativo fazendo com que seja deixada ema lacuna ao invés de completar 

o uso do fenômeno com a preposição, por exemplo, porém tal lacuna deixada 
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pelos alunos acaba sendo como observado por outros autores anteriormente, 

como uma forma padrão que os falantes de português acabam por construir. 

Segundo Tarallo (1996, p. 85-86): 

No uso moderno brasileiro, há três estratégias típicas de 

relativização. O primeiro tipo é, ao menos na superfície, idêntico às 

relativas encontradas na norma padrão [e (...)] apresenta uma 

lacuna. 

O segundo tipo de estratégia de relativização não apresenta 

lacuna. Ao contrário, a posição da lacuna é preenchida por uma 

forma pronominal co-referente com o sintagma nominal cabeça da 

relativa. 

O terceiro tipo de estratégia de relativização ocorre quando o 

sintagma nominal relativizado é objeto de preposição. Neste tipo, 

[...] tanto a preposição governante quanto o sintagma relativizado 

estão ausentes. 

 

Em um dos casos encontrados na análise dos textos, mostra também um 

aluno que produziu uma sentença usando o pronome “onde”, que segundo 

Bechara (1999, p. 142): 

Os pronomes relativos quem e onde podem aparecer com 

emprego absoluto, sem referência a antecedentes: 

Quem tudo quer tudo perde. 

Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. 

Moro onde mais me agrada. 
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O gráfico acima representa a quantidade de casos nos quais foram 

encontradas relativizações e como pode ser visto, há uma quantidade pequena de 

casos e ainda nesses casos acaba sendo predominante entre os alunos deixar 

uma lacuna na preposição que deveria acompanhar o pronome relativo “que” ou 

ainda uma não concordância em alguns casos. Porém nota-se ainda que os 

alunos acabam por preferir suprimir o uso de tal pronome. 

Talvez pelas divergências entre o que se fala na língua falada e aquilo que 

se escreve na língua escrita, há, entre ambas, para os alunos, uma confusão na 

maneira em que precisam utiliza-las o que acaba por ser refletido na supressão do 

uso dessas relativas tanto com o pronome “que’, quanto em outras estratégias de 

relativização que podem ser utilizadas. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se, portanto, que o aluno 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 

CASOS ANALISADOS 

CASOS DE RELATIVIZAÇÃO
USANDO O PRONOME
"ONDE"

CASOS DE RELATIVIZAÇÃO
USANDO O PRONOME "QUE"

CASOS DE RELATIVIZAÇÃO
USANDO O PRONOME
RESUMPTIVO "DELE"
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construção da sentença. Não foram encontrados casos em que fosse usado o 

pronome relativo sem a necessidade do preenchimento da lacuna, como nos 

exemplos de Júnior (2007): 

 

 “Eu tenho amigos que são praticamente meus irmãos”: relativização 

de elemento com função de sujeito na oração encaixada. 

 “Ele me pediu que eu desse o meu celular e o dinheiro que eu 

tivesse em meu bolso”: relativização de elemento com função de 

objeto direto na oração encaixada. 

 Ele é um garoto que ele acha um ovo de dragão: relativização de um 

elemento com função de sujeito e com a presença do resumptivo ele. 

 

 

Além destes não foram encontrados também casos em que o aluno 

preenchesse a lacuna que a sentença exigia, talvez pelas diferenças que se pode 

observar entre as duas formas de uso do PB, na fala e na escrita, o aluno não 

passe esse dos pronomes relativos da língua falada para suas produções escritas. 
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