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INTRODUÇÃO 
 

O século XIX se constitui num período histórico de afirmação da identidade 

brasileira. Do ponto de vista lingüístico, alguns assuntos fazem parte da agenda de 

discussões, entre eles, a questão da fixação de uma norma culta escrita, de um 

lado, e de outro, a língua falada, isto é, o português geral brasileiro que se 

difundia, com aspectos bem diferenciados do português escrito de inspiração 

lusitana, principalmente na sintaxe. Essa realidade lingüística do português do 

Brasil torna-se mais delineada na segunda metade do século XIX, e vai se estender 

pelos princípios do século XX. 

 
1 A LÍNGUA CULTA ESCRITA, NO BRASIL, NA SEGUNDA METADE DO 

SÉCULO XIX 

 
Pesquisas desenvolvidas sobre esse período histórico são reveladoras desta 

realidade: até o século XVIII, Portugal tinha como norma o português clássico, e é 

nesse modelo de língua que muitos textos foram escritos, aqui no Brasil, a exemplo 

da Constituição de 1824, conforme os referidos estudos empreendidos por 

Pagotto. Se na primeira metade do século XIX ainda era vigente essa norma para 

os textos escritos, já não é a realidade que se configura na segunda metade do 

século. Mudanças no português europeu, conjugadas com o aparecimento de um 

novo leitor, advindo de um estrato social emergente, a burguesia, fez com que 

muitas variantes do português falado passassem a figurar nos textos da literatura 

romântica portuguesa. O objetivo dessa inserção era atingir um público maior, da 

nova classe social, considerando-se que, até então, a literatura era voltada para os 

nobres (PAGOTTO, 1998; FARACO, 2008).  
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Esse português moderno escrito, vigente na segunda metade do século XIX, 

passou a servir de modelo para os nossos intelectuais da época, mesmo que se 

identificasse aqui, como norma, certos traços estruturais característicos do 

português clássico. Essa evidência fica demonstrada, conforme estudos de Pagotto 

(idem), na comparação dos textos das duas constituições brasileiras, a do Império 

(1824) e a da República (1891), em que esse autor observa diferenças no uso dos 

clíticos e no uso das estruturas relativas, dentre outros fenômenos. Como síntese, 

pode-se dizer que a Constituição de 24 apresenta usos do português clássico, e a 

Constituição de 91, do português moderno. Também esse modelo de norma culta 

é seguido em textos escritos da época, como os literários.  Embora o Romantismo 

aqui no Brasil tenha se revestido de características bem peculiares, pelo 

compromisso com a afirmação da nacionalidade, pela busca de uma identidade 

cultural, e isso tenha se refletido nos textos, principalmente no uso do léxico, e 

mesmo na sintaxe, revelando, em alguns autores, as tendências do português 

brasileiro (Pinto, 1986), a elite letrada não se afasta do padrão europeu, recém-

constituído. Assim diz Pagotto (1998, p. 56): “Terminamos o século XIX com a 

norma culta mais européia do que nunca”. 

A contradição que transparece no posicionamento desses escritores 

brasileiros, que exaltam a nacionalidade e a cultura brasileira, de um lado, e, de 

outro, demonstram uma ligação atávica a uma variedade de língua do português 

europeu, na realidade, vai ser percebida através de posturas que se evidenciam 

mais conservadoras, mais puristas, que vão se delineando, desde a década de 1870 

(FARACO, 2008 p.124), e posturas mais libertárias. Os mais conservadores estão 

representados pelos intelectuais, políticos, como Joaquim Nabuco, Rui Barbosa; os 

mais inovadores são referidos pelo autor acima citado como defensores da 

absorção, na escrita, de características próprias do modo brasileiro culto de falar a 

língua. Nesse grupo está José de Alencar, “que apresenta um discurso mais 

nacionalista”, Gonçalves Dias, dentre outros.  

 Essa elite de escritores, representada por José de Alencar, embora 

expressando o desejo de tornar a língua culta escrita com mais características da 

variedade brasileira, esbarra também no desejo de manter essa mesma língua mais 
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afastada do português comum falado, com traços do português popular. Há, no 

imaginário desses letrados, uma visão da língua portuguesa culta européia como 

representativa de superioridade cultural, de índice de civilização. Portanto, um 

estilo brasileiro não se imporia sem limites, considerando-se uma sintaxe desse 

português já tão diferenciada do português europeu. Uma clara evidência de um 

preconceito lingüístico, que vai, também, se consolidando, e que, ainda no século 

XXI, permanece em vários contextos sociais. Faraco (ibid., p. 83) atribui os 

movimentos de padronização lingüística no Brasil, na segunda metade do século 

XIX, a uma forma de combater as variedades do português popular, o que se torna 

bem evidente. 

Voltando ao cenário das discussões sobre a língua culta escrita, no impasse 

de se decidir pelo modelo do português europeu moderno, ou do português culto 

brasileiro, que se esboçava, mas já era olhado com restrições, surge a figura de 

Machado de Assis, escritor realista, primeiro presidente da Academia Brasileira de 

Letras, criada na década final do século XIX. A respeito desse escritor, considerado 

como um “conservador flexível”, a partir de seus posicionamentos, já no texto de 

1873, Notícia da atual literatura brasileira – Instinto de nacionalidade (Obra Completa – 

III, p. 801-809), Faraco assim se pronuncia: “Pode-se dizer, então, que esse texto de 

Machado de Assis é o momento de síntese do raciocínio conservador flexível que 

pode ser resumido no lema ‘mudanças sim, mas com limites’ [...]”. (p. 127). 

Diz esse autor em relação a Machado de Assis:  
 

Podemos dizer que Machado de Assis - por não estar diretamente envolvido com as 
polêmicas da década de 1870, por ser figura de especial destaque cultural no final do 
século XIX e, principalmente, por praticar uma prosa moderna (conservadora, mas 
não purista; sem os “excessos de lusitanismo” de que falara Gonçalves Dias) – é quem 
melhor sintetiza uma postura de compromisso nas guerras em torno da língua. (p. 
129). 

 
Completa o autor: 
 

 A ironia de tudo isso, porém, é que essa postura de compromisso, da qual Machado 
de Assis é um emblema, não conseguiu vencer de todo, no plano ideológico, a 
perspectiva purista e normativista. Essa postura de compromisso não conseguiu se 
estabelecer hegemonicamente no nosso modo de compreender e dizer a questão da 
língua portuguesa no Brasil.  (p. 129).  

 



 
 

177 

Teyssier (2004, p. 111), entretanto, após referir-se à querela em torno de José 

de Alencar, quando o escritor português Pinheiro Chagas e “outros censores dos 

dois países” o acusaram de escrever numa língua incorreta, cita contistas 

regionalistas do final do século XIX e inícios do século XX, cujas obras contêm 

falas do povo e estão repletas de brasileirismos, não sendo o caso dos grandes 

escritores, “que são puristas em matéria de língua” como Machado de Assis (1839-

1908). Também como purista refere-se ao “estadista” Rui Barbosa (1849-1923), (p. 

112). 

A literatura regionalista brasileira do último decênio do século XIX já rompe 

com esse ideal lusitano de língua, seja com a introdução de traços do uso regional 

brasileiro no plano da personagem, seja apresentando traços de oralidade no 

plano da narrativa, isso ao lado de uma literatura que se mantém fiel a esse ideal 

lusitano, pautado numa norma culta escrita que diferia do estilo brasileiro. O fato 

é que só com o Modernismo, que tem como marco de seu início a Semana de Arte 

Moderna de 1922, é que se vai buscar a expressão de uma língua brasileira, e 

muito claramente os escritores demonstram uma oposição ao purismo lusitano, se 

inserindo contra certas prescrições gramaticais. Essas posturas estão bem 

transparentes, principalmente, nos textos da primeira fase dessa corrente literária 

(PINTO, 1986; TEYSSIER, 2004; FARACO, 2008). 

 
2 OS ESTUDOS EMPREENDIDOS POR TARALLO: EVIDÊNCIAS DE UMA 
GRAMÁTICA BRASILEIRA 

 
No século XX, estudos empreendidos por Tarallo (1996), sobre o português 

do Brasil, do ponto de vista diacrônico, revelam traços de uma gramática do 

português brasileiro que se diferencia do português de Portugal. Essa pesquisa se 

deu a partir de cartas, diários e peças teatrais, escritos por brasileiros, entre os 

séculos XVIII e XIX (de 1725 a 1880 - divididos em quatro períodos de 50 anos).  

Tarallo conclui pela emergência de uma gramática brasileira que, ao final do 

século XIX, mostrava claras diferenças estruturais em relação à gramática 

portuguesa1. Pesquisas realizadas, posteriormente, por esse autor e por outros 

                                                 
1 Gramática no sentido chomskyano 
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lingüistas, demonstram que essas diferenças se tornam mais acentuadas no final 

do século XX. São palavras do autor: “[...] mudanças dramáticas aconteceram na 

passagem do século XIX para o atual” (TARALLO, 1996, p. 99). Mattos e Silva 

(2004, p. 41 e 64), contudo, considera que o resgate de uma documentação, como 

cartas particulares inéditas de brasileiros anteriores à primeira metade do século 

XVIII, “poderão fazer recuar a definição dessa ‘gramática’ para antes do momento 

proposto”; acredita que essa gramática brasileira não se definiu na transição do 

século XIX para o XX, como propõe Tarallo, mas antes.  

Quatro foram as mudanças identificadas por Tarallo, no português do Brasil, 

mas será apenas focalizada a mudança sintática ocorrida nas estratégias de 

relativização, em função da natureza deste trabalho.  Essa mudança, nas 

estratégias de relativização, são vistas como uma consequência direta da mudança 

no sistema pronominal.  

Tarallo identifica, no português brasileiro moderno, três estratégias típicas de 

relativização: 

1º tipo - idêntico às encontradas na norma padrão, é a denominada pelo 

autor de relativa com lacuna, que apresenta uma lacuna na posição original do 

sintagma – QU. Só ocorre na posição de sujeito e objeto. O autor dá como exemplo: 

 
(1) Tem as que (e) não estão nem aí, não é?  
 
O 2º tipo é a estratégia com o pronome lembrete2, que não apresenta lacuna, e 

essa posição é preenchida por uma forma pronominal co-referente com o sintagma 

nominal cabeça da relativa. Este tipo contempla todas as funções sintáticas.  O 

autor assim exemplifica: 

  
(2) Você acredita que um dia teve uma mulher que ela queria que a gente entrevistasse ela pelo 

interfone?  

 
Para as posições mais baixas (objetos indiretos, oblíquos e genitivos), a 

norma padrão prescreve o uso de piedpiping.3 Tarallo (idem p. 86) apresenta um 

                                                 
2 Também recebe as seguintes denominações: relativa com pronome resumptivo e copiadora. Neste 
texto, vai-se utilizar essa última denominação.  
3 Relativa padrão com o uso da preposição pedida pela função que o relativo exerce na sentença. 
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exemplo com o uso do pronome lembrete (exemplo 3) e a versão piedpiping 

(exemplo 4) a partir desse exemplo. Chama atenção para o fato de essa versão 

praticamente não existir nos dados de 1981. Seguem os exemplos: 

 
(3) E um deles foi esse fulano aí, que eu nunca tive aula com ele.  

(4) E um deles foi esse fulano aí com quem eu nunca tive aula (e).  

 
O 3º tipo é a denominada relativa cortadora. Ocorre quando o sintagma 

nominal relativizado é objeto de preposição. Tanto a preposição governante, 
quanto o sintagma relativizado estão ausentes. Trata-se também, nesse caso, de 
uma relativa com lacuna. 

O autor dá como exemplo: 
 
(5) E uma pessoa que essas besteiras que a gente fica se preocupando (com) (e), ela não fica 

esquentando a cabeça.  

 
Essas duas últimas estratégias, a do pronome lembrete e a cortadora, são 

derivadas por apagamento do sintagma –QU in situ, e entraram no sistema em 

substituição à “moribunda estratégia piedpiping”. Esse autor diz que, pelos dados 

demonstrados em tabelas, “por volta de 1880, a relativa cortadora já havia iniciado 

seu papel sintático no sistema: competir contra a estratégia do pronome lembrete 

em substituição à relativa piedpiping.”  

Segundo Tarallo, o relativo que, quando ocorre nessas estruturas com 

pronome lembrete, e nas estruturas cortadoras, assemelha-se a um que 

complementizador, idêntico ao que integrante, que introduz orações subordinadas 

substantivas, análise também ratificada por outros lingüistas; nesse caso, o que 

ocuparia uma posição de adjunção à sentença, como as conjunções integrantes que 

ou se, sendo, pois, uma conjunção, uma vez que na cadeia em que ocorre, não há a 

relação operador-variável.   

No que diz respeito à relativa cortadora, interessante é observar que essa é 

uma das marcas gramaticais que Pagotto (1998, p. 52) identifica, no texto da 

constituição do império. Assim esse autor se expressa: “A constituição do império 

apresenta pelo menos duas sentenças relativas cortadoras (cf. Tarallo, 1983), 

construção evidentemente evitada na constituição republicana.” Mais adiante, esse 

autor, fazendo referência às marcas formais da constituição de 24, diz que: “[...] 
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muitas delas vieram a ser consideradas no Brasil como formas populares, fora 

daquilo que é prescrito pela norma culta moderna”. 

 

3 METODOLOGIA 
 
Pode-se sintetizar a realidade lingüística brasileira da segunda metade do 

século XIX, como se apresentando dicotomizada. De um lado, uma norma culta 

escrita rígida, bem nos padrões lusitanos, de outro lado, uma norma culta urbana 

falada, nos padrões de uma gramática brasileira, diferenciada, principalmente do 

ponto de vista sintático, como já foi explicitado anteriormente. É interessante 

perceber que o ano de 1880, iniciando uma nova década, é significativo para 

marcar as duas posições. Assim diz Faraco (2008, p. 126): 

 
A década de 1880 será o momento do mais significativo avanço da lusitanização da 
norma escrita. Como destaca Guimarães (1996), é a década em que se intensifica o 
processo de gramatização brasileira do português com a multiplicação das gramáticas. 
E, particularmente, é a década em que se faz um esforço de definição das ‘estruturas 
corretas’ da língua. 

 
Por outro lado, Tarallo (1996, p. 88) afirma que a estratégia cortadora começa 

a florescer precisamente por volta de 1880, momento em que também as 

estratégias de pronominalização estavam revertendo a hierarquia de uso válida 

até então, significando que a gramática do português brasileiro, nesse período 

histórico, já se evidenciava com traços próprios, diferenciando-se da gramática do 

português lusitano. Ao tratar das mudanças identificadas no português do Brasil, 

esse autor, em seus comentários finais,afirma: “Fica claro a partir do retrato 

oferecido que um novo sistema gramatical [...] emergiu ao final do século XIX, 

estabelecendo uma nova gramática diferente da modalidade lusitana [...]”. (p. 99). 

A motivação para este trabalho surgiu da evidência dessa dupla realidade 

lingüística brasileira. Pretendeu-se, portanto, verificar em textos de autores 

portugueses e brasileiros do século XIX e XX, o uso de estruturas relativas. Foram 

escolhidos dois escritores do século XIX: Eça de Queirós (1845 – 1900) e Machado 

de Assis (1839-1908); e dois escritores do século XX, Fernando Pessoa (1888 – 1935) 

e Clarice Lispector (1920 – 1977). Desses autores, fez-se o levantamento das 

estruturas relativas em contos e em cartas pessoais. A escolha de gêneros textuais 
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diversificados teve o objetivo de verificar se esses dois gêneros se constituiriam 

numa variável a ser considerada: as cartas pessoais, provavelmente, pela situação 

mais íntima e mais próxima, poderiam revelar-se com um estilo mais informal, 

mais distenso, apresentando uma diferença em relação aos contos. Isso como 

hipótese. 

Para a análise, seguiram-se estes procedimentos: tomou-se por base o 

número estimado entre 200 e 300 linhas para cada um dos textos. Foram 

selecionados os seguintes contos: dos escritores portugueses, No moinho, de Eça de 

Queirós (EQ) e O banqueiro anarquista, de Fernando Pessoa (FP); dos escritores 

brasileiros, A cartomante, de Machado de Assis (MA) e Uma esperança, Macacos e 

Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector (CL). Foram escolhidas cartas de Eça de 

Queirós (1885); de Fernando Pessoa (1915 a 1935); de Machado de Assis (1862 a 

1868) e de Clarice Lispector (1944 a 1976). 

Para observar as estruturas relativas, tomou-se a classificação de Tarallo: 

estruturas relativas com lacuna, estrutura piedpiping, relativa copiadora (relativa com 

pronome lembrete) e cortadora. O objetivo foi verificar quais estruturas eram mais 

freqüentes, em quais autores, e em que gênero textual, levando-se em conta o 

cenário lingüístico da segunda metade do século XIX e inícios do século XX.  

 
4 ANÁLISE DOS DADOS  

 
As tabelas a seguir expõem os resultados encontrados no que se refere ao uso 

das estratégias das relativas, conforme Tarallo (1996), nos contos e, em seguida, 

nas cartas. 

 
Ocorrências das relativas em contos de autores portugueses e brasileiros 

 CONTOS 
Escritor Lacuna Piedpiping Cortadora Copiadora 
Eça de Queirós 57 13 03 00 
Fernando Pessoa 24 01 00 00 
Machado de Assis 20 04 00 00 
Clarice Lispector 20 02 00 00 
TOTAL 121 20 03 00 

    Tabela 1  
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Ocorrências das relativas em cartas de autores portugueses e brasileiros 
 CARTAS 

Escritor Lacuna Piedpiping Cortadora Copiadora 
Eça de Queirós 22 08 00 00 
Fernando Pessoa 53 08 00 00 
Machado de Assis 41 06 00 00 
Clarice Lispector 29 07 00 00 
TOTAL 145 29 00 00 

  Tabela 2  
 

O resultado das ocorrências das relativas nos contos aponta que as relativas 

com lacuna apresentam a maior freqüência de uso, totalizando 121 ocorrências. As 

piedpipings vêm em segundo lugar em freqüência, totalizando 20 ocorrências; as 

cortadoras são apenas três, de um único autor, Eça de Queirós. Não há usos de 

estruturas copiadoras.  

Nas cartas, também são as relativas com lacuna as que têm maior freqüência de 

uso, são 145 ocorrências; em seguida vêm as piedpiping, com 29 ocorrências; só há 

um uso da cortadora, em texto de Clarice Lispector, e a copiadora, também, não 

ocorre. 

As relativas com lacuna são as que se apresentam nas posições de sujeito e 

objeto direto e as que oferecem um mínimo de dificuldade de processamento, são 

denominadas, também, de relativas vernaculares, por estarem presentes desde a 

infância (cf. PERRONI, 2001). 

Exemplos de relativas com lacuna: 

 
(1) “Calcula o prazer que tive, como as li, reli e beijei!” (M.A. – conto) 

(2) “E um ar de imigrante que ainda desembarca com o traje típico de sua terra.” (CL – carta). 

 
As piedpiping, por serem estruturas mais complexas, são normalmente 

adquiridas via escolarização (cf. Corrêa, 1998), são realizadas em estilos mais 

formais, mais monitorados. Essas possuem, no corpus, uma freqüência de uso bem 

abaixo das relativas com lacuna, mas são significativas, principalmente quando se 

verifica que no gênero carta há um maior número de ocorrências comparando-se 
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ao conto; e quando, por outro lado, se verifica a baixa freqüência das cortadoras, 

também nas cartas (apenas um uso).  

 

Exemplos de piedpipings: 

 

(3) “Às vezes quando olho certas coisas passadas a que dei tanta importância e que não têm 

mais nenhuma, fico chateada” (CL – carta) 

(4) “ [...] as mesmas flores com que ela (no seu arranjo e no seu gosto da frescura), ornava as 

mesas [...]” (EQ – conto) 

 
Quanto à relativa cortadora, surpreendente é o total de três usos no conto de 

Eça de Queirós, ao lado do maior número de ocorrências de piedpipings, no texto 
desse mesmo autor. Observem-se os exemplos: 

 
(5) “[...] sempre bêbado os dias que aparecia em casa passava-os à lareira, [...]” (EQ – conto) 

(6) “ [...] e a primeira vez que veio jantar [...]” (EQ – conto)  

 (7) “Este amor latente invadiu-a, apoderou-se dela uma noite, que lhe apareceu esta idéia, 

esta visão: [...]” (EQ - conto) 

 
Esses três usos do que indicam circunstâncias de tempo, e não apresentam a 

preposição diante do relativo (em que), como requer a norma culta escrita. Haveria 

uma expectativa em relação ao uso de piedpipings, considerando-se as questões 

lingüísticas que predominaram na segunda metade do século XIX, em Portugal, 

em relação à norma culta escrita; corrobora para essa expectativa, um uso elevado 

de estruturas piedpipings, nos textos do autor.  

Pinto (1986, p. 27), referindo-se aos escritores realistas, naturalistas, 

parnasianos e simbolistas diz que esses “dificilmente deixam margem, no plano 

do autor, para a infiltração da oralidade. Bem ao contrário, ostentam no 

vocabulário e na sintaxe, um discurso extremamente elaborado”. Em outro trecho, 

Pinto (p. 31) afirma:  

 

Assim como no léxico, no plano sintático também predomina o gosto português, 
variando apenas o modelo: para os mais inclinados à retórica, entre outros, Vieira e 
Herculano; para os mais desejosos de atualização, Eça de Queirós – acusado pelos 
puristas de incorreto e afrancesado.  

        



 
 

184 

Representariam esses três usos de estruturas cortadoras no conto de Eça, um 

exemplo de falta de maior rigor na escrita, o que se poderia entender por 

“incorreções”? Observe-se que em suas cartas (vide tabela 2) não há sequer um 

uso de estrutura cortadora.  

Quanto à estrutura copiadora, não há um único uso, nem nos contos, nem nas 

cartas dos autores analisados, portugueses e brasileiros. Essa estrutura não é aceita 

pela tradição gramatical; existe uma certa estigmatização em relação a seu uso, 

sendo pouco produtiva no português do Brasil (PB) e no de Portugal (PE) (ARIM 

et al., 2004), embora seja mais antiga na língua do que a estrutura cortadora. 

A título de síntese, vai-se retomar o que se distinguiu como variáveis 

observadas: escritor português x escritor brasileiro; século XIX x século XX e 

gênero conto x gênero carta.  

Pode-se afirmar que, quanto à variável escritor português x escritor 

brasileiro, tanto os escritores portugueses quanto os brasileiros seguem, de modo 

geral, o padrão culto escrito, considerando-se a alta freqüência de estruturas 

piedpipings, em face à baixa freqüência da estrutura cortadora e à ausência da 

estrutura copiadora.  

Quanto à variável século XIX x século XX, chama atenção o fato da 

ocorrência de três estruturas cortadoras em texto de um escritor português do 

século XIX. Essas ocorrências, chama-se atenção, evidenciam que são estruturas 

legítimas do português e que já existiam no PE, haja vista os estudos de Pagotto 

(1998) que demonstram que as cortadoras são um dos traços gramaticais do 

português clássico, e que estão presentes na constituição do Império de 1824. Daí a 

possibilidade da presença dessa estrutura no texto de Eça de Queirós, embora 

num período histórico em que a norma prescrevia, nesse caso, o uso de piedpipings.  

Em relação à variável gênero conto x gênero carta, os dados demonstram que 

as diferenças foram neutralizadas, considerando-se o uso das estruturas relativas. 

O gênero carta, por suas características, deveria possibilitar uma linguagem mais 

distensa, menos monitorada, em comparação ao conto, mas os autores 

preservaram os princípios da norma culta escrita, também nesse gênero, embora 
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as cartas fossem endereçadas a pessoas muito próximas (às noivas), como são as 

de Eça de Queirós, de Machado de Assis e de Fernando Pessoa.  

Conclui-se que não há praticamente diferenças no uso das estruturas 

relativas, considerando-se as variáveis observadas. O uso tende ao padrão. 

O levantamento das estratégias de relativização, segundo estudos de Tarallo, 

em textos de autores portugueses e brasileiros do século XIX e XX, objeto deste 

trabalho, permitiu que se visualizassem outras realizações, que serão aqui 

apresentadas. A abordagem dessas realizações vêm se constituir numa ampliação 

da análise feita, e, de certa forma, contribuir para a discussão dos resultados acima 

encontrados.  

Foram observados os tipos de orações relativas e, também, outras estruturas 

com o que, as quais, segundo alguns posicionamentos teóricos, fazem parte do 

escopo das relativas. 

 
1 TIPOS DE ORAÇÕES RELATIVAS  

 
Quanto ao tipo de orações relativas empregadas, os dados comprovam o 

resultado obtido por Perroni (1997), na sua pesquisa com crianças de 2 a 5 anos e 

por Kato et al. (1996), com base em dados do Projeto NURC: o uso mais frequente 

das restritivas em relação às apositivas/explicativas, como se pode observar na 

tabela abaixo: 

 
Ocorrências de orações restritivas e explicativas em textos de autores portugueses e 

brasileiros do séc. XIX e XX 
Escritores Restritivas Explicativas 
Eça de Queirós 99 03 
Fernando Pessoa 85 05 
Machado de Assis 67 04 
Clarice Lispector 51 02 
TOTAL 302 14 

Tabela 3 
 

Como explica Perroni (idem), as relativas restritivas modificam um nome, 

introduzindo informação nova, um ponto em comum com as sentenças clivadas 

que são um exemplo de focalização. Também, fato curioso, é que do século XIX 

para o século XX, o número de restritivas nos textos analisados diminuiu, o que se 
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pode explicar, talvez, pela preferência do Modernismo por períodos curtos e frases 

nominais. 

 
 
 

2 OUTRAS ESTRUTURAS COM O QUE,  NO CORPUS  ANALISADO 
 
Ao lado das estruturas relativas estudadas por Tarallo (1996), duas outras 

estruturas foram detectadas no corpus: estruturas transpostas e estruturas clivadas, 

que serão apresentadas a seguir. 

 
2.1 - ESTRUTURAS TRANSPOSTAS 
 
Estruturas transpostas são estruturas em que o artigo, precedendo o relativo 

(o que) funciona como transpositor e, recategorizando a oração adjetiva, torna-a 

uma oração substantiva, como explica Bechara:  

 
Também conhece esse expediente de substantivação a oração transposta adjetiva 
mediante o apagamento do antecedente dos relativos quem e que e a presença do 
artigo, se o antecedente, pela situação do discurso, é conhecido dos interlocutores ou 
se lhe quer dar certo ar de generalização: 
O homem que cala e ouve não dissipa o que sabe, e aprende o que ignora (MM) (Bechara, 
2001, p. 468) 

 
 Alguns autores, como Ribeiro e Figueiredo (2008), entretanto, incluem a 

forma o que no rol dos pronomes relativos, com ocorrência usual em orações 

relativas livres, entendidas como aquelas que “funcionam como um sintagma 

nominal independente, ou seja, não há um antecedente nominal referencial ao 

qual vincular o pronome relativo” (p. 2). Para efeito deste trabalho, optou-se por 

considerar a proposta de Bechara (2001), explicitada acima. 

Observem-se os exemplos abaixo extraídos do corpus: 

Nos períodos abaixo, as orações transpostas exercem a função de predicativo 

(ex. 8), objeto direto (ex. 9,10) e complemento relativo (ex.11) 

 
(8) “E o que ela é” (EQ – conto) 

(9) “Mantenho o que creio que lhe disse na minha carta anterior” (FP – carta) 

(10) “Como contar o que se seguir?” (CL – conto) 

(11) “É doce ao espírito saber que um eco responde ao que ele pensou [...]” (MA –conto) 
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É interessante observar, contudo, que mesmo admitindo a transposição de 

oração adjetiva para substantiva, a forma que conserva resquícios do pronome 

relativo no seu conteúdo semântico, razão pela qual alguns autores consideram o o 

como demonstrativo, representado na oração adjetiva pelo pronome relativo que. 

Foram encontradas 45 orações transpostas assim distribuídas nos textos dos 

autores consultados: 

 
Estruturas transpostas em textos de autores portugueses e brasileiros, séc. XIX e XX 

                             Estruturas          
                                   Transpostas
Autores 

CONTOS CARTAS 

Eça de Queirós 02 03 
Fernando Pessoa 05 05 

Machado de Assis 02 03 

Clarice Lispector 04 19 

TOTAL 13 30 
    Quadro 1  

 
 

Estruturas transpostas em textos de autores portugueses e brasileiros, séc. XIX e XX 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1    
 

Com base nos textos analisados, pode-se observar ser esse tipo de oração 

mais comum no Brasil do que em Portugal, sendo mais freqüente em textos menos 

formais. Por outro lado, parece ter havido um crescimento no emprego desse tipo 

de estrutura, tanto no Brasil como em Portugal, tendo sido bem mais acentuado no 

Brasil. 
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Como se pode observar, essas estruturas transpostas ocorrem com mais 

frequência em textos do século XX, sendo altamente relevante o número de 

ocorrências nas cartas de Clarice Lispector. Também os textos de Fernando Pessoa, 

considerando o conto e as cartas, apresentam uma freqüência de uso dessas 

orações superior a dos autores do século XIX. Esses dados levam à hipótese de que 

seu uso se tornou mais acentuado no século XX, principalmente nos textos 

brasileiros. 

Seguem outros exemplos do corpus: 

 
(12) “O que eu sinto não seria para si uma cousa nova de que necessitasse uma clara 

afirmação [...]” (EQ – carta) 

(13) “Tenho lido o que me cai nas mãos.” (CL – carta) 

 
2.2 - ESTRUTURAS CLIVADAS 
 
Estruturas clivadas, de forma geral, são estruturas usadas para salientar um 

determinado constituinte da sentença. Kato e Ribeiro (2006), em estudo diacrônico, 

distinguem as sentenças clivadas das pseudo-clivadas, quanto a sua estrutura e 

quanto ao seu aparecimento na língua. As sentenças clivadas são definidas como 

sentenças marcadas e geralmente vistas como um tipo de focalização, em que X é o 

foco nas estruturas “é/foi X que...”/ “X é/foi que”.  

As autoras distinguem, portanto, quatro tipos considerados mais básicos de 

realização focal no PB contemporâneo: a clivada (It-cleft), (ex: Foi o JOÃO que 

Maria encontrou); a clivada invertida (ex: O JOÃO é que Maria encontrou); a pseudo-

clivada (Wh-cleft) (ex: Quem Maria encontrou foi JOÃO; O que João quer comprar 

é ESSE CD); a pseudo-clivada invertida (ex: JOÃO foi quem Maria encontrou; ESSE 

CD é o que o João comprou). São apresentadas outras possibilidades de clivagem 

no PB (idem p. 168): a pseudo-clivada extraposta (ex: É a SUZANITA quem quer 

casar (Modesto, 2001)); a pseudo-clivada-reduzida (ex: Quero é que VOCÊ VÁ PRA 

CASA (Kato et alii 1996)); e a clivada sem cópula (MARIA que chegou (Kato, 1989)). 

Quanto ao aparecimento dessas estruturas na língua, as autoras dão os 

seguintes períodos: as clivadas (não-inversas) começam a ser atestadas no século 

XVIII, quando todos os quatro tipos, apresentados acima, tornam-se frequentes 
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(p.178); as clivadas invertidas são atestadas com mais freqüência, tanto em 

declarativas, quanto em interrogativas, no final do período V24. “A partir do 

século XVII, as interrogativas são atestadas com a forma expletiva é que” (p.177); as 

pseudo-clivadas e as pseudo-clivadas invertidas são atestadas a partir do período V2 

da língua, isto, é em dados do português arcaico.  

As sentenças clivadas, identificadas por Kato e Ribeiro como do português 

moderno, se caracterizam por ocorrerem com o que sem o determinante o. 

Segundo as autoras, as encontradas nas interrogativas por Mattos e Silva (1991) e 

Lopes Rossi, (1993) aparecem com o determinante o, o que as leva a analisá-las 

como pseudo-clivadas (p. 171).  

Observe-se o quadro a seguir de ocorrências das sentenças clivadas nos 

textos dos autores analisados, tomando por base a classificação de Kato e Ribeiro 

(2006): 

                    
Sentenças clivadas nos textos de autores portugueses e brasileiros do séc. XIX e XX 

CONTOS CARTAS                              Estruturas 
                                Clivadas 
Autores Pseudo - clivada Clivada (It-cleft) Pseudo-clivada Clivada (It-cleft) 

Eça de Queirós 03 01 01 01 

Fernando Pessoa 03 00 00 01 

Machado de Assis 00 00 03 00 

Clarice Lispector 00 00 03 00 

TOTAL 06 01 07 02 

Quadro 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Kato e Ribeiro (ibid., p. 171) dão a seguinte nota: “Ribeiro (1995) mostra que o PA (Português 
Arcaico) tinha características de uma língua V2” 
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                 Gráfico 2  

 
De acordo com os resultados do Quadro 2, apresentado anteriormente, tanto 

os autores portugueses como os brasileiros usam as estruturas pseudo-clivadas - 

total de 13 ocorrências. Nos textos portugueses, as pseudo-clivadas ocorrem em 

contos e cartas; nos textos brasileiros, só nas cartas. Apenas os textos portugueses 

apresentam as estruturas clivadas (It-cleft), em número de 3 ocorrências 

(observadas em contos e cartas). Nos textos de Eça de Queirós encontra-se a maior 

quantidade de ocorrências de estruturas clivadas. Conclui-se que o predomínio 

das pseudo-clivadas demonstra a preferência por estruturas mais antigas, uma vez 

que já ocorrem no português arcaico. 

As sentenças clivadas (tomando de forma geral), que são exemplos de 

focalização, põem em relevo uma informação nova, nesse sentido se coadunam 

com as orações restritivas, como visto anteriormente. Mas as clivadas têm uso 

reduzido, no corpus, comparando-se com as relativas restritivas. 

 Seguem exemplos de sentenças pseudo-clivadas encontradas no corpus: 

 
(14) “E o que ele desejava era vendê-la” (EQ – conto) 

(15) “O que eu quero dizer é que [...]” (FP –conto) 

(16) “O que te afirmo é que dos dois o mais amado foi o segundo”. (MA – carta) 

(17) “Mas o que eu queria dizer é que a gente é muito preciosa”. (CL – carta) 

 
Exemplos de sentenças clivadas encontradas nos autores portugueses: 
 
(18)” [...] e é a mon coeur défendant que digo ainda: minha senhora” (EQ – conto) 
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(19) [...] e assim era ela que administrava agora a casa do marido (EQ –carta) 

(20) Não é a isto que me quero referir (FP –conto) 

 
3 EMPREGO DOS RELATIVOS CUJO, ONDE, EM QUE 

 
Merece ainda destaque o emprego do relativo cujo, e do onde em relação ao 

emprego do que precedido da preposição em, no corpus em estudo. 

No que se refere ao cujo, pode-se supor já não ser o seu emprego tão 

frequente, no século XIX,  no Brasil e em Portugal, uma vez que não ocorre nos 

textos consultados de Eça de Queirós e de Machado de Assis. Nos textos 

analisados de autores do século XX, ocorre, na flexão feminina, em uma carta e em 

um conto de Clarice Lispector, possivelmente como reflexo do seu nível de 

escolaridade e, conseqüentemente, do seu conhecimento e domínio das normas 

gramaticais. 

 
(21) “Na verdade quando eu escrevo carta eu estou com um anzol compridíssimo cuja isca 

bate no Rio de Janeiro para pescar resposta.” (CL – carta) 

(22) “Mais oxigênio e dessa vez uma injeção de soro a cuja picada ela reagiu com um tapinha 

colérico, de pulseira tilintando.” (CL – conto) 

 
Quanto ao onde, como se pode observar no quadro a seguir, os dados obtidos 

demonstram ser o seu emprego eminentemente locativo, podendo também referir-

se a um espaço nocional, tanto no século XIX, como no século XX, em Portugal e 

no Brasil, contrastando com o em que empregado, quase sempre, para referir-se a 

espaços temporais ou nocionais: 

 
Emprego do onde e do em que em textos de autores portugueses e brasileiros do séc. XIX e XX 

             Autores 
 
Onde x 
 Em que 

Eça de Queirós Fernando Pessoa Machado de 
Assis Clarice Lispector 

Onde 
 Locativo 02 01 05 05 
 Nocional 01 02 02 01 

Em que 
Locativo 00 00 00 00 
Temporal 06 02 02 02 
Nocional 07 04 03 02 

 Quadro 3  
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São exemplos do onde se referindo a espaço físico: 
 
(23) “[...] sob aquele aspecto de sua casa, onde se encontrava sempre agarrado [...]” (EQ – 

conto) 

(24) “Espero da lealdade jornalística de V. Exª a inserção desta carta em lugar onde pelo 

menos os jornalistas a leiam” (FP - carta) 

(25) “A mim este lugar para onde fui cadavérico há uns dezessete anos, e donde saí gordo [...]” 

(MA – carta) 

(26) “[...] e, agora, não só dos Estados Unidos, como também do Brasil, para onde haviam 

apelado”... (CL – carta) 

 
O onde ocorre também se referindo a espaço nocional, como em: 
 
(27) “[...] e depôs enfim os seus lábios numa face onde não houvesse [...]” (EQ - conto) 

(28) “Repontar com isso seria, além de absurdo, indício de um grave desconhecimento da 

história literária, onde os génios inovadores foram sempre”... (FP - carta) 

(29) “Tenho ido sempre à Revista, onde o nosso Paulo [Tavares] continua a receber com 

aquela equanimidade e bom humor [...]”5 (MA - carta) 

(30) “Subia pela roupa estendida na corda, de onde dava gritos de marinheiro [...]” (CL - 

conto) 

 
Contrastando com o onde, o que precedido da preposição em é sempre 

empregado referindo-se a espaços temporais ou nocionais: 

 
(31) “No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita”. (MA - conto) 

(32) “[...] esta carta é apenas um primeiro encontro, um d’esses primeiros encontros, 

encantadoramente embaraçados, em que o muito que se sente é sobretudo expresso pelo 

pouco que se diz [...] (EQ-carta) 

(33) “[...] antes que os outros aprendam a língua em que fala.” (FP- carta) 

(34) “Já uma crítica benévola e carinhosa em que tomaste parte” (MA - carta) 

(35) “[...] tiramos um retrato em que sorri para vocês.” (CL - carta) 

(36) “A velha caleça de praça em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada [...]”6 

(MA -conto) 

 

                                                 
5 Nesse exemplo, tem-se uma metonímia: emprego de um produto pelo local em que é produzido. 
6 Pode-se, entretanto, admitir tratar-se também de um espaço físico, levando em consideração o 
fato de ser um espaço em que um ser humano pode ocupar um lugar. Nesse caso ter-se-ia: 
1) espaço físico: a) local físico, real ou fictício, que pode ser habitado, a que seres humanos ou não 
podem se dirigir; b) espaço físico estendido – espaço menor, fechado; algo em que seres humanos 
ou não podem ocupar um lugar. 
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O que se observa nos dados em relação ao uso dos pronomes cujo, onde e em 

que é que refletem uma realidade lingüística bem próxima a este estágio sincrônico 

da língua: séculos XX/XXI. Em relação ao cujo, é baixa a frequência de uso nos 

textos escritos do século XIX e XX, apenas se destacam as duas ocorrências em 

textos de Clarice Lispector. Como um adendo, registra-se o quase 

desaparecimento, na língua falada, desse pronome, tanto em Portugal (cf. ARIM et 

al. 2004), como no Brasil, conforme atestam inúmeras pesquisas. 

Quanto ao onde, o uso referente a espaço físico é o canônico, que apresenta, 

no corpus, um número maior de ocorrências em relação ao uso nocional (13 

ocorrências para 5). No entanto, o uso nocional é bastante significativo, haja vista 

que esse uso do onde, embora não reconhecido pela tradição gramatical, já está 

registrado na língua desde o português arcaico (cf. MATTOS e SILVA, 1989) e 

(SOUZA, 2003), e se confirma nesses textos de reconhecidos escritores brasileiros e 

portugueses.  

Com referência ao em que, os escritores portugueses e brasileiros seguem a 

norma gramatical, empregando-o com referência à noção e ao tempo.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Vai-se retomar a motivação para este trabalho, que surgiu da evidência da 

dupla realidade lingüística brasileira, do final do século XIX e inícios do século 

XX. De um lado, a norma culta escrita, de caráter lusitanizante, prestigiada pela 

elite letrada; de outro, uma norma culta falada bem ao modo brasileiro, reflexo de 

uma gramática que se evidenciava com características sintáticas, diversificadas da 

de Portugal. Pretendeu-se, portanto, com a escolha de renomados escritores 

portugueses e brasileiros, dos séculos XIX e XX, numa pequena amostra, verificar 

que realidade lingüística esses textos refletiam, se havia diferenças entre os 

escritos de autores portugueses e brasileiros, e também, se os gêneros textuais 

escolhidos, como corpus, se constituiriam em variáveis em termos de escolhas 

lingüísticas. Do ponto de vista do fato lingüístico, a escolha recaiu nas estruturas 

relativas, com base nos estudos empreendidos por Tarallo (1996), e apresentados 

neste texto.  
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As observações feitas, a partir do corpus, acabaram por ampliar o objetivo 

inicial da pesquisa. Além de se verificarem as estratégias da relativização 

apresentadas por Tarallo, foram observados tipos de relativas; outras estruturas 

com o que; e foi feito um levantamento de alguns dos relativos presentes no corpus.  

Portanto, vão-se apresentar os resultados obtidos a respeito do uso das 

estratégias da relativização, e também o que as outras observações podem 

informar sobre esses textos. 

As primeiras conclusões são as obtidas com as estratégias da relativa, já 

apresentadas, anteriormente: os usos tendem ao padrão, refletem o ideal 

normativo, em se tratando de estratégias de relativização.  Apenas três estruturas 

cortadoras foram identificadas em contos do escritor português Eça de Queirós. 

Em relação aos tipos de relativas, observe-se que o número de restritivas, 

como já verificado em pesquisas realizadas por lingüistas como Perroni, Kato et al. 

é superior ao de explicativas/apositivas no corpus. O fato curioso é que do século 

XIX para o século XX, o número de restritivas nos textos analisados diminuiu, o 

que se pode explicar, talvez, pela preferência do Modernismo por períodos curtos 

e frases nominais. 

As estruturas transpostas ocorrem com mais frequência em textos do século 

XX, sendo altamente relevante o número de ocorrências nas cartas de Clarice 

Lispector. Também os textos de Fernando Pessoa, considerando o conto e as 

cartas, apresentam uma freqüência de uso dessas orações superior ao dos autores 

do século XIX. Esses dados levam à hipótese de que o uso dessas estruturas se 

tornou mais acentuado no século XX, principalmente nos textos brasileiros. 

Em referência às estruturas clivadas, conclui-se que o predomínio é do mais 

canônico: são as pseudo-clivadas, as mais freqüentes, no corpus. Mas as clivadas 

(tomando de forma geral), que são exemplos de focalização, põem em relevo uma 

informação nova, nesse sentido se coadunam com as orações restritivas, como 

visto anteriormente. Comparando-se com essas relativas, as clivadas têm uso 

reduzido no corpus, talvez por essas representarem estruturas mais simples, mais 

fluidas, e, por isso mesmo, mais vernaculares, como salienta Perroni. O fato é que, 

pode-se concluir, ao lado da manutenção da norma gramatical, do ideal 
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normativo, que emana dos textos escritos analisados, há fatos lingüísticos que 

prenunciam a emergência de uma nova gramática, no século XX. 
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