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7  As sentenças relativas

Ilza Ribeiro

Se ele enfezá, ele não sai, não. É... ocê tem que ir com cuidado, que, no
lugá onde ocê tá, ir no lugá adonde ele tá,[...]. Cê vem com sentido onde
ele tá e... pisa no fucinho, no lugá donde cê tava. Sai do lugá dond’ele
tava e vai pro lugá dond’a pessoa tava. (RC-08) 1

Diversos estudos, quer de abordagem diacrônica (TARALLO, 1983, 1993a,
1993b; COHEN, 1986; JESUS, 2002), quer de abordagem sincrônica (LEMLE, 1978;
KATO, 1993; KATO et al., 1996) têm discutido as características das sentenças
relativas no português brasileiro (PB). Grosso modo, as discussões se centram em
três propriedades fundamentais das estratégias relativas não padrão: (a) a ausência
de preposição antecedendo o pronome relativo (PR) nas relativas de funções
argumentais preposicionadas e de adjunto, denominadas relativas cortadoras; (b) a
possibilidade de presença de pronome lembrete nas posições relativizadas, nas
chamadas relativas lembrete ou resuntivas; (c) o estatuto gramatical do relativizador
que, um complementador ou um PR.

As pesquisas sincrônicas têm estabelecido comparações entre o PB culto e
o português europeu (PE) culto, bem como entre diversos dialetos regionais do
PB, entre fala e escrita, entre falantes escolarizados e não escolarizados e outros
fatores condicionadores de variação social (LEMLE, 1978; KATO, 1981; KATO et
al., 1996; CORRÊA, 1998, 1999). As diacrônicas apontam para mudanças no PB
na virada do século XVIII para XIX, momento em que as propriedades (a) e (b) se
mostram quantitativamente mais produtivas (TARALLO, 1983, 1993a, 1993b;
JESUS, 2002).

O objetivo deste capítulo é discutir a sintaxe das sentenças relativas na fala
de comunidades rurais afro-brasileiras isoladas, comparando seus resultados com
os de pesquisas já realizadas sobre aquisição de relativa em primeira língua (L1),

1 Exemplo retirado do corpus em análise. A sigla indica a comunidade: RC representa Rio de
Contas. As outras são: CZ, Cinzento ; HV, Helvécia e SP, Sapé. As comunidades são descritas no
capítulo 2 deste livro, e a metodologia empregada na constituição das amostras de fala vernácula
é apresentada no capítulo 5.
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em fala do PE e de crioulos de base lexical portuguesa. A análise apresentada neste
capítulo contempla as estratégias de relativização atestadas nos corpora constituídos
a partir dos inquéritos de 8 informantes das seguintes localidades do interior da
Bahia: 1) Cinzento, informante 06, 48 anos, semianalfabeto (CZ-06); 2) Cinzento,
informante 08, 50 anos, analfabeto (CZ-08); 3) Helvécia, informante 13, 85 anos,
analfabeto (HV-13); 4) Helvécia, informante 20, 70 anos, analfabeto (HV-20); 5)
Rio de Contas, informante 08, 55 anos, analfabeto (RC-08); 6) Rio de Contas,
informante 26, 68 anos, semianalfabeto (RC-26); 7) Sapé, informante 09, 76 anos,
analfabeto (SP-09); 8) Sapé, informante 12, 66 anos, analfabeto (SP-12).

Do ponto de vista teórico, assumo que só há uma forma de construir a
gramática de uma língua, através das restrições impostas pelos princípios universais
inatos, seja em aquisição de L1, de L2 ou de crioulização; do ponto de vista empírico,
o estudo das sentenças relativas nessas comunidades não fornece evidências de
um processo anterior de pidginização/crioulização do PB (cf. discussões em GUY,
1989; TARALLO, 1993, 1993a, 1993b; LUCCHESI, 2000a), nem da hipótese da
deriva (NARO; SCHERRE, 1993); mas argumenta a favor da transmissão linguística
irregular (LUCCHESI, 2000a, 2003b, 2008c).2

O texto procura responder a questões tais como:
(i) Como se dá a relativização neste corpus, em relação às estratégias, ao

encaixamento e às funções sintáticas dos marcadores de relativa? Como
analisar esses dados em relação às restrições universais para a formação de
sentenças relativas, segundo estudo de Keenan e Comrie (1977, 1979)?

(ii) Qual é o comportamento das relativas cortadoras e resuntivas neste corpus?
Esses dois tipos de relativas podem ser considerados indícios de transmissão
linguística irregular? (Cf. discussão em TARALLO, 1993a, 1003b; NARO;
SCHERRE, 1993; LUCCHESI, 2000a).

(iii) As estratégias em uso são semelhantes ou diferentes das observadas na
aquisição de outras L1?

(iv) Quais tipos de estratégias são atestados em crioulos de base portuguesa?
Os informantes do corpus em estudo realizam estratégias semelhantes?

(v) Tem-se observado que em processos de transmissão linguística irregular há
sempre perda / reanálise de morfologia. Os tipos de marcadores de relativa
usados pelos informantes indicam perda / reanálise morfológica?

O capítulo está organizando em torno dessas questões, portanto. Na seção
7.1, são definidos e apresentados os tipos de relativa dos corpora em estudo (relativas
restritivas, explicativas e relativas livres ou semilivres); na seção 7.2, discutem-se as

2 O conceito de transmissão linguística irregular também é objeto do capítulo 3 deste livro.
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questões sobre restrições universais no que diz respeito ao encaixamento da sentença
e às funções sintáticas do PR; também são analisadas as estratégias de relativização
(lacuna, cortadora, lembrete e pied piping); uma discussão sobre PR e complementador
é o tema da seção 7.3, com o objetivo de esclarecer a hipótese central do trabalho, a
de que, nessas comunidades, as relativas com antecedente são sempre introduzidas
pelo complementador que e os PRs são especializados para as relativas livres. Os
dados que sustentam essa hipótese são apresentados nas subseções de 7.3. Fechando
o capítulo, na seção 7.4, argumenta-se contra a hipótese da deriva, contra evidências
de crioulização prévia e a favor da transmissão linguística irregular.

7.1  Tipologia das sentenças relativas

Uma sentença relativa é formada por um núcleo nominal modificado por
uma sentença. Por exemplo, o DP sujeito da sentença em (1)
(1) [ [O livro]DP1 [ que eu comprei ___ ]SRel  ]DP2

consiste de um determinante (o), de um núcleo nominal (livro) e de uma sentença
que modifica o núcleo nominal (que eu comprei ___ ); a sentença modificadora é
introduzida por um relativizador (que). Observa-se que, na sentença relativa (SRel),
o objeto do verbo comprar não está realizado, sua posição estando marcada por ___,
significando uma lacuna. O núcleo nominal livro é entendido como objeto de
comprar; todo o DP que contém o núcleo nominal livro é sujeito do predicado
discutir. Assim, o núcleo nominal parece realizar, ao mesmo tempo, duas funções
gramaticais. Esse tipo de relativa com lacuna tem sido denominada relativa padrão,
relativa com lacuna, relativa convencional. Adoto aqui a denominação mais usual,
relativa com lacuna (cf. seção 7.2).

7.1.1  Sentenças relativas restritivas e não restritivas

O contraste entre relativas restritivas e relativas não restritivas (ou apositivas)
pode ser ilustrado com os exemplos em (2):
(2) a. A diretora da escola está procurando [o menino que fugiu da sala de aula

ontem]

b. A diretora da escola está procurando [Pedrinho, que fugiu da sala de aula
ontem]

Na relativa restritiva em (2a), a SRel restringe a classe de menino que a
diretora está procurando, referindo a somente aquele que fugiu da sala de aula ontem.
Assim, a referência específica do DP o menino é determinada pelo modificador
clausal. Em (2b), a relativa não restritiva serve como um comentário à parte, separado
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do núcleo nominal Pedrinho com entonação adequada, marcada na escrita por vírgula.
O referente do núcleo nominal já é conhecido ou pode ser identificado
independentemente da SRel. Desse modo, a relativa não restritiva simplesmente
apresenta informação adicional sobre o núcleo nominal.

Os dois tipos de relativas são atestados no corpus em estudo, perfazendo o
total de 82% dos dados coletados. Contudo, são as relativas restritivas que
predominam nos dados, com 65% de ocorrências (exemplos em 3), sendo 17% de
não restritivas (exemplos em 4). Os 18% restantes da base de dados correspondem
às relativas livres e semilivres, que serão apresentadas na seção 7.1.2., abaixo.
(3) a.  no lugá qu’eu morava, na fazenda qu’eu morava... (SP-09)

b.  tipo de...de...de raízes que usava pra determinado caso (RC-08)

c.  Todos negóço qu’eu quero fazé e coisa ... (SP-12)

(4) a.  lá no faiado, onde Dona Maria mais Irto morava ... (HV-13)

b.  Meu pai morreu, inda tem minha mãe, que mora comigo, (CZ-06)

c.  Trabaio na minha rocinha, qu’eu tenho, e trabaio ganhano o dia. (SP-12)

No corpus em estudo, as relativas restritivas e não restritivas são quase ca-
tegoricamente realizadas com o relativizador que (93%); foram atestadas só 16
ocorrências com onde (3%) e uma ocorrência de quando (ex. em 5c).3

Há algumas ocorrências de relativas não restritivas ‘extrapostas’; portanto,
separadas do seu núcleo nominal:
(5) a. Benvino morreu, qu’é que me ‘companhô... qu’é mais velho de qu’eu. (HV-13)

b. o mais véi foi... tava com doze ano, que era Tecílo, tava com doze ano...quano
meu pai morreu... (CZ-08)

c. naquele tempo era bifase, quando eles botô (CZ-06)

Os exemplos em (5) são construções inacusativas.4 Isso significa dizer que
os constituintes pré-verbais (Benvino, o mais véi, naquele tempo) foram alçados de
uma posição interna aos predicados, deixando a SRel nesta posição básica interna.

7.1.2  Relativas livres e semilivres

As relativas livres se caracterizam pela ausência de um antecedente explícito
para a referência do constituinte relativo que a contém, por isso também denomi-
nadas relativas sem antecedente. Assim, as relativas livres são necessariamente

3 Há 18 ocorrências de o que variável (4%) que foram analisadas como relativas semilivres. Cf. item
a seguir.

4 Sobre inacusatividade na fala destas comunidades, cf. Carvalho, 2006.
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introduzidas por um PR, nunca por um complementador nulo, nem por um
relativizador tipo that do inglês ou que do francês.
(6) a. Onde João estava foi na minha casa

b. Quem comprou o livro foi João

c. O que eu comprei foi este livro

d. Quando eu fui a Paris era primavera

e. Como eu fiz isto foi desse modo

As relativas semilivres ocorrem com as formas o que e variações morfológicas,
apresentando um nome nulo como antecedente do constituinte relativo; o
determinante o concorda em gênero e número com este nome nulo. Exemplos dos
dois tipos são dados a seguir:
(7) a. O que eu li foi estas revistas

b. As que eu li foram estas revistas

O PR o que é invariável em (7a); contudo é variável em (7b), concordando
com o núcleo nominal nulo (as revistas).

As relativas livres (exs. em 8) e semilivres (exs. em 9) totalizam 18% dos
dados em estudo:
(8) a. Quano é nesse tempo d’agora...d’agora pra janêro, aí chega... o que tem de

chegá... chega. (RC-26)

b. graças a Deus... nóis reza o que minha mãe me ensinô, (CZ- 08)

c. Quem não faz justiça tem processo! (HV-20)

d. É, onde tem a casa, onde tem sua morada, onde tá parente... parente tá em
qualqué lugá, mas aonde cê é mais acostumado é ondé que cê tem mais
parente, né? (CZ-06)

As formas pronominais que se realizam nas relativas livres (103 ocorrências)
se distribuem como segue: quem (44%), onde (31%), o que (17%) quando (8%).

Foram atestados 18 dados de relativas semilivres, como ilustrado em (9):
(9) a. A que celebô no dia de Santa Luzia foi aquela desse dia que cê tava aqui

(CZ-06)

b. Os que tava aqui vêi, ficarum desempregado lá (CZ-06)

c. As que é feia, eu tranco o rádi...  (CZ-08)

d. A que tava era de Bernardino, que era o mais velho. (HV-20)

Os demonstrativos das relativas semilivres alternam entre o e esse, aquele:
(10) a. aqueles que vai de... de premêra recebe, os que ficá pá ir de derradêra num

recebe mais (CZ-06)

b. Mas, com a fé de Deus, esse que tem de sarvá, sarva. (HV-13)
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7.1.3  Relativas existenciais

Do total de dados coletados, 19,3% são realizações de relativas existenciais:
(11) a. tem um cara ni Planato que é deputado lá. (CZ-06)

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

c. aí tinha uma fia que morava lá em Cajaíba... (SP-12)

d. Não, aí embáxo tem um home que faz... que vende aí tamém. (SP-09)

Há também 13 casos de relativas com ter de posse; observa-se que em um
mesmo enunciado pode haver variação entre existência e posse, como os dados a
seguir ilustram:
(12) a. e tenho uma irmã que mora no Maitá, no municípi de... de Anagé e tem ôto

que mora no Pendanga, (CZ-06)

b. Eu tenho muitos parente aqui que mudô daqui den’dessa comunidade,
(CZ-06)

c. tem um que é pai de família... (CZ-06)

d. eu tenho um que morava em Conquista, (CZ-06)

7.1.4  Conclusões parciais

Outras formas do PR atestadas em outras variedades do PB estão ausentes
neste corpus. Por exemplo, não há ocorrência de quanto, embora o contexto para
sua realização seja atestado:
(13) a. tudo que Deus dá a gente tem que recebê aquela... aquela graça que Deus

dá, (SP-12)

b.  e ela queria tomá tudo que eu teve, mas aí a justiça num entregô. (HV-20)

Em outras variantes dialetais do PB, o pronome quanto pode ocorrer, em
realizações como as em (14):
(14) a. Tudo quanto Deus nos dá ...

b. Tudo quanto eu tive ...

De modo semelhante, em contextos em que se pode realizar o pronome
como, só se observa neste dialeto o uso de que:
(15) a. do jeitchim que nós tinha feito... do tempo de meu pai, do meu avô... (CZ-06)

b. Do jetcho que eu dêxei lá, eu num vi não... (CZ-08)

Também não foram atestadas ocorrências de o qual, de uso muito frequente
no PB, com diferentes funções:
(16) a. o professor, o qual não gosta de mim, sempre me dá nota baixa.

b. o professor, para o qual você enviou o trabalho, sempre me dá nota baixa.
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7.2  Sentenças relativas e restrições universais

Keenan e Comrie (1977, 1979), com base nos resultados de análise de um
número amplo de línguas de diferentes famílias linguísticas, definem restrições
universais para a formação de SRel e identificam três estratégias mais comuns de
relativização, de maior uso nas línguas estudadas, grosso modo como denominadas
neste texto: (a) a estratégia da lacuna; (b) a do pronome resuntivo; (c) e a estratégia
do pronome relativo.
(17) a. [ A salai [que a janela —-i  está quebradaSRel] fica no corredor à esquerda

b. [ A salai [que a janela delai está quebradaSRel ] fica no corredor à esquerda

c. [ A salai [cujai janela — está quebradaSRel] fica no corredor à esquerda

A designação da estratégia em uso no exemplo (17a) como estratégia de
lacuna não é muito feliz, pois em (17c) também há uma lacuna na SRel. Contudo,
a escolha de SRel de genitivo para ilustrar a classificação permite identificar
facilmente as três estratégias, sobretudo no que diz respeito às que deixam sempre
uma lacuna dentro da SRel, diferindo em que (17a) ilustra o uso de um
complementador, enquanto (17b), o de um PR.

Os autores observam que não há variação aleatória quanto ao tipo de posição
sintática do NP relativizado, ou seja, em relação à função do elemento relativizado na
SRel. A hierarquia proposta segue a seguinte cadeia (KEENAN; COMRIE, 1977, p.66):
(18) Hierarquia da Acessibilidade (Accessibility Hierarchy; doravante AH)

SU > OD > OI > OBL > GEN > Objeto de Comparação5

A AH de funções relativizadas em (18) reflete o fato de que algumas posições
são mais acessíveis à relativização do que outras, ou seja, as posições à esquerda
da AH são mais fáceis de relativizar do que as posições à direita. A generalização
derivada da AH é que, se uma língua pode construir SRel de uma dada posição da
AH, então pode também construir relativas de todas as outras posições à sua
esquerda. Assim, se uma língua pode relativizar objetos, também pode relativizar
sujeito; qualquer língua que possa relativizar genitivos também pode relativizar
oblíquos e as demais funções à esquerda.

Das predições feitas por Keenan e Comrie (1977, 1979), as seguintes são
relevantes para este trabalho:
(19) a. Nenhuma língua pode construir relativas somente de objetos ou somente

de locativos, mas é possível uma língua construir relativas somente de

5 Keenan e Comrie (1977, p. 74) apresentam o seguinte exemplo de relativa de objeto de comparação:
The man who Mary is taller than. Para Kato (198, p. 2), a relativa de objeto de comparação é possível
em PB com a estratégia do pronome resuntivo: ?O homem que meu pai tem mais força que ele.
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sujeito (este é o Subject Relative Universal (KEENAN; COMRIE, 1979,
p. 652). Assim, todas as línguas podem relativizar sujeito.6

b. Uma língua deve ter uma estratégia primária (primary strategy) de formar
SRel, quer dizer, qualquer uma das estratégias referidas acima (lacuna,
pronome resuntivo, pronome relativo) pode ser a estratégia primária.

c. A estratégia primária pode deixar de ser realizada em qualquer ponto da
AH, ou seja, estratégias que se aplicam a um ponto da AH podem não se
aplicar a qualquer posição à direita. Consequentemente, se a estratégia
primária, em uma dada língua, pode ser aplicada a uma posição baixa,
então pode também ser aplicada a todas as posições mais altas da AH.

7.2.1  Função sintática do pronome relativo
na amostra de fala analisada

Os dados da comunidade apresentam a seguinte hierarquia, no que diz
respeito à função sintática relativizada:
(20) SU(51,2%)> OBL(23,8%)> OD(15%)> OI(8,7%)> GEN(0,5%)

Em 51,2% das construções, a função sintática relativizada é a de sujeito;
em 15%, a de objeto. As únicas três construções codificadas como de genitivo são:
(21) a. Mas antigamente... era uma casa que a gente oiava d’um lado tava veno o

ôtro... (SP-12)

b. Ieu só vejo os ôto falá. Tem muita gente qu’eu num conhece ninguém...
(HV-13)

c. Ieu mesmo tenho uns... um minha... uma sobrinha que [o] marido dela...
que tem roça pra lá, no faiado... dá pra lá. (HV-13)

considerando as leituras:7

(22) a. gente olhava de um lado da casa

b. não conheço nenhuma destas pessoas

c. o marido da sobrinha

No cômputo geral, portanto, há mais SRels com foco no sujeito, estratégia
que parece ser a mais recorrente nas línguas humanas, sobretudo na fase de aquisição
da linguagem (ROMAINE, 1988; GUASTI; CARDINALETTI, 2003). A hierarquia

6 Se a língua permite relativização, pois uma língua pode não ter desenvolvido qualquer estratégia
de relativização.

7 Evidentemente, outras leituras são possíveis. Para (21a), por exemplo, Dante Lucchesi (c.p.)
sugere a seguinte leitura: (i) era uma casa que a gente oiava ela d’um lado tava veno o ôtro...
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em (20), contudo, difere da AH em (18), em que há mais funções relativizadas de
oblíquo do que de objeto direto. Uma explicação plausível para esta diferença pode
ser formulada em termos de um viés do corpus, pois os documentadores fazem
muitas perguntas sobre ONDE e QUANDO (onde planta, mora, nasceu.... quando
planta, colhe, chove...).

7.2.2  Encaixamento da relativa

A estratégia mais frequente é a de SRel encaixada em constituinte nominal
que exerce a função de objeto, de verbo (37,2%) ou de preposição (9,4% para OI e
12,6%, para adjunto adnominal e complemento nominal), o que permite o
encaixamento na posição mais à direita do constituinte, facilitando o seu
processamento (SLOBIN, 1986). O encaixamento na função de sujeito é maior
(23,8%) do que na dos adjuntos oblíquos (17%).
(23) OD(37,2%)>SU(23,8%)>OBL(17%)>ADN/CN(12,6%)>OI(9,4%)

Parece haver uma tendência nas línguas humanas a realizar mais o
encaixamento na posição de objeto do que na de sujeito. Os resultados de Romaine
(1988) sobre aquisição de relativas por falantes de inglês em fase escolar (Edinburgh),
como L1, mostram que as crianças realizam relativas com 71% de encaixamento
no objeto, contra 29% no sujeito. Ribeiro e Figueiredo (2006) também apontam,
como resultados do estudo das realizações de relativas em atas escritas por africanos
livres, no Brasil, no século XIX, o maior percentual de encaixamento na posição
de objeto (87,5%) do que na de sujeito (12,5%).

7.2.3  Estratégias de realização das relativas

Nesta subseção faz-se uma apresentação geral das estratégias mais comuns
de relativização nas línguas humanas; tem-se como objetivo principal estabelecer
comparações entre as possibilidades presentes em diversas línguas e os usos
atestados nas comunidades em estudo.

7.2.3.1  Relativa pied piping vs relativa cortadora

A relativa pied piping é um tipo de relativa com lacuna, específica das posições
preposicionadas. Em inglês, a relativa pied piping se opõe à relativa com preposição
encalhada (stranding); em português, a oposição se dá em relação à cortadora
(exemplos em (24a, b) e (24c, d), respectivamente:
(24) a. Jack is the boy with whom Jenny fell in love (pied piping)

b. Jack is the boy that Jenny fell in love with (preposição encalhada)
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c. A moça com quem conversei ontem (pied piping)

d. A moça que eu conversei ontem (cortadora)

Não foi observado, na amostra de fala analisada, o uso de relativa com
antecedente na estratégia pied piping, estratégia que tem se tornado rara no PB em
geral. Todos os casos de funções preposicionadas se realizam na estratégia cortadora,
ou seja, sem a preposição, como nos exemplos:
(25) a. mandô aí, a muié de lá de Salva... de Jequié, essa Rosa, que eu tô falano,

veio aqui olhô... (CZ-06)

b. Num adianta insisti... num caminho que não tem saída, (CZ-06)

c. No dia mesmo da missa que teve sete pade aqui mesmo, (CZ-06)

d. no lugá que dá ôro grosso, a pessoa vai garimpano...(RC-26)

A relativa cortadora é a estratégia presente nos dialetos do PB em geral; a
estratégia pied piping é um recurso adquirido via escolarização, evidenciando uma
situação de bilinguismo, no sentido de Kroch (2005).

Contudo, a relativa cortadora não é uma particularidade do PB, em oposição
a outras línguas românicas. Também no francês e no italiano, a estratégia pied
piping está mais restrita à fala formal e à escrita, caracterizando-se como um artefato
prescritivo, que emerge como resultado de ensino explícito, durante a escolarização
(GUASTI; CARDINALETTI, 2003). No PE culto contemporâneo, os estudos de
Alexandre (2000) e de Arim, Ramilo e Freitas (2004) apontam para a tendência à
variação no uso das duas estratégias, como em:
(26) a. Isso é um atributo que as pessoas, prontos, gostam. (Dinheiro Vivo, RTP2)

(ARIM; RAMILO; FREITAS, exemplo (9))

b. A rapariga de que eu gosto faz-me rir. (ARIM; RAMILO; FREITAS, exemplo
(17))

7.2.3.2  Relativa com pronome lembrete

São poucos os casos atestados de relativa com pronome resuntivo:
(27) a. Mas teve um prefeito... um prefeito... aí qu’eu gostei dele, foi dotô Pedro

(RC-26)

b. Tem um camim, que pega ôndibu lá, vai embora po Texêra, (HV-13)

c. Essa lagoa... lugá que Alícia mais Ilton mora lá, (HV-13)

d. cê topa uma pessoa lá que cê trabaia dereitin com ele (CZ-06)

e. botava naquela estrada que cês passa... cês passa nela... (CZ-08)

As poucas ocorrências de resuntivo dizem respeito, basicamente, às
retomadas pronominais com advérbios locativos (27b, c, e).
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Chama atenção a falta de resuntivo por ser esta uma estratégia bastante
atestada nos dados de diferentes línguas, como ilustra a Tabela 1.

Tabela 1 - Perspectiva translinguística de relativas com pronome resuntivo

ESPANHOL IÍDICHE IRLANDÊS GALÊS HEBRAICO PALESTINO

SU ∅ / Pron. ∅ / Pron. ∅ ∅ ∅ ∅

OD ∅ / Pron. ∅ / Pron. ∅ / Pron. ∅ ∅ / Pron. Pron.

OB ∅ / Pron. Pron. Pron. Pron. Pron. Pron.

GEN ∅ / Pron. Pron. Pron. Pron. Pron. Pron.

Fonte: adaptada de SUÑER, 1998, p.49.

Notas: ∅ = lacuna na posição sintática vinculada ao pronome relativo; Pron. = realização do
pronome resuntivo .

O espanhol e o iídiche realizam a estratégia com pronome resuntivo para
todas as funções; o irlandês, o hebraico e o palestino só recusam a estratégia
resuntiva para a função de sujeito; o galês é a língua mais restritiva, só aceitando
o pronome resuntivo para as funções de oblíquo e genitivo.

Vários estudos têm apontado a quase ausência da estratégia resuntiva no que
diz respeito ao PB, quer na fala de adultos, quer em dados de aquisição (TARALLO,
1993a, 1993b; CORRÊA, 1998; PERRONI, 2001; BAGNO, 2001; BURGOS, 2003,
dentre outros). Também no PE contemporâneo, esta não é a estratégia mais em uso,
como mostram os resultados quantitativos apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Estratégias de relativização no PE

TIPO DE RELATIVA CASOS ATESTADOS %

Relativas canônicas 189 71%

Relativas cortadoras 74 28%

Relativas resuntivas 2 1%

Total 265 100%

Fonte: Arim, Ramilo e Freitas, 2004.

As relativas canônicas, ou com lacuna, perfazem 71% dos dados do PE. Há só
dois casos de relativa resuntiva (1%), indicando que esta não é a estratégia preferida;
os 28% de relativa cortadora apontam para um uso regular deste tipo de relativa.

7.2.4  Conclusões parciais

A seção 7.2. procurou realçar os principais fatos que nortearão as análises
das seções 7.3 e 7.4, a saber: (i) o encaixamento da relativa e a função sintática
relativizada seguem a AH proposta por Keenan e Comrie (1977), como era esperado,
desde que a AH deve se refletir em qualquer dialeto; (ii) ausência total de relativa
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pied piping, sendo a relativização de funções preposicionadas realizada pela estratégia
cortadora; (iii) pouco uso da relativa lembrete, indicando não ser esta a estratégia
preferida, como também acontece no PB em geral e no PE.

Embora as estratégias cortadora e lembrete tenham, durante muito tempo,
sido consideradas um divisor de gramáticas entre o PB e o PE, recentemente estudos
sobre os processos de relativização no PE têm apontado para a existência, também
lá, das estratégias cortadora (cf. exemplos em (28a, a’)) e lembrete (cf. exemplos
(28b, b’)), quer nos meios de comunicação social (ALEXANDRE, 2000; ARIM;
RAMILO; FREITAS, 2004),8 quer no dialeto rural (VAREJÃO, 2006).9 Seguem-se
alguns exemplos ilustrativos (cf. também exemplos em (26)):
(28)  a.  Não fixei o nome da pessoa que tu falaste. [Conversas Secretas, SIC] (Arim,

Ramilo e Freitas, 2004, exemplo (12)).

a’. Há comeres que a gente também enjoa (Alcochete 4) (ex. (144) de
VAREJÃO, 2006).

b. Sei de um caminhoi [[OBL que] o pai passou por lái da outra vez].
(ALEXANDRE, 2000, Anexo I, 2 (26)).

b’. Há cardumes de tainhas, há cardumes de robalos — aqui mesmo na
costinha — que uma pessoa vê-os. E dizem assim: “Ai rapaz! Que
cardume de robalos!” (Vila Praia de Âncora 24) (ex. (145) de VAREJÃO,
2006).

Segundo Varejão (2006), do total de 103 ocorrências do corpus do PE rural,
75 (73%) apresentavam o corte da preposição e 28 (27%) apresentavam cópia.
Além disso, a estratégia pied piping é atestada:
(29) a. Parece que isto que é talvez o dote com que nasce as pessoas (Cabeço de

Vide 65) (exemplo (164) de VAREJÃO, 2006)

b. Depois eram atiradas para aquele lugar em que ficava com um coiso
assim (Cabeço de Vide 34) (exemplo (165) de VAREJÃO, 2006)

c. Isto é os raios com que eles agarram (Câmara de Lobos 26) (exemplo
(166) de VAREJÃO, 2006)

d. Houve uma altura em que nevou muito (Enxara do Bispo 15) (exemplo
(167) de VAREJÃO, 2006)

8 Arim, Ramilo e Freitas (2004) trabalham com dados de textos veiculados nos meios de
comunicação social de Portugal. Alexandre (2000), com dados do “Corpus de Referência do
Português Contemporâneo – oral” (CRPC), dados recolhidos a partir de programas televisivos
(de notícias ou de debates) e de conversas informais com os mais variados interlocutores.

9 Corpus Dialectal com Anotação Sintática - CORDIAL-SIN, coordenado por Ana Maria Martins.
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7.3  Pronome relativo vs. complementador

Definir as características lexicais do introdutor de sentenças relativas é
ponto central da análise aqui defendida. O objetivo desta seção é o de apresentar
fatos de várias línguas que apoiam a seguinte hipótese em relação aos mecanismos
de relativização nessas comunidades: a de uma especialização das formas de PRel
para as relativas livres e a da forma do complementador para as relativas com
antecedente (análise detalhada nas seções 7.3.2. e 7.3.3.)

7.3.1  Distinguindo os relativizadores:
pronome relativo vs complementador

A evidência mais robusta da natureza nominal do PR é a manifestação de
relação de concordância de traços-j (gênero, número, animacidade, etc.) entre o
PR e o núcleo nominal a que correfere, além de poder apresentar flexão de caso,
uma propriedade típica de DPs. Por outro lado, o complementador é uma partícula
invariável, não reflete concordância nem manifesta caso. O inglês apresenta uma
distribuição bem nítida entre as duas formas (exemplos de RADFORD, 1988,
p.481-482):
(30) a. someone [whom I met —] someone [that I met —]

b. the book [which I read —] the book [that I read —]

c. the day [when we went to Paris — ] the day [that we went to Paris — ]

d. the place [where we stated — ] the place [that we stated — ]

e. the reason [why I went there — ] the reason [that I went there — ]

O alemão, por outro lado, apresenta exemplos claros de manifestação de
concordância e de caso em relativas (KEENAN, 1985, p.149):
(31) German (STERN; BLEILER, 1961 apud KROEGER, 2004)

a. der Reisefuhrer, [der uns die Stadt zeigt ]

the guide who(SG.MASC.NOM) us the city shows

(o guia que nos mostrou a cidade)

b. der Reisefuhrer, [dessen Adresse wir haben  wollen]

the guide who(SG.MASC.GEN) address we have want

(o guia cujo endereço nós queríamos ter)

c. der Reisefuhrer, [dem ich ein gutes Trinkgeld gegeben habe]

the guide who(SG.MASC.DAT) I    a   good tip         given    have

(o guia a quem eu dei uma boa gorjeta)
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d. der Reisefuhrer, [den          ich   Ihnen   empfehlen     kann]

the guide who (SG.MASC.ACC)     I      you        recommend can

(o guia que eu posso recomendar a você)

Em alemão, a forma do PR é idêntica à do artigo definido, concordando com
o núcleo nominal em gênero e número, além de ser marcado para caso, segundo a
função gramatical que está subjacente ao núcleo nominal na SRel.10

As traduções dos exemplos para PB mostram que só as formas cujo e quem
apresentam manifestações morfofonológicas distintas, o primeiro realizando uma
forma genitiva, e o segundo, a forma dativa. Nos outros dois casos, nominativo e
acusativo, a forma é sempre que. Isso não significa dizer que no PB os relativizadores
genitivo e dativo sempre apresentam concordância de traços-j, e marcas explícitas
de caso, pois os mesmos exemplos também poderiam ser realizados com o morfema
que, uso mais difundido e mais aceito na fala e na escrita brasileiras:
(32) a. o guia que nós queríamos ter o endereço (dele)

b. o guia que eu dei uma boa gorjeta (a/pra ele)

Os exemplos em (32) e as versões em (31) mostram que o relativizador que
pode ser usado para qualquer tipo de função relativizada, indicando mais para uma
análise como complementador e não como PR. As formas com PRs nas traduções
em (31b = cujo) e (31c = a quem) são ainda atestadas na escrita formal, raramente
na fala, mesmo na fala planejada; assim, podem ser caracterizadas como resíduos
históricos, ainda mantidos na norma padrão pela escolarização (CORRÊA, 1998).

Dizer que as formas dos PRs são resíduos históricos no PB não implica
necessariamente que as duas formas não possam conviver em uma mesma língua.
Em inglês, por exemplo, os dois tipos de relativizadores podem ocorrer, embora haja
contextos em que o complementador está excluído.11 Os seguintes exemplos ilustram
a distribuição de PR e complementador em inglês (KROEGER, 2004, p.177):
(33) a. the spy who loves me

the spy that loves me

b. the spy who(m) I love

the spy that I love

c. the spy from whom I bought these documents

*the spy from that I bought these documents

10 Em geral, o PR realiza o caso que corresponde à função relativizada. Contudo, em algumas
línguas, como latim e grego, a marca de caso do pronome relativo corresponde à função do seu
antecedente na sentença matriz (KROEGER, 2004).

11 Além das diferenças morfofonológicas, evidentemente.
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d. the spy who I bought these documents from

the spy that I bought these documents from

e. the spy whose sister I love

*the spy that sister I love

Os PRs do inglês são derivados de pronomes interrogativos, diferentemente
do que foi visto em relação ao alemão, em que os PRs são derivados de
demonstrativos. Os exemplos em (33) mostram que PRs e complementadores se
distribuem livremente na realização das relativas em (33a), (33b) e (33d); contudo,
a forma do complementador that está excluída das formas (33c) e (33e), uma vez
que that não pode ocorrer em relativa pied piping (só PRs podem ser preposicionados),
nem substituindo o PR whose (só PRs podem ser modificados nominalmente).

Os exemplos de (34) a (38) mostram que, no PB, também há restrições para
a variação entre PR e complementador:
(34) a. o espião que me ama

b. *o espião quem me ama

(35) a. *o espião quem eu conversei

b. o espião que eu conversei

(36) a. o espião de quem comprei estes documentos

b. *o espião de que eu comprei estes documentos

c. o espião que eu comprei estes documento (na mão) dele

(37) a. *o espião quem eu comprei estes documentos de

b. *o espião que eu comprei estes documentos de

(38) a. o espião cuja irmã eu amo

b. *o espião que irmã eu amo

c. o espião que eu amo a irmã (dele)

d. o espião que eu amo sua irmã

A agramaticalidade de (34b) mostra a impossibilidade do PR quem ocorrer
em função não regida por preposição, diferentemente de who do inglês; (35a) é
agramatical por não ter a preposição realizada; ao contrário, (36b) é agramatical
pela realização da preposição com o complementador. Estão excluídas as
possibilidades em (37), por o PB não aceitar a preposição encalhada; como no
inglês, o PB não admite o complementador que seguido de um elemento nominal
(38b), mas pode realizar uma relativa de genitivo com o complementador que, em
geral com um pronome possessivo anafórico na SRel (38c, d).

O quadro geral de introdutores de relativa no português (PE e PB), baseado
na tradição gramatical, considera as possibilidades que constam do Quadro 1.
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INVARIÁVEL VARIÁVEL CASO LIVRE RESTRITIVA APOSITIVA
(SEM (COM (COM

ANTECEDENTE) ANTECEDENTE)  ANTECEDENTE)

Que - - + +

Quem - + + +

Onde OBL + + +

O qual - - + +

Cujo GEN - + +

Quanto - + + +

O que12 - + - +

Quadro 1 - Distribuição dos morfemas -wh pelas várias estratégias de relativização em PE

Fonte: Adaptado de Alexandre, 2000, p.31.

Brito (1991) distribui o morfema que do PE em dois tipos: (i) nas relativas
de funções não preposicionadas (sujeito e objeto relativo), a forma que não é um
PR, ou seja, é um complementador; (ii) nas relativas preposicionadas, a forma que
é um PR sem traços-j de concordância.

Considero que, no vernáculo dos informantes em estudo, só existe a forma
que complementador, para qualquer um dos tipos de relativa com antecedente. Os
PRs só são usados nas relativas livres. Evidências adicionais para esta proposta
são apresentadas na próxima seção.

7.3.2  Tipo de relativizador: especialização de formas

A distribuição entre PR e complementador é sistemática nos dados dos
informantes, os pronomes só sendo realizados nas relativas livres (exceto quanto
ao onde; cf. seção 7.4. para uma explicação desse fato). Trato de cada caso a seguir.

7.3.2.1  O pronome QUEM

No PB, o pronome relativo quem é uma forma invariável quanto a gênero e
número (traços-j); marcado, contudo, quanto ao traço animacidade. Nas relativas
livres, não há um antecedente explícito, e o pronome quem realiza uma referência
implícita equivalendo a uma pessoa x, com o traço [+animado].13 Do total de 583
dados, há 8% de ocorrências do pronome quem, todas elas em estruturas de relativas

12 Sobre as formas os que, as que, variáveis em gênero, cf. relativas semilivres, na seção 7.3.2.2.
13 Said Ali (1921 [2001]) chama atenção para usos, na história do português, do pronome quem com

antecedente inanimado, como no seguinte exemplo de Camões: (i) Desta vaidade a quem chamamos
fama (Lus. 4, 95) (p. 87).
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livres. O PR exerce a função sintática de sujeito, e a SRel está encaixada em
diferentes posições sintáticas, como nos exemplos a seguir:
(39) a. SU: quem labuta com gente véia é um sofrimento doido (CZ-08)

b. OD: e eu num tenho quem trocasse o cheque (CZ-06)

c. OI: manda só pá quem tem dinhêro, não... (CZ-08)

d. OBL: com quem morava lá (HV-13)

e uma banda de quem trabaia. (SP-09)

porque garimpo é quem conhece garimpo (RC-26)

Sempre que há um antecedente explícito, a relativa se apresenta com a forma
não marcada que, forma que não realiza qualquer tipo de traços-j, nem o traço de
animacidade; ressalta-se que o pronome quem está excluído deste contexto.
(40) a. O home que mora na zona rural, (CZ-06)

b. Pessoa que num saiba lê é cego. (SP-09)

Esses usos são os esperados, desde que, no português, o pronome quem está
restrito aos contextos preposicionados. Nesse tipo de contexto, a opção dos informantes
do corpus em estudo é sempre pela relativa cortadora, com ou sem lembrete
(respectivamente, (42a, b) e (41c)), todas com antecedente explícito, evidentemente:
(41) a. cê topa uma pessoa lá que cê trabaia dereitin com ele (CZ-06)

b. Mas teve um prefeito... um prefeito... aí qu’eu gostei dele (RC-26)

c. a muié de lá de Salva... de Jequié, essa Rosa, que eu tô falano, veio aqui
olhô... (CZ-06)

A ausência de realização do pronome quem em relativas com antecedente,
como em:
(42) a. a pessoa para quem dei ...

b. a pessoa com quem falei ...

aponta para a agramaticalidade dessa estrutura na gramática dos informantes em
estudo; por outro lado, relativas ‘preposicionadas’ com o pronome quem são
gramaticais na estrutura de relativa livre (cf. exemplos em (39c, d).

7.3.2.2  A forma relativa O QUE

O PR o que só é usado em relativas livres (3% dos dados), como ocorre em
qualquer variedade do português.
(43) a. SU: agora o que me ‘trapaia mais é uma zoadinha.... (RC-26)

O qu’eu tenho é isso! (HV-20)

b. OD: nóis reza o que minha mãe me ensinô, (CZ- 08)

É. Mas a gente caçô o que... o que num guardô. (RC-26)
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Há algumas variações dialetais no uso de o que que merecem registro. Por
exemplo, a forma o que pode ter como antecedente um nome [+humano], em lugar
de quem, forma mais usual nas variedades urbanas do PB:
(44) a. Então, o que num pode ir lá, vai em Jequié (CZ-06)

b. que foi o que troxe casa de farinha, trôxe energia, (CZ-06)

c. E... e o que não fosse naquele carro aquela hora, [ele] num ia. (RC-26)

d. Não, o que era a moça morreu, moço! só tem eu e Romano... (RC-08)

Talvez esses sejam casos de relativas semilivres, embora sem desencadear
concordância de gênero no exemplo em (44d) (sobre variação de gênero, cf. capítulo
11). Em outros exemplos, a concordância é realizada, como em:
(45) a. As que é feia, eu tranco o rádi... (CZ-08)

b. A que tava era de Bernardino, que era o mais velho. (HV-20)

c. entrega pa o… os que t’aí, né? (HV-20)

Há um único caso de o que com antecedente, o pronome indefinido tudo:
(46) tudo o que vale é o interesse e o respeito e a consideração. (CZ-06)

7.3.2.3 O adverbial ONDE

O uso deste PR é muito variável nestes dialetos. Pontuo cada tipo de
ocorrência a seguir.

Primeiro, é bastante frequente nas relativas livres, com 67% dos usos de
onde. Há 48 ocorrências do relativo onde (8,2% do total de relativas), sendo 32
casos de relativas livres (47a-d), algumas em contexto de fragmentos de discurso
(47e-f), contextos em que não se espera variação com o marcador relativo que,
como nos seguintes exemplos:
(47) a. mas aonde cê é mais acostumado é ondé que cê tem mais parente (CZ-06)

b. É, lá é aonde eu tabalho. (SP-12)

c. nóis bota, onde minha mãe, hoje, tirô a água e jogô fora... (CZ-08)

d. Então, onde a gente acha essas oportunidades, gente... a gente não vá
com medo, (CZ-06)

e. onde tem a casa, onde tem sua morada (CZ-06)

f. onde tá parente (CZ-06)

Nas relativas livres, a preposição exigida pelo verbo matriz é realizada, como
nos seguintes exemplos:
(48) a. mas vai p’onde foi a gente vai pr’aqui, vai pr’aculá, (CZ-06)

b. Agora se o cabra chega, não faz... não receba, não dá, não faz onde vivê,
ele pode ir pá onde fô, ninguém presta, ninguém vale nada, né? (CZ-06)
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Segundo, é o único PR usado em relativas com antecedente, ou seja, com
antecedente nominal expresso (exemplos em 49), embora seja mais frequente o
uso da forma que em estrutura de relativa cortadora (exemplos em 50):
(49) a. Em Conquista, em Poções, na Lagoa D’Água... onde eu ando aí, (CZ-06)

b. no lugá donde cê tava. Sai do lugá dond’ele tava e vai pro lugá dond’a
pessoa tava. (RC-08)

(50) a. no lugá qu’eu morava, na fazenda qu’eu morava, (SP-09)

b. esses mei canto que eu rodo, eu já lhe vi, (CZ-06)

Terceiro, onde pode exercer funções distintas, além de localização física:
(51) a. LUGAR: luga onde a gente acha essas oportunidades (CZ-06)

b. OBJETO: na fila onde ele enfrenta, ele curte sereno (CZ-06)

c. TEMPO: então eles sai tudo pá fora e aí é n’onde a gente deve tê cuidado,
(CZ-06)

Exerce a função de localização física em (51a); de objeto direto em (51b)
(enfrentar a fila), concordando com o antecedente locativo (na fila); com valor
temporal (aonde = quando), em (51c).

Quarto, o informante RC-08, com 50 anos, que já viveu fora da comunidade
(seis meses em São Paulo), apresenta uma variação entre as formas onde~donde~adonde
também presente na fala dos demais informantes, mas de maneira menos acentuada:
(52) Se ele enfezá, ele não sai, não. É... ocê tem que ir com cuidado, que no lugá

onde ocê tá ir no lugá adonde ele tá, ele... quando cê tá. Cê vem com sentido
onde ele tá e... pisa no fucinho, no lugá donde cê tava. Sai do lugá dond’ele
tava e vai pro lugá dond’a pessoa tava. (RC-08)

Quinto, aceita retomada anafórica adverbial, seja na versão com onde (exemplo
em 53a), seja na versão com que (exemplo em 53b):
(53) a. Não, per’aqui a... aonde a gente mora aqui (SP-12)

b. Essa lagoa... lugá que Alícia mais Ilton mora lá, (HV-13)

Sexto, ocorre com duplo preenchimento do sintagma complementador:
(54) a. nonde que nóis nasceu é bonito, né?  (CZ-08)

b. ondé que eu planto, num sai nada... (CZ-08)

c. Aqui é onde que eu convivo dia-a-dia (CZ-06)

No exemplo em (54b), a forma do complementador é a mesma que se observa
nas interrogativas no PB em geral: Onde é que .......?

7.3.2.4 QUANDO, COMO, CUJO

A forma usual das estratégias temporais é com as relativas com antecedente + que:
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(55) a. nessa época que nós tá hoje, (CZ-06)

b. no ano que eu casei tava fazeno esse colégio. (CZ-06)

c. No dia que o pade Joselito faz a missa aqui (CZ-08)

d. na hora que esquenta assim tamém é... é pra chovê. (RC-26)

Só há um caso de uso do PR quando14 em relativa com antecedente, construção
já apresentada em (5c), um caso de relativa ‘extraposta’.
(56) naquele tempo era bifase, quando eles botô, (CZ-06)

Não há qualquer caso do relativo como, mesmo em relativa livre. Os valores
de modo do como são realizados pela expressão do jeito + que:
(57) a. do jeitchim que nós tinha feito... do tempo de meu pai, do meu avô...(CZ-06)

b.  Do jetcho que eu dêxei lá, eu num vi não... (CZ-08)

Também está ausente o relativo cujo, como esperado. Mesmo no PE, segundo
Arim, Ramilo e Freitas (2004, p.9), “o pronome cujo é cada vez menos frequente
na língua falada, podendo gerar alguma estranheza quando utilizado”.15 Alguns
exemplos de uso do cujo variando com que, no PE (respectivamente, exemplos (37)
e (34) de Arim, Ramilo e Freitas, 2004):
(58) a. O CENELEC é um organismo de normalização europeu cujo seu domínio

de actividade é dedicado exclusivamente ao sector electrotécnico. (internet)

b. Agora o Santo Padre fez uma encíclica entre a fé e a razão que eu recomendo
a leitura. [Casos de Polícia, SIC] (cuja leitura)

mostram que o pronome cujo está sendo substituído pelo relativizador que (exemplo
em 58b); quando realizado morfologicamente, como em (58a), apresenta erro de
performance (cujo seu), indicando ser uma estratégia de aquisição tardia, via
escolarização. Enfim, o que se pode pressupor é que cujo não era robusto na fala
dos portugueses que aqui chegaram.16

7.3.3  Conclusões parciais

A hipótese defendida aqui é a de que, no processo de transmissão linguística
irregular (LUCCHESI, 2000a, dentre outros), característico do contexto multilingue
e multidialetal das origens da sociedade brasileira, africanos e descendentes fizeram

14 Côrtes Junior (2006, p. 73) apresenta o seguinte exemplo, do informante 10 de Cinzento, do
corpus base do Projeto Vertentes: (i) Quano batizô foi nessa ‘casião (CZ-10)

15 No corpus do PE estudado por Arim, Ramilo e Freitas, há 67% da forma cujo na escrita e 33% na
fala.

16 Cf. Jesus (2002) para um estudo do cujo no século XIX, no PB escrito.
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reanálise morfológica e estrutural do constituinte introdutor de relativas. As
reflexões são:

I. o paradigma de pronomes relativos é o mesmo dos pronomes interrogativos:
(59) a. O que você viu foi isto O que você viu?

b. Quem você viu foi ela Quem você viu?

c. Onde você viu o livro foi ali Onde você viu o livro?

d. Quando você viu o livro foi ontem Quando você viu o livro?

e. Quanto ele pagou pelo livro foi R$50,00 Quanto ele pagou pelo livro?

II. provavelmente, no processo de aquisição irregular, as relativas livres foram
assimiladas ao padrão das interrogativas; evidência clara para esta hipótese está
nas realizações de relativas livres do tipo: PR é que, como acontece nas interrogativas
(cf. seção 7.3.2.3.). O paralelo estrutural entre interrogativas e relativas livres
está esquematizado abaixo, de forma simplificada:
(60) a. interrogativa indireta:

João perguntou [CP o que  C+QU;+Q  [IP você viu toque ontem]]

b. interrogativa raiz: [CP o que  C+QU;+Q  [IP você viu toque  ontem]]?

c. relativa livre: [CP o que  C+QU;-Q   [IP você viu toque ontem ]] [IP   foi  tCP/DP  isto]]

As informações necessárias para o componente fonético e para a interpretação
semântica estão codificadas em C: um C+Q receberá a prosódia e a interpretação de
uma pergunta; um C-Q, a de uma relativa livre.

III. o complementador que nas variedades de africanos e afrodescendentes serviu
para introduzir qualquer tipo de subordinada, inclusive as relativas com antecedente,
sendo assim um complementador e não um PR, como representado em (61):
(61) relativa com antecedente:

[IP [DP o lugar [CP OP que [IP você viu tDP ontem ]]] foi este]

IV. sendo um complementador, as relativas cortadoras foram as únicas
possibilidades licenciadas, pois relativas pied piping requerem o uso de um pronome
relativo.

A proposta acima explica a distribuição dos PRs e do complementador, exceto
no que diz respeito aos usos de onde e quando em SRel com antecedente e à ausência,
nos dados, dos PRs como, quanto em relativas livres. Considero que a ausência de
como e quanto em relativas livres é acidental, uma questão de corpus. Para os usos
de onde, assumo que este item tanto pode funcionar como um PR ou como um
complementador, haja vista a possibilidade de realizar a função de objeto direto,
como no exemplo em (51b);17 nas relativas livres, o PR onde pode ser seguido de é

17 A função sintática de onde no PB é bastante variável, como vários estudos apontam
(CACCIAGUERRA, 2006, dentre outros).
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que; nas relativas com antecedente, como complementador, não. As representações
para onde são:
(62) a. relativa livre:  [CP  onde   (é que)-Q  ....

b. relativa com antecedente:  [DP  o lugar   [CP  OP onde-Q ~ que-Q  ....

Sobre quando em relativa com antecedente, uso muito raro, pode ser visto
como inovações mais recentes, resultantes de diferentes tipos de contato com a
fala urbana. Não se pode deixar de comentar que variações observadas na fala
dessas comunidades podem resultar de desenvolvimentos posteriores, oriundos
do contato com outras variantes do português europeu / brasileiro, em diversas
fases de constituição do PB.

Para concluir esta seção, é preciso salientar que a análise aqui esboçada não
deve ser vista como uma proposta geral para a gramática de todos os africanos e
afrodescendentes que aprenderam português no Brasil. As diferentes situações
sociais em que viveram, os diferentes tipos de contato (mais ou menos intenso)
com a língua-alvo, o acesso ou não à ‘escolarização’, todas estas situações devem
ter produzido gramáticas diversas do português. Por exemplo, Ribeiro e Figueiredo
(2006) mostram que africanos com certo domínio da escrita, no século XIX,
produziam relativas pied piping:
(63) a. Comisçaõ Reonida, finalizaraõ o seos trabalho para o que famos nomiados,

(Gregório Manuel Bahia em 29 de dezembro de 1834). (exemplo (35b) de
Ribeiro e Figueiredo, 2006)

b. Comparecerem em h hum estraordinario para o Comprimento dos desvalido
em que esta mos em Caregado (José Fernandes do Ó em 13 de novembro de
1836). (exemplo (35d) de Ribeiro e Figueiredo, 2006)

Desse modo, a gramática desses informantes do século XIX pode apresentar
formas mais próximas da língua-alvo, do que a de informantes que adquiriram o
português sem passar por algum tipo ‘escolarização’. Infelizmente, a diacronia só
fornece dados de escrita.

7.4  Conclusão

Uma análise superficial dos dados de língua-E, na comparação ampla entre as
realizações atestadas em dialetos rurais do PE e o dialeto rural de afrodescendentes
aqui em estudo, pode levar à conclusão de que a estratégia de generalização do
relativizador que resulte de influência do PE que aqui chegou (deriva), quer dizer, os
colonizadores portugueses já apresentavam em suas falas as estratégias de relativização
que hoje caracterizam fundamentalmente a sintaxe dessa construção na fala brasileira.
Argumento contra essa ideia nos termos a seguir.
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Primeiro, as estratégias de relativização pied piping e cortadora podem estar
presentes ou ausentes nas línguas humanas, de ramos e famílias independentes;
é o que os estudos de Keenan e Comrie (1977, 1979) têm demonstrado amplamente.
Segundo, os processos subjacentes às estratégias de relativização não são sempre
os mesmos, confusão originária do uso geral de termos como relativa cortadora,
relativa lembrete, relativa pied piping na observação superficial do fenômeno. Terceiro,
usos gramaticais de tipos de relativas no PE são agramaticais no PB rural, daí sua
ausência sistemática dos dados. Por exemplo, relativas pied piping estão presentes
na fala rural portuguesa, mas totalmente ausentes na fala rural de afrodescendentes.

Segundo, em qualquer situação de aquisição de uma língua, os dados
linguísticos que servem de input na aquisição se constituem de um subconjunto
dos dados produzidos pelos adultos (LIGHTFOOT, 1991); contudo, os dados devem
ser robustos para fornecer pistas para a sua aquisição. No processo de aquisição,
reanálises podem ocorrer, em diferentes níveis da gramática. Na aquisição do
português pelos africanos e seus descendentes, os pronomes foram reanalisados
como formas específicas de relativas sem antecedente; o complementador que se
generaliza para as formas de relativas com antecedente. Não é isso o que se observa
nas variedades do PE.

Terceiro, os dados analisados também não fornecem evidências diretas para
a hipótese da crioulização prévia, se se considera que as diferentes estratégias de
relativização estão presentes em língua crioula, uma língua humana como outra
qualquer. Alexandre e Hagemeijer (2001) estudam as SRel em diferentes crioulos
atlânticos de base portuguesa,18 atestando as seguintes possibilidades de
relativização,19 embora com distribuição diferente entre os diversos crioulos:
(64) a. pied piping:

Kes mudjer ma ken n fala e dretu. (CSV)

DEM mulher com quem 1SG falar ser simpático.

(as mulheres com quem falei são simpáticas)

b. cortadora:

Kes mudjer [CP [P ∅] ke n fala] e dretu. (CSV)

DEM mulher que 1SG falar ser simpático.

(as mulheres que falei são simpáticas)

18 Crioulos da Alta Guiné e do Golfo da Guiné (da Alta Guiné: o crioulo de Santiago (CST) e o
crioulo de São Vicente (CSV), falados em Cabo Verde, e o kriol (KR), falado na Guiné-Bissau; do
Golfo da Guiné: o são-tomense (ST), o angolar (AN), falados na Ilha de São Tomé, e o lung’iye
(LU), falado na Ilha do Príncipe.

19 Adaptamos a terminologia aos termos assumidos no nosso texto.
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c. resuntiva:

[Kali inen miga] ki txi ve mosu ia sa fala k’[inen] a? (PR)

que 3PL amigo KI 2SG encontrar rapaz um estar falar com-3PL PI

*‘Que amigos encontraste um rapaz a falar com eles?’

d. preposição encalhada + resuntivo neutro:

[Inen mwala se] ku n fla ku [ê]. (ST)

3PL mulher DEM que 1SG falar com 3SG

(essas mulheres que falei com ele)

A estratégia em (64d), em que o pronome (em negrito) é uma forma
invariável, sempre de 3ª pessoa do singular é estranha ao PE e ao PB; se é um
indício de crioulização, está ausente nos dados do PB dos afrodescendentes em
estudo.
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