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1. Apresentação

A oração relativa (doravante OR), juntamente com a ordem de palavras e a marcação de
caso, ocupa um lugar de destaque nos estudos tipológicos. Apesar de privilegiar as condições
morfossintáticas que se aplicam à formulação dessas construções, a Hierarquia de Acessibilidade
(doravante HA) de Keenan e Comrie (1977), postulada em trabalho pioneiro na área da tipologia
de relativas, ainda hoje fornece base sólida até mesmo para estudos descritivos não tipológicos. O
que é notável na HA é que ela fornece subsídios relevantes, segundo Dik (1997) e Cristofaro
(2003), para enfoques de processamento cognitivo de produção e de recepção, mediante o qual o
falante é capaz de recuperar o referente e a função sintática do SN relativizado. Segundo esses
autores, quanto mais alta a função na hierarquia, tanto mais fácil é o entendimento da relativa e,
por isso, tanto mais acessível à relativização é a categoria gramatical envolvida.

O estudo de Keenan e Comrie (1977) revela que o papel sintático do participante
compartilhado pela oração matriz e pela OR permite identificar diferentes tipos de construções
relativas. Com base numa amostra de aproximadamente 50 línguas, Keenan e Comrie (1977)
observam que a variação existente obedece a padrões regulares de distribuição tipológica e,
assim, propõem a hierarquia de acessibilidade das orações relativas, contida em (1):

1. Sujeito > Objeto Direto > Objeto Indireto > Oblíquo > Genitivo > Objeto de Comparação
(KEENAN; COMRIE, 1977)

A HA de Keenan e Comrie (1977) foi proposta para descrever as possibilidades de
relativização numa perspectiva tipologicamente orientada. A leitura da HA (e de qualquer outra
hierarquia, por princípio) é unilateral, ou seja, quanto mais à esquerda, tanto mais acessível à
relativização é a função sintática. A função mais alta, a de Sujeito, é primária, e por isso passível,
por princípio, de ser relativizada em qualquer língua. Como todas as hierarquias, se uma língua
relativiza posições mais baixas, como a de OI, por exemplo, ela relativiza, portanto, as posições
mais altas de SU e de OD.

A aplicabilidade da hierarquia de Keenan e Comrie (1977) como hipótese de facilidade de
processamento cognitivo se confirma em evidências obtidas no processo de aquisição de língua
oral. Com efeito, Perroni (2001) mostra que a maioria das ORs construída por crianças entre dois
e cinco anos retoma referentes na função de Sujeito e Objeto Direto, justamente os dois graus
mais acessíveis na HA. Já no processo de aquisição da escrita por crianças, a acessibilidade das
ORs às funções sintáticas ainda não foi tomada como parâmetro de análise no português
brasileiro (PB), apesar da relevância tipológica da HA de Keenan e Comrie (1977). É justamente
em função dessa relevância que este trabalho1 se debruça sobre a relação entre aquisição das
estratégias de relativização na escrita e a HA, tomada como uma escala de acessibilidade.

1 Vinculado à pesquisa de doutorado (em adamento) da autora e financiado pela FAPESP – Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (proc. 2013/00065-5).
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2. Identificando as estratégias de relativização do português

Sabendo que as línguas diferem no modo como representam o papel do núcleo nominal na
OR, Keenan (1985), Comrie (1989) e Givón (1990) propõem estratégias de formação de ORs,
basicamente fundadas na recuperação de caso. O trabalho pioneiro de Tarallo (1983) aponta três
estratégias principais para o português: a cortadora, a copiadora e a padrão. Na terminologia
Keenan (1985), Comrie (1989) e Givón (1990), tais estratégias correspondem, respectivamente,
às estratégias de lacuna, de retenção pronominal e de pronome relativo.

A estratégia de lacuna (gapping strategy) se caracteriza por não fornecer, na relativa,
informação sobre a natureza da posição do elemento relativizado. No português, segundo
Camacho (inédito), o elemento que introduz a relativa é uma conjunção, ou seja, um marcador de
relativização (DIK, 1997), e não um pronome relativo típico, pois não carrega consigo traços do
elemento relativizado, atuando, assim, como um conector de orações. Essa estratégia aparece, no
português, na relativização das funções de SU e OD, como pode ser observado em (2a-b):

2 a. SU

A VOZ É O SOM QUE SAI DA NOSSA DOCA.
(KSA, 1ª, 122)

b. OD

o profesor falou o so(ç)ão que a guemte fala entra pelo ouvido e entra pelo selibro
(BPM, 1ª, 13)

Nos dois exemplos, o núcleo relativizado é som. Não há, nas relativas de (2a-b), nenhuma
informação quanto à natureza da função sintática exercida por esse constituinte e ambas as
ocorrências aparecem codificadas com que, o que o identifica como conjunção ou marcador de
relativização (Dik, 1997).

Outra possibilidade de realização da estratégia de lacuna pode ser vista em (3):

3. OBL

Eu estudaria com o esporte [Ø] que eu mais gosto. Que é ginastica olímpicas.
(KSA, 4ª, 8)

Este caso não há informação, na relativa, da posição do item relativizado, ao mesmo
tempo em que elimina não apenas a preposição regida pelo verbo na OR, como na estratégia de
retenção pronominal, mas também o próprio pronome-lembrete. Assim, não há elemento
anafórico, na relativa, que estabeleça relação correferencial na matriz com o antecedente. Essa
variante da estratégia da lacuna é chamada, por Tarallo (1983), de cortadora.

2 A identificação da fonte do exemplo é dada pelas iniciais em maiúscula do nome do aluno, a indicação da série e o
número da proposta em que consta o exemplo.
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Camacho (inédito) destaca um uso inovador da relativa de lacuna. Observe (4):

4. a. OBL – lugar

Onde é que o mosquito e encontrado em lugares que tenha pneus e caixa dgua tampe as coisas como possos e
tambores
(ESP, 1ª, 8)

b. OBL – tempo

anta hora que ela tem filotinho a costuma fica tres amno.
(AGS, 1ª, 7)

A função sintática de OBL, frequentemente relativizada pela estratégia da lacuna no PB,
inclui complementos verbais preposicionados e circunstanciais em geral, como lugar, tempo,
razão, instrumento, entre outros. Camacho (inédito) sustenta que essa a relativa, cujos núcleos
devem ser interpretados como propriedades lexicais (Hengeveld; Mackenzie, 2008), atua como o
argumento desses nomes, não como verdadeiros modificadores. Prova disso é que a tais nomes
podem ser atribuídos argumentos de natureza distinta, como hora de lazer ou lugar de descanso.
Sobre o uso específico de ((n)a) hora que, Longhin-Thomazi (2011) considera a construção como
um juntor perifrástico em processo de gramaticalização, já que, segundo ela, essa construção está
perdendo suas características originais, tanto formais quanto funcionais, e está proporcionando
leituras polissêmicas, como o caso de (4b), que autoriza leituras de tempo, causa e condição.

A estratégia de retenção pronominal, chamada de copiadora por Tarallo (1983), se
caracteriza pela presença de um pronome-lembrete na OR, que é correferente ao núcleo nominal
da oração matriz. Em outras palavras, emprega-se, na OR, um pronome – pessoal, no caso do
português – que recupera anaforicamente o item relativizado da oração principal, estabelecendo,
portanto, a relação de correferência com o antecedente, função não exercida pelo item conector
que, também aqui atuando como complementizador ou marcador de relativização. Veja o caso de
(5):

5. OBL

Era uma vez um homem que estava loquinho da cabeça por aquela mulher que estava apaichonado por ela epenssou em
levar ea para pacear de carro em algum dia em um restaurante (…)
(THF, 4ª, 10)

Nesse exemplo, a relativa aparece codificada por que, marcador de relativização, e vem
acompanhada, ao final, pela preposição por e pelo pronome pessoal ela, que recuperam o caso do
antecedente relativizado. Como podemos observar, a tarefa de recuperação de caso é realizada
pela inserção do pronome-lembrete, não pelo próprio relativizador que. Podemos afirmar, então,
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em consonância com Camacho (inédito), que o emprego do pronome relativo ficaria restrito à
estratégia padrão, nos casos em que há relativização de itens preposicionados, ou seja, em graus
mais baixos da HA.

A estratégia de pronome relativo, chamada de padrão por Tarallo (1983), por ser a única
empregada pelo português brasileiro a se encaixar nos moldes prescritivos da Gramática
Normativa, é a que envolve o uso de pronomes especiais, que, no português e nas línguas em
geral, são formalmente relacionados a expressões demonstrativas e/ou pronomes
indefinidos/interrogativos, usados para representar o papel do núcleo nominal na construção
relativa.

Segundo Givón (1990), há uma forte tendência para os conectivos, sejam eles pronomes
relativos ou complementizadores, não aparecerem na posição relativizada, mas, sim, na fronteira
entre a oração principal e a relativa, embora haja exceções para essa generalização. No caso do
português, tantos os pronomes relativos quanto os complementizadores aparecem na fronteira
entre as duas orações e ocupam a primeira posição da OR, desde que não venham acompanhados
de preposição, como ilustra o exemplo (6):

6. Já escrevi fan fics de livros de que gosto, e queria ser escritor de ficção.
(internet3)

Em (6), temos um verdadeiro pronome relativo, uma vez que poderia, por um lado, ser
substituído por dos quais e, por outro, porque tem sua função sintática de oblíquo codificada pela
preposição de. Esse tipo de relativa é também chamado na literatura de “pied-piping”4. A
estratégia do pronome relativo é mais frequente no uso escrito formal, como o caso de (6),
retirada de um site da revista Guia do estudante. Camacho (inédito) observa que as construções
de lacuna, quando aplicadas ao sujeito e ao objeto direto sem pronome-lembrete, e as de pronome
relativo, aplicadas às posições mais baixas, são comumente identificadas como alternantes
padrão.

Há ainda um quarto tipo de relativa no português, restrita às construções com preposições
consideradas lexicais: a estratégia do encalhamento de preposições. Segundo Camacho (inédito),
entende-se encalhamento de preposições por um fenômeno sintático em que a preposição regente
ocorre em outra posição que não seja adjacente ao núcleo regido. Observe (7):

7. Essa é a mesa que todo mundo bota o chapéu em cima (dela).
(PERINI, 2010, apud Camacho, inédito)

Essa estratégia, muito comum no inglês, que permite a ocorrência com quaisquer tipos de
preposições, tem baixa frequência no português. Camacho (inédito), ao analisar as relativas em
variedades lusófonas, chega à conclusão de que a estratégia de lacuna, mesmo para as funções
mais baixas da HA, é a mais recorrente. Esse resultado vai de encontro com o postulado por
Tarallo (1983), que, por se dedicar a um estudo sociolinguístico, se concentra mais nas estratégias

3 Retirado de http://guiadoestudante.abril.com.br/orientacao-vocacional/consulte-orientador/minha-mente-
verdadeira-bagunca-criativa-carreira-devo-seguir-702446.shtml acesso em 28 mar. 2014.
4 O termo “pied-piping” se refere a uma leitura metafórica à obra O flautista de Hamelim, do escritor britânico
Robert Browning, proposta por Ross (1967), para representar a construção padrão que relativiza SPs, por ele
denominada prepositional pied-piping. Nessa interpretação, um sintagma determinante (DP) é representado pelo
flautista, e a preposição (P), é representada pelo rato, já que, na interpretação gerativa, tanto P segue DP no
Movimento sintático em relativas, quanto P, a palavra-Q em interrogativas.
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copiadora e cortadora, consideradas, respectivamente, estigmatizada e neutra, já que a estratégia
padrão ou de prestígio, especialmente a usada em posições preposicionadas, tem uma incidência
muito baixa na língua falada.

De acordo com Tarallo (1983), a variante copiadora ou de retenção pronominal é mais
antiga e sua queda no uso indica que, atualmente, ela exerce um papel secundário como uma das
motivações que movem a competição entre as alternativas disponíveis. A partir disso, Tarallo
(1983) faz importantes considerações para explicar o mecanismo de relativização e o processo de
mudança, que não cabe especificar aqui.

Nessa mesma linha, ao considerar essa baixa frequência de construções padrão ou pied-
piping nas posições preposicionadas da língua falada, Kenedy (2007) postula um princípio de
antinaturalidade da Gramática Universal que se aplica, mais especificamente, tanto à variedade
brasileira quanto à variedade europeia. Para o autor, há quatro estratégias de relativização
possíveis: as resumptivas, as cortadoras, as pied-piping e as prepositional-stranding. O português
dispõe das três primeiras estratégias, e a última não seria produtiva, embora possível, como
podemos observar na discussão anterior.

De acordo com Kenedy (2007), encontramos na descrição do mesmo fenômeno em uma
mesma língua – no caso, a construção relativa –, diferentes estratégias derivacionais que se
alternam, e uma delas, a pied-piping, é computacionalmente mais custosa e é essa característica
que motiva seu caráter antinatural: na versão minimalista da gramática gerativa, o Sistema
Computacional da Linguagem Humana (CHL) prefere, sempre que possível, empregar construções
menos complexas, que envolvem menor quantidade de operações. Kenedy (2007) afirma que, por
ter processamento mais complexo, a variante pied-piping não faz parte da competência linguística
natural e só é adquirida por meio de processos formais de aquisição de escrita/letramento.

Esse aspecto da aquisição, já havia sido levantado por Dik (1997) e, aqui no Brasil, por
Kato (1981), com base, todavia, na relação entre número de posições relativizadas na HA e
facilidade do processamento de informação. O âmbito funcional, em que se estabelece o objetivo
deste trabalho, põe-no mais em consonância com esse trabalho mais especulativo de Kato (1981),
que, por associar as estratégias de relativização com princípios cognitivos de processamento de
informações (cf. KATO, 1981), defende motivações mais funcionais que formais para as ORs .

De acordo com essas posições teóricas, seria um processo muito mais natural também na
aquisição dos primeiros estágios da escrita, que as crianças utilizassem as variantes não-padrão,
cortadora e copiadora. A estratégia padrão, especialmente a regida por preposição ou pied-piping,
seria a novidade e, portanto, a única a ser de fato adquirida no processo escolar, por não fazer
parte do inventário de construções conhecidas pelos escreventes.

As evidências psicolinguísticas para a aquisição da linguagem, trazidas por Kato (1981),
Perroni (2001) e Kenedy (2007), reforçam a hipótese de que há uma relação significativa entre a
escolha das estratégias de relativização usadas por crianças em fase de aquisição de escrita e a
função sintática suscetível de relativização da HA de Keenan e Comrie (1977). Espera-se,
portanto, que, na aquisição de escrita, a criança já disponha, ao menos num primeiro momento,
das estratégias não-padrão, cortadora e copiadora, pelo menos para as ORs situadas nos graus
mais baixos da HA de Keenan e Comrie (1977), como OI, OBL e GEN.
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3. A relevância da HA de Keenan e Comrie (1977) para a definição das restrições à
acessibilidade das OR no processo de aquisição da escrita

Para discutir a relevância da HA de Keenan e Comrie (1977), iniciamos esta seção com a
retomada de seus princípios norteadores. Como podemos perceber no exemplo (1) anteriormente
mencionado, a posição de SU, a mais alta da hierarquia, é por isso mesmo a mais suscetível à
relativização, enquanto a de Objeto de Comparação, situada no extremo inferior, é a menos
acessível. Portanto, a relativização da posição de SU é considerada a mais generalizada e, talvez
mesmo universal, já que todas as línguas que dispõem de uma construção relativa
necessariamente relativizam o SN nessa função. Se uma língua é capaz de relativizar a posição
mais baixa da escala – Objeto de Comparação – ela é capaz de relativizar todos os anteriores,
uma vez que, sob condições normais, não é possível transpor nenhum ponto da HA.

Dik (1997) e Givón (1990) fazem ressalvas à proposta de Keenan e Comrie (1977). Dik
(1997) e Givón (1990) concordam com o princípio de que influenciam a relativização também
traços semânticos e pragmáticos, não previstos na hierarquia postulada por Keenan e Comrie
(1977), que se limita somente a critérios morfossintáticos. Comprovamos a veracidade dessas
críticas quando, em trabalho anterior (OLIVEIRA, 2011), mostramos que as funções sintáticas
não são suficientes para representar a acessibilidade das relativas em línguas indígenas
brasileiras. Muitas línguas da amostra analisada não dispõem de construções formais de
relativização, enquanto, para outras, não são relevantes as funções sintáticas elencadas por
Keenan e Comrie (1977). Portanto, ainda que o pioneirismo da HA de Keenan e Comrie (1977) e
seus fundamentos sejam premissas necessárias para qualquer trabalho que se debruce sobre
relativas, é importante sempre não tomá-la como único e definitivo modelo de análise; ao
contrário, é necessário avançar na direção das especificidades semântico-pragmáticas que
envolvem a relativização.

Perroni (2001) encontra evidências para postular um conjunto que rotula como “relativas
que são fáceis” no processo de aquisição da língua materna. Submeteu à análise três aspectos
referentes à aquisição de ORs: a função sintática relativizada nos termos de Keenan e Comrie
(1977), a posição que a relativa ocupa na oração (se aparece intercalada na matriz ou deslocada à
direita) e a realização do traço semântico [animacidade] do SN relativizado. Como se percebe,
Perroni (2001) trabalha tanto com critérios sintáticos quanto com critérios semânticos.

Os resultados a que chega Perroni (2001) revelam que quase 100% dos casos encontrados
no processo de aquisição dizem respeito a relativas de SU e de OD. Esses dados confirmam o
pressuposto da HA de que há uma correlação positiva entre a acessibilidade das posições mais
altas nas relativas das línguas do mundo e o processo de aquisição. Em quase 100% dos casos, as
relativas aparecem à direita da sentença, na última posição, como ramificações da oração matriz.
Além disso, os dados de Perroni (2001) mostram que em 70% dos casos o núcleo do antecedente
das relativas é representado por um referente não-animado.

É fato que a aquisição de escrita lida com aspectos de processamento diferentes dos da
aquisição de língua oral. Vários são os motivos: em primeiro lugar, a aquisição de escrita
acontece num momento em que o sujeito, seja infante ou não, já passou pelo processo aquisição
da linguagem oral, na maioria das vezes, quase que completamente; em segundo lugar,
diferentemente da fala, a aquisição da escrita ocorre quase sempre em um contexto escolar,
institucional, diretamente dirigido ao desenvolvimento de habilidades cognitivas raramente
apreensíveis num contexto informal.

Isso não quer dizer, no entanto, que os sujeitos só passam pelo processo de aquisição da
escrita a partir do momento em que entram para a escola. É bem verdade que, numa sociedade
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como a nossa, imersa em signos gráficos, um grau significativo de acesso ao letramento já ocorre
diante da intensa convivência com materiais escritos em geral e, para muitos adultos, essa
convivência é o único meio de acesso. No entanto, o valor simbólico e convencional da escrita,
na sociedade brasileira, ainda requer um contexto institucional, seja por lei5, seja por costume6.

Olhando especificamente para a aquisição de relativas na escrita, é possível considerá-la
de duas perspectivas. A primeira diz respeito à funcionalidade dessa construção para o escrevente
em fase de aquisição. A relativa serve, de modo geral, à função de construir ou de identificar um
referente, dentro de uma gama de possibilidades. Em construções como (8a), a função da relativa
restritiva é construir um referente (cf. DIK, 1997), não identificá-lo como aparece em (8b). Já em
(8c), a função da relativa não-restritiva é fornecer uma informação adicional a um referente já
bem identificado na situação de interação.

8 a. ele, de madrugada, ele saía, recebia aquele chamado, vinham buscar ele em casa, e eu ficava numa, numa casa [que eu fui
morar, enorme, sozinha] (Bra80:NadaCiumenta) .

b. aqueles (homens) [que trabalhavam efectivamente a terra] não melhoraram a sua... forma de estar na vida, a sua
qualidade de vida (PT97: Trabalho Posse Terra)

c. a própria metrópole [que nos colonizou] tinha um índice de analfabetismo ainda substancialmente alto no século vinte em
relação a outros países europeus. (Ang97:O Ensino em Angola) (CAMACHO, 2012)

Outra perspectiva relevante é a semântico-formal, a partir da qual Keenan e Comrie
(1977) identificam as restritivas. Segundo esses autores, qualquer objeto sintático é uma oração
restritiva se restringir, num primeiro momento, um conjunto de objetos por meio da especificação
de um conjunto maior (o domínio da relativização ou constituinte pivô) e se também restringir,
num segundo momento, esse conjunto. Assim, a oração restritiva de (8b) apresenta (i) como
domínio de relativização um dado conjunto identificado como homens, dado no contexto
discursivo; (ii) como constituinte nuclear o SN aqules (homens), que, para De Vries (2002) é um
constituinte pivô; e (iii) como oração restritiva que trabalhavam efectivamente a terra.

Para que a sentença possa ser decodificada, o item a ser relativizado deve pertencer ao
domínio de relativização e a sentença restritiva deve ser verdadeira em relação a esse domínio
(KEENAN; COMRIE, 1977). O núcleo tem a função semântica de estabelecer um conjunto de
entidades, que pode ser chamado de domínio da relativização, de acordo com Keenan e Comrie
(1977, p. 63), enquanto a função da oração restritiva é identificar um subconjunto desse domínio
mediante a imposição de uma condição semântica sobre o nome nuclear; a identificação de um
subconjunto serve tanto à função identificadora quanto à função construtora postulada por Dik
(1997).

Já o núcleo nominal da sentença contida em (8c), um sintagma nominal definido, consiste
num conjunto unitário que, como tal, não admite restrição de acordo com a equação metrópole =
Portugal (Camacho, inédito). Portanto, a função da relativa não-restritiva ou apositiva é apenas
fornecer especificação adicional ao núcleo nominal. A pausa ou a mudança de tessitura que
costumam marcar a fronteira entre a oração principal e a relativa indica ainda tratar-se aqui de
dois atos discursivos, cada qual com própria força ilocucionária.

É difícil saber se haveria diferença, na aquisição da escrita, entre o domínio de orações
restritivas que constroem um referente e de restritivas que identificam um referente, por um lado,
e, por outro, entre restritivas e não-restritivas. Além disso, há situações ou gêneros discursivos

5 No Brasil, desde 2009, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 59, a escolarização é obrigatória e deve
ser oferecida a todos, gratuitamente, que tiverem entre 4 e 17 anos, assegurado o direito à escolarização daqueles que
não tiveram acesso a ela na idade própria. A legislação brasileira não prevê a educação domiciliar.
6 Questões relativas à fala e à escrita, bem como o processo de aquisição da escrita serão discutidos a seguir.
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que vão privilegiar o uso da relativa restritiva, enquanto outras situações ou gêneros limitam
drasticamente o uso dessa construção.

4. Universo de investigação e procedimentos metodológicos

Adota-se neste trabalho um enfoque funcional, essencialmente empírico, mediante o qual
os dados coletados serão submetidos ao tratamento teórico mais apropriado, o funcional e o
sociointeracional. Esse tratamento explicitamente indutivo dos dados é, além de uma imposição
teórica, uma imposição metodológica, já que procuramos, neste trabalho, descobrir os processos
que regem a aquisição de ORs na escrita, em termos de acessibilidade. Assim, é necessário partir
dos dados para se chegar a generalizações confiáveis como resultado.

Este trabalho utiliza como córpus de análise textos escritos, coletados entre 2001 e 2004
pelo Grupo de Pesquisa Estudos sobre a Linguagem (GPEL/CNPq), coordenado por Chacon
(2001-2004), em duas escolas municipais de São José do Rio Preto: E.M.E.F. Wilson Romano
Calil e E.M.E.F Dr. João Jorge Sabino. O banco de dados conta com 55 propostas de produção
textual diferentes, que geraram aproximadamente 2500 enunciados escritos de 130 crianças em
fases diferentes de aquisição de escrita (CAPRISTANO, 2007). Para a análise deste trabalho,
selecionamos as ocorrências de relativas restritivas e não-restritivas de 14 alunos, sendo 8 da
escola João Jorge Sabino e 6 da escola Wilson Romano Calil. Esses alunos, que participaram da
coleta durante os quatro anos do projeto, que compuseram, no mínimo, 50 textos ao longo desse
período, ou seja, aqueles que produziram, ao final, ao menos 90% das propostas textuais..
Realizamos, neste trabalho, a análise dos dados da primeira (2001) e da quarta série (2004), que
constituem o início e o final do período da coleta dos textos. A tabela 1 ilustra a quantidade de
textos escritos pelos alunos.

ESCOLA ALUNO7
QUANTIDADE DE TEXTOS

TOTAL1ª SÉRIE 4ª SÉRIE

ESCRITOS/PROPOSTOS ESCRITOS/PROPOSTOS

JOÃO

JORGE

SABINO

AGS 12/14 14/14 26/28
CAMB 12/14 13/14 25/28
IAD 14/14 13/14 27/28
JVRS 13/14 14/14 27/28
MCB 13/14 13/14 26/28
NACS 14/14 12/14 26/28
PHP 14/14 14/14 28/28
WPG 12/14 13/14 25/28

WILSON

ROMANO

CALIL

BPM 13/14 14/14 27/28
ESP 14/14 13/14 27/28
GOM 12/14 14/14 26/28
KSA 12/14 14/14 26/28
THF 14/14 12/14 26/28
VAS 13/14 13/14 26/28
TOTAL:
MÉDIA:

182
13 por aluno

186
13,28 por aluno

368 textos
26,28 por aluno

Tabela 1. Quantidade de textos analisados

7 A identificação do aluno é feita a partir das iniciais de seu nome em maiúsculo.
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Para discutir a relevância desses dados, precisamos, primeiramente, discutir a relação
entre fala e escrita e a diferença na aquisição de uma e de outra.

Longe de entender fala e escrita como dicotômicas, a linguística brasileira tende, nos
últimos anos, a conceber as duas como modos de enunciação da linguagem. Para a perspectiva de
heterogeneidade constitutiva da escrita de Corrêa (2004), fala e escrita não são eventos
linguísticos homogêneos e estritamente separados. Sob essa perspectiva, esses conceitos estão
ligados aos de oralidade e letramento, vistos como verdadeiras práticas sociais. Nesse âmbito, a
oralidade se define como uma prática social interativa com finalidade comunicativa, que se
materializa basicamente por meio do modo de enunciação falado da linguagem, que dialoga com
outras coisas já faladas, mas também com outras coisas já escritas. Por sua vez, o letramento
também se define com uma prática social e como tal, baseada num conjunto diversificado de
outras práticas em que se insere a escrita. Assim, uma prática de letramento pode estar presente,
por um lado, em situações com um uso mínimo de escrita, como a que um analfabeto, por
exemplo, é capaz de “ler” e identificar um ônibus em um ponto de parada. Está presente,
também, em uma situação que define uma apropriação profunda da escrita, como, por exemplo, a
que um indivíduo desenvolve escreve uma tese de doutorado. Essas práticas de letramento
dialogam, por sua vez, com outras práticas letradas, com outras coisas já escritas, e também com
práticas faladas, com outras coisas já ditas. A linguagem, por ser essencialmente dialógica, faz
com que as práticas orais e letradas também a sejam. Sob essa perspectiva, letrado é aquele
indivíduo que participa de práticas sociais letradas, de eventos de letramento, independentemente
do grau de alfabetização de que dispõe. Nessa perspectiva, portanto, os fatos linguísticos, fala e
escrita, são indissociáveis de suas respectivas práticas sociais, oralidade e letramento
(SOBRINHO, 2012, p. 32).

Desse modo, letramento e alfabetização são conceitos que nem sempre coincidem.
Entendemos aqui letramento como um conjunto de práticas sociais que envolve a escrita,
enquanto a alfabetização como a prática de aprendizado formal da escrita, principalmente aquela
desenvolvida na escola. Concordamos com Soares (2004) que a alfabetização não deve ser
pautada pelo domínio técnico do código linguístico, mas sim pelo dever de promover uma “(...)
autonomização das relações entre o sistema fonológico e o sistema gráfico em relação às demais
aprendizagens e comportamentos na área de leitura e escrita (...)” (SOARES, 2004, p. 9). Essa
autora prevê a existência de uma relação tão arraigada entre letramento e alfabetização que
dissociar essas duas práticas acaba implicando incorrer em um verdadeiro equívoco. A
alfabetização é o processo responsável pela aquisição do sistema convencional da escrita,
enquanto o letramento é o processo responsável pelo desenvolvimento de habilidades de uso
desse sistema em práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita (SOARES, 2004, p. 14).

Assim, os dados de que dispomos são de crianças inseridas tanto em práticas orais/faladas,
como em práticas letradas/escritas, que os produziram na escola, ou seja, em contexto formal de
aprendizagem de escrita. Essas crianças já dominam as bases do modo de enunciação oral da
linguagem, de modo geral, e estão se inserindo no contexto formal de educação e tendo os
primeiros contatos com o ensino formal de língua na escola. Os dados produzidos por elas
revelam, muito além de seu grau de conhecimento da língua, suas percepções e seu imaginário
acerca desse sistema vivo do qual elas participam, tanto agindo sobre ele quanto sofrendo a ação
por ele produzida.
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5. Análise dos dados

A partir do levantamento realizado nos 368 textos previamente selecionados, foram
encontrados 183 dados de relativas. A análise desses dados está dividida em três partes: na
primeira, apontaremos algumas tendências à acessibilidade da relativa no contexto de aquisição
da escrita; na segunda, discutiremos as estratégias de relativização empregadas pelos alunos por
fim, na terceira, discutiremos as funções sintáticas e as restrições à acessibilidade da HA de
Keenan e Comrie (1977).

5.1 As relativas e a aquisição da escrita

A partir dos 368 textos analisados, foram encontrados 183 dados de relativas. A tabela
abaixo ilustra os dados encontrados.

ESCOLA

SÉRIE
TOTAL

1ª 4ª
Textos Dados Média Textos Dados Média Textos Dados Média

JOÃO JORGE SABINO 104 24 0,23 106 59 0,55 210 83 0,39
WILSON ROMANO CALIL 78 25 0,32 80 75 0,93 158 100 0,63

TOTAL 182 49 0,27 186 134 0,72 368 183 0,49
Tabela 2. Frequência de relativas nos textos do córpus

A leitura da tabela nos permite perceber a ocorrência de tendências quantitativas muito
interessantes. Há, em primeiro lugar, diferenças de frequência entre as escolas. Os alunos da
escola Wilson Romano Calil produzem, na média, mais relativas do que os alunos da escola João
Jorge Sabino. Nos dados da primeira escola, encontramos uma média de 0,63 dados por texto,
enquanto nos dados da segunda, 0,39. A explicação para esse fenômeno encontra-se,
possivelmente, em fatores extralinguísticos.

Em segundo lugar, apesar da diferença entre as escolas, observamos, como uma tendência
gera, que o número de relativas aumenta na 4ª série, em relação à 1ª. De fato, na escola João
Jorge Sabino, a média de ocorrência é duas vezes maior na 4ª série, enquanto na escola Wilson
Romano Calil, o número de relativas chega mesmo a triplicar; no geral, o número de relativas na
quarta série é duas vezes e meia maior na quarta série do que na primeira.

Entretanto, é baixa a incidência de relativas por texto, como mostra o índice de 0,49. Isso
significa que, a cada dois textos escritos pelas crianças, há apenas uma ocorrência de relativa.
Esses dados nos dão evidências reveladoras. Podemos perceber, em primeiro lugar, que o número
de relativas, mesmo na quarta-série, ainda é baixo, menos de uma por texto, fato que aponta para
um percurso ainda incipiente no processo de aquisição. Em segundo lugar, há uma tendência para
um uso progressivamente crescente de uso da construção com o passar dos anos: a frequência
aumenta na última série analisada, em relação à primeira, revelando um estágio inicial de
aquisição, mas em progressivo acréscimo de frequência de uso.

Também um olhar voltado para os dados a partir da perspectiva do percurso individual de
produção de relativas permite chegar a resultados instigantes. Consideremos a tabela 3 a seguir.
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ESCOLA ALUNO 1ª SÉRIE 4ª SÉRIE TOTAL

JOÃO

JORGE

SABINO

AGS 5 6 11
CAMB 0 15 15
IAD 3 6 9
JVRS 4 14 18
MCB 0 2 2
NACS 3 10 13
PHP 4 9 13
WPG 0 2 2

WILSON

ROMANO

CALIL

BPM 3 7 10
ESP 10 20 30
GOM 4 14 18
KSA 5 15 20
THF 1 7 8
VAS 2 12 14
TOTAL 49 134 183

Tabela 3. Ocorrências por aluno

A leitura da tabela 3 permite entrever que todos os alunos produzem relativas no final dos
quatro anos iniciais de escolarização e que, além disso, em geral, os alunos ao menos triplicam o
número de relativas na quarta série. É o que acontece com JVRS, NACS, GOM, KSA, THF e
VAS. A aluna AGS praticamente manteve o número de ocorrências entre a primeira e a quarta
série. Os alunos CAMB, MCB e WPG não produziram nenhuma relativa na primeira, apesar de
haver uma diferença interessante entre eles: os alunos MCB e WPG produziram apenas duas
relativas na quarta série, enquanto CAMB produziu 15. Por fim, alguns alunos duplicam o
número de relativas, como ocorre com IAD, PHP, BPM e ESP.

É interessante notar que a frequência é relevante em relação à posição da HA de Keenan e
Comrie (1977) relativizada. Os alunos com menos ocorrências, MCB e WPG, relativizaram
apenas sujeito e objeto direto. O restante dos alunos relativizou sujeito, objeto direto e teve ao
menos um caso de relativização de oblíquo. Os alunos AGS, JVRS, ESP, KSA e VAS
manifestaram ao menos um caso de oblíquo (de Tempo ou Lugar) já na primeira série. O único
caso de relativização de genitivo foi realizado pela aluna BPM, na décima proposta da 4ª série.

5.2 As estratégias de relativização

Os dados encontrados neste trabalho revelam que as crianças em fase de aquisição de
escrita utilizam quase que exclusivamente a estratégia da lacuna. Dos 183 casos encontrados, 176
foram relativizados por meio dessa estratégia (96,2% dos casos), 6 casos por meio da estratégia
de pronome relativo (3,25%) apenas um caso (0,55%) foi relativizado por meio da estratégia de
retenção pronominal. Não houve nenhum caso com a estratégia de encalhamento de preposição.

De fato, a expectativa era que a maioria das relativas aparecesse sob a forma de lacuna,
uma vez que essa é a estratégia principal para as funções de sujeito e objeto direto, mais
acessíveis à relativização. O que tivemos como resultado, no entanto, aponta para um uso quase
exclusivo da lacuna como estratégias de relativização, inclusive para funções mais baixas da HA.
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A estratégia da lacuna foi utilizada na relativização de sujeito (9), objeto (10), oblíquo
(11) e genitivo (12):

9. SU

ERA UM VEIS UM RATO QUE MORAVA NO CANPO.
(PHP, 1ª, 5)

10. OD

Adorei o teatrinho que vocês fizeram.
(KSA, 1ª, 14)

11. OBL

Ai ele tinha um amigo que tinha aquele supereroi que ele era fam ai estava passando um filme da
aranha...
(CAMB, 4ª, 9)

12. GEN

Certa vez, eu foi nuna escola que na cabeça dos alunos tinha um monte de piolho, (...)
(BPM, 4ª, 10)

Camacho (inédito), ao se deparar com resultado semelhante, afirma que há motivações
funcionais para o uso preferencial da estratégia de lacuna. Segundo o autor, as relativas
cortadoras (ou seja, as relativas de lacuna formadas a partir da estratégia de retenção pronominal
em que o pronome-lembrete é apagado) representariam uma extrapolação da estratégia para as
posições mais baixas da HA, já que a estratégia da lacuna é a estrutura usada para sujeito e
objeto, as duas posições mais acessíveis à relativização. O uso de lacuna nas funções mais baixas
representa uma aproximação formal entre construções que relativizam diferentes funções
sintáticas. O autor também afirma que essa extensão também pode ser explicada pela baixa
incidência das copiadoras (ou seja, as relativas de retenção pronominal com pronome-lembrete).
Ainda que essa estratégia seja potencialmente mais eficaz do que a de pronome relativo, em
termos de compreensão cognitiva, o estigma social que ela veicula bloqueia seu uso em favor da
da estratégia de lacuna.

De fato, no córpus analisado, foi extremamente baixa a incidência de relativa com
retenção pronominal; na realidade, houve apenas uma ocorrência. Vejamos:
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13.

Era uma vez um homem que estava loquinho da cabeça por aquela mulher que estava apaichonado por ela epenssou em
levar ea para pacear de carro em algum dia em um restaurante (…)
(THF, 4ª, 10)

Esse exemplo inclui duas relativas: uma de sujeito e uma de oblíquo. No primeiro caso, a
estratégia utilizada é a de lacuna; além de ser a estratégia padrão para a posição, o uso da
estratégia de retenção pronominal na primeira ocorrência não é esperada, já que a função de
sujeito é facilmente recuperada.

Já segunda ocorrência, no entanto, tem como estratégia selecionada exatamente a de
retenção pronominal, por se tratar de um referente mais difícil de recuperar cognitivamente. O
antecedente da segunda ocorrência – mulher – é o complemento do adjetivo loquinho da cabeça
da primeira OR; a ausência da informação reiterada pelo pronome-lembrete, poderia ativar um
caso de ambiguidade referencial. Portanto, além da dificuldade cognitiva que traz relativizar a
posição de oblíquo, a ocorrência da estratégia de retenção pronominal ocorre, ainda, num
contexto complexo, que ativa a possibilidade de ambiguidade de referente.

Cabe ainda observar que a segunda oração atua como um adendo que a criança sente a
necessidade de incorporar para reiterar a informação ao construir o referente de homem. Mesmo
assim, por ela estabelece uma relação anafórica com o SN aquela mulher, como se a criança
desejasse ampliar, portanto, as chances do destinatário de recuperar todas as referências
construídas.

Todos os casos de relativização com pronome relativo foram de oblíquo na função
semântica de Lugar com o pronome relativo onde. Observe o exemplo a seguir:

14. OBL – Lugar

O dia da mulher é comemorado no mundo todo pelas mulheres no dia 08/03/04 de março em paises bem próximos daqui
como: Europa, Estados unidos e Brasil e em mais paises por perto. u
Onde mulheres se manifesta.
(ESP, 4ª, 1)

O exemplo (14) é especialmente interessante. Além de vir codificado com a estratégia do
pronome relativo, o referente aparece distanciado da oração relativa, tanto que o aluno a escreve
separadamente, em outra linha. Esse fato licencia o uso de pronome em detrimento da estratégia
de lacuna: onde, além de pronome relativo, é uma palavra que, por si só, indica lugar,
diferentemente de que. De fato, é comum, no português, o uso de onde como relativizador de
outras funções que não Lugar; no entanto, não encontramos nenhum caso nos dados deste
trabalho. Além de países, os referentes utilizados nos outros casos encontrados foram casa, lugar,
país, buraco e espaço, todos com estatuto de lugar, em maior ou menor grau.
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5.3 A Hierarquia de Acessibilidade

No que tange a Hierarquia de Acessibilidade de Keenan e Comrie (1977), os dados
analisados confirmam sua validade e aplicabilidade. Foram encontrados exemplares de
relativização de sujeito, objeto direto, oblíquo e genitivo. A tabela 2 a seguir ilustra a frequência
das relativas em cada posição.

POSIÇÃO SU> OD> OI> OBL> GEN> OCOMP TOTAL

QUANTIDADE 113 30 0 39 1 0 183
PORCENTAGEM 61,75% 16,4% 0% 21,3% 0,55% 0% 100%

Tabela 4. Funções sintáticas relativizadas

A leitura da tabela 2 permite reiterar a primazia da posição de sujeito na relativização. De
fato, incide sobre essa posição mais da metade das ocorrências de relativização nos textos de
crianças em fase de aquisição. A incidência de relativas apenas nas duas primeiras posições,
sujeito e objeto direto, abrange quase 80% dos casos de relativização. Essa freqüência, bastante
significativa, e vai ao encontro dos dados de Perroni (2001), com, no entanto, uma diferença: a
presença de oblíquos na aquisição da escrita é bem maior do que na aquisição de língua oral,
havendo, inclusive, a manifestação de um caso de relativização de genitivo.

É interessante notar a ausência de relativização de objeto indireto e a presença de
relativização de oblíquo nesse córpus. A princípio, os dados parecem estar em desacordo com a
HA, uma vez que, sob condições normais, nenhuma lacuna deve existir. Cabe notar que o
português dispõe de relativização de OI, como podemos observar no exemplo (15):

15. O dr. Langdon Down relata a história de um paciente seu a quem ele deu o livro "Declínio e Queda do Império
Romano".
(internet8)

Keenan e Comrie (1977) assumem a fragilidade da posição de OI, alegando que talvez ela
seja a mais sutil da HA. Para a teoria da Gramática Funcional (DIK, 1997), a função de objeto
indireto não dispõe de um estatuto independente, sendo reinterpretada prioritariamente pela
indicação da função de Recipiente, ou então pela combinação de Recipiente com objeto. Nesse
sentido, a GF explica que a função tradicionalmente chamada objeto indireto ora se comporta
como um oblíquo, ora como um objeto direto. Veja o caso do ingles, que licencia casos de
alternância de dativo:

16. a. John gave the book to Peter.
b. John gave Peter a book.

Em (16a), o argumento Peter se comporta como um oblíquo, uma vez que recebe uma
preposição e não desempenha nem a função sintática de sujeito nem a de objeto direto. Já em
(16b), o mesmo argumento se comporta como objeto direto, já que não se diferencia formalmente
do outro argumento, embora, semanticamente, mantenha a função Recipiente nos dois casos. O
português, entretanto, não licencia construções semelhantes a (16b), mantendo sempre a
preposição indicadora do caso dativo cuja relação gramatical é a de objeto indireto.

8 Retirado de http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u429.shtml. Acesso em 30 mar. 2014.
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Em trabalho anterior9, demonstramos que outras categorias semânticas, como Tempo e
Lugar, são mais acessíveis cognitivamente do que a categoria sintática OI, e até mesmo,
eventualmente, mais acessíveis do que as categorias semânticas Recipiente e Beneficiário, que,
quando presentes como segundo argumento de um verbo, ocupam a função sintática de objeto
indireto. Na análise tipológica de línguas indígenas brasileiras, discutimos o estatuto das funções
semânticas de Locativo e Tempo. Essas funções semânticas são mais recorrentes nas línguas
analisadas do que outras funções de oblíquos, e mais acessíveis, em algumas línguas, do que as
funções semânticas de Recipiente e de Beneficiário. Naquele córpus, Lugar e Tempo dispõem do
mesmo estatuto que objeto indireto no que diz respeito à acessibilidade. Isso pode ser explicado
pela aproximação entre a relação espacial de alativo e suas consequentes expansões metafóricas
para tempo e posse. A relação semântico-cognitiva de deslocamento (alativo, expandida para
relações temporais e de posse) se confirma no uso das preposições, tanto no português como no
inglês, para as relações de Locativo, Tempo e Recipiente: para ou a e to, respectivamente. Sendo
assim, a equivalência de Recipiente a Locativo e Tempo, nas línguas analisadas, não é só um
fenômeno perceptível na comparação de dados, mas é, também, explicável de um ponto de vista
cognitivo.

Desse modo, uma relação de acessibilidade cognitiva entre Lugar, Tempo e Posse, que
parta do mais concreto ao mais abstrato, explica a presença de relativização de oblíquos e a
ausência de relativização de objeto indireto no córpus de aquisição da escrita.

Os oblíquos relativizados no córpus estão distribuídos na tabela 3:

RELAÇÕES SEMÂNTICAS LUGAR TEMPO OUTROS OBLÍQUOS TOTAL

QUANTIDADE 11 15 13 39
PORCENTAGEM 28,2% 38,5% 33,3% 100%

Tabela 5. Funções semânticas relativizadas a partir da função sintática de oblíquo

Os dados expostos na Tabela 5 permitem deduzir que Tempo é a categoria mais
frequentemente relativizada, seguida de outros oblíquos e de Lugar. Exemplificamos a
relativização dessas categorias em (17a-b):

17 a. Tempo

(...) mas só que no mesmo dia que marcaram o encontro aconteceu uma tragédia um acidente
(VAS, 4ª, 10)

b. Lugar

Meu Espirito E entrou com Ele num Buraco Onde la tinha vaias mulheres com os peitos de fora saído Sangue ...
(IAD, 4ª, 11)

9 Oliveira, 2011.
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c. Outros Oblíquos

Saindo do terminal o ônibus sobre e depois desse uma avenida que não sei o nome.
(KSA, 4ª, 5)

A relativização de Tempo e de outros Oblíquos se deu, em todos os casos, mediante o uso
da estratégia de lacuna. A relativização de Lugar, no entanto, além de ter-se manifestado sob a
forma da estratégia de lacuna, também se manifesta mediante a estratégia de pronome relativo,
como vimos em (14), aqui repetido como (18).

18. OBL – Lugar

O dia da mulher é comemorado no mundo todo pelas mulheres no dia 08/03/04 de março em paises bem próximos daqui
como: Europa, Estados unidos e Brasil e em mais paises por perto. u
Onde mulheres se manifesta.
(ESP, 4ª, 1)

É interessante notar, aqui, que os oblíquos relativizados por meio de lacuna se
identificam, formalmente, com a relativização de objeto direto. No registro da ocorrência da
estratégia de pronome relativo (ou seja, nos casos em que há marcação de caso e,
consequentemente, distinção formal de objeto direto), a relativização se dá justamente na função
semântica Lugar, mais facilmente compreendida cognitivamente do que objeto indireto. Sendo
assim, se, por um lado, os resultados confirmam certa fragilidade da posição de OI na HA de
Keenan e Comrie (1977), justifica, por outro, a importância de se considerar as funções
semânticas na relativização, justificando uma revisão da HA puramente sintática de Kennan e
Comrie (1977).

6. Considerações finais

Os dados analisados neste trabalho apontam tendências para a aquisição das relativas na
escrita. Em primeiro lugar, os alunos tendem a duplicar o emprego da construção relativa na
última série em comparação à primeira e, em segundo lugar, a maioria chegou a triplicar o
número de ocorrências na última série. Há, por outro lado, alunos que sequer utilizam essa
construção no primeiro ano de escolarização, o que não pressupõe o equívoco de afirmar que
ainda não tenham competência no manejo da construção. O fato de lidarmos com textos
produzidos em contexto formal causa desconhecimento do que os alunos produzem naturalmente.
O fato é que, ao final, do quarto ano de escolarização, todos os alunos registram algum uso de
relativas, aplicando-as, no mínimo, às posições de sujeito e objeto direto.

Quanto à HA de Keenan e Comrie (1977), reafirmamos sua validade no córpus analisado
e também apontamos alguns questionamentos. Em primeiro lugar, os dados dos alunos seguem,
em geral, o postulado de que as funções de sujeito e objeto direto são as mais relativizadas. Em
segundo lugar, relativizam-se as posições de oblíquo e genitivo. Como se sabe, a função de
genitivo é o ponto de corte do português na hierarquia.
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A função de objeto indireto não é relativizada, o que apontaria para uma possível lacuna
na hierarquia. Sobre isso, reafirmamos a necessidade de se levar em conta critérios não apenas
sintáticos para a descrição do fenômeno em análise. Com efeito, o exame das funções semânticas
relativizadas formalmente como oblíquos permite deduzir que a única função semântica
relativizada mediante o emprego da estratégia do pronome relativo, formalmente distinta da
estratégia de lacuna, foi justamente Lugar, que consiste na propriedade mais concreta
cognitivamente. Relativizam-se as outras funções semânticas de oblíquo com base na mesma
estratégia que relativiza sujeito e objeto direto, a de lacuna, o que aproxima formalmente os
oblíquos dos objetos diretos.

Em relação à estratégia de relativização, ao contrário do esperado, a estratégia de retenção
de pronome é pouco recorrente na relativização de posições mais baixas da hierarquia. A
estratégia principal utilizada para a relativização dessas funções foi a de lacuna, a mesma das
funções de sujeito e objeto direto. A estratégia de pronome relativo foi utilizada apenas na
relativização de oblíquos com função semântica de Lugar, por meio do pronome relativo onde.

Camacho (inédito) destaca que a utilização da estratégia de lacuna representa, a princípio,
uma incoerência. Sendo esta estratégia mais opaca do que a estratégia de retenção pronominal,
era de se esperar que as posições mais baixas na hierarquia fossem relativizadas pela estratégia
mais transparente, uma vez que a transparência (a relação de um para um em forma em função) é
mais fácil cognitivamente. No entanto, o estigma social da estratégia de retenção de pronome,
aliado ao Princípio da Economia, parecem ser mais relevantes do que o Princípio de Iconicidade
(ou seja, de transparência). De fato, o português, segundo Camacho (inédito) prefere a estratégia
da lacuna às outras estratégias e os dados de aquisição confirmam essa preferência.
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