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RESUMO 
 

Com base em pressupostos teóricos do paradigma funcionalista, investigamos os 
aspectos sintático-semânticos e textual-discursivos da oração relativa explicativa em textos 
escritos do português contemporâneo pertencentes às literaturas técnica, jornalística, 
romanesca e dramática do Banco de Dados de Língua Escrita Contemporânea no Brasil, 
que está armazenado no Centro de Estudos Lexicográficos da Faculdade de Ciências e 
Letras, UNESP de Araraquara-SP. Neste estudo, partimos de uma discussão a respeito das 
propriedades da oração relativa explicativa apontadas pelas gramáticas tradicionais e 
descritivas de língua portuguesa, bem como por pesquisas de orientação funcionalista para, 
após a análise de 503 ocorrências, proceder à comparação com construções, à primeira 
vista, muito semelhantes: as apositivas não-restritivas e as adverbiais. Os resultados obtidos 
confirmam a hipótese de que as orações relativas explicativas se assemelham às 
construções apositivas, sobretudo no que concerne às características do plano textual-
discursivo, mas se afastam da representação prototípica da aposição pela assimetria 
sintático-semântica observada na construção relativa. Os dados analisados também 
confirmam a hipótese de que a oração relativa explicativa assemelha-se às construções 
adverbiais por comportar-se como uma manifestação alternativa de articulação de 
conteúdos circunstanciais (mediante proposições relacionais inferidas de causa, 
conseqüência e concessão); mas, ao contrário delas, pode servir diretamente ao propósito de 
aporte de informações na construção argumentativo-atitudinal da identidade dos referentes 
discursivos. A partir dos resultados da pesquisa, discutimos uma proposta de abordagem 
reflexiva e produtiva da oração relativa no ensino de gramática nas escolas. Acreditamos 
que a presente pesquisa contribuirá para a descrição e análise lingüística do português 
contemporâneo, bem como para o ensino, que deverá buscar a ampliação da competência 
textual-discursiva dos alunos ao tornar as aulas de análise lingüística e de leitura e produção 
de textos mais consistentes e coerentes em relação ao uso efetivo da língua.  
 
 
 
 
 
 



 

 

7 

ABSTRACT 
 
 
Based on the theoretical presuppositions of the functionalist paradigm, a research was done 
on the syntactic-semantic and textual-discursive aspects of the explicative relative sentence 
in texts written in contemporary Portuguese. These texts are part of the technical, 
journalistic, novelistic and dramatic literatures of the Contemporary Written Language 
Database in Brazil, which are stored in the Lexicographical Studying Center of the Science 
and Letters College, UNESP from Araraquara in São Paulo – Brazil. In this study, it was 
developed a discussion related to the explicative relative sentence properties which are 
presented by the traditional and descriptive grammars of the Portuguese language, as well 
as by some functionalist orientation researches, in order to make a comparison with some 
structures, after analyzing 503 occurrences. At first, these structures were considered too 
similar: the non-restrictive appositives and the adverbial ones. The obtained results in this 
research confirm the hypothesis that the explicative relative sentences are similar to the 
appositive structures, above all considering the characteristics of the textual-discursive 
plan; but they move away from the prototypical representation of the apposition by the 
syntactic-semantics asymmetry which is observed in the relative structure. The analyzed 
data also confirm the hypothesis that the explicative relative sentence is similar to the 
adverbial structures while working as an alternative articulation manifestation of 
circumstantial contents (by means of inferred relational proposals of cause, consequence 
and concession); but, in contrast with them, it can be directly used for serving to the 
purpose of conducting some information to the argumentative-attitudinal arrangement of 
the identity of the discursive referents. From the obtained results of this research, it was 
discussed a proposal of a productive and reflexive approach of the relative sentence in the 
grammar teaching process at schools. It is important to mention that this research will 
certainly contribute to the descriptive and linguistic analysis of the contemporary 
Portuguese language, as well as to the teaching process, which is supposed to try to get the 
extension of the textual-discursive students’ competence by turning the linguistic analysis 
and the reading-comprehension and writing lessons into more consistent and coherent 
classes in relation to the effective use of the language. 
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INTRODUÇÃO 
 

Diferentes gramáticos (PERINI, 1989; CEGALLA, 1989; CUNHA, 1983; 

SACCONI, 1989, entre outros) atribuem a função de aposto à oração relativa explicativa1. 

No entanto, constatamos que as relações existentes entre as orações relativas explicativas e 

as construções apositivas não estão esclarecidas pelos gramáticos tradicionais. As 

gramáticas tradicionais atribuem a função de aposto para a oração substantiva apositiva, ao 

mesmo tempo em que afirmam ter a oração relativa explicativa essa mesma função.  

 Além disso, vale ressaltar que essas construções, na maioria das vezes, têm seu 

estudo restrito aos aspectos formais, ou seja, limitados ao âmbito da sintaxe da oração. 

 A partir de uma abordagem funcionalista, em que a língua é vista como instrumento 

de interação social e decorrente de escolhas feitas por seus usuários em situação real de uso, 

com a integração dos componentes sintático, semântico e pragmático, foram desenvolvidas 

muitas pesquisas sobre o processo de articulação de orações no português do Brasil.  

 Decat (1993), por exemplo, investigou a hipotaxe adverbial no português em uso. 

Há também trabalhos mais específicos, em língua falada, sobre as cláusulas adverbiais 

concessivas, condicionais e causais (NEVES, 1999), alternativas (PEZATTI, 1999), dentre 

outras.  

Neves (1999) estudou o processo de junção adverbial nas construções causais, 

condicionais e concessivas. A autora fez uma avaliação do papel das locuções conjuntivas 

adverbiais e do processo de gramaticalização em que se envolvem esses elementos em 

língua portuguesa. Essa avaliação implica a compreensão do verdadeiro estatuto das 

orações de função adverbial, colocadas ao lado das orações substantivas e das adjetivas 

como subordinadas, sem nenhuma discussão na tradição gramatical. 

Também com enfoque funcionalista, Nogueira (1999) estudou os aspectos formais e 

funcionais da aposição. Segundo a autora, o traço mais geral que caracteriza as construções 

                                                
1 As orações relativas explicativas são conhecidas, nas gramáticas tradicionais, como orações 

adjetivas explicativas. Nesta pesquisa, adotamos a terminologia relativa explicativa, pois ela já vem 

sendo utilizada em gramáticas descritivas e em diversos estudos funcionalistas sobre articulação de 

orações em Língua Portuguesa.  
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ditas apositivas encontra-se na natureza centrípeta (CAMARA JR., 1986), isto é, de 

elaboração (HALLIDAY, 1985), em que as unidades giram em torno de um único centro de 

referência. As condições de identidade referencial, distribucional e categorial são apontadas 

como propriedades de uma representação prototípica da construção apositiva. Isso significa 

dizer que uma construção pode ser dita apositiva, ainda que não apresente essas 

propriedades. 

 Aquino (2001) estudou a cláusula apositiva como estrutura articuladora do discurso. 

A autora considerou como cláusulas apositivas as do tipo relativa explicativa, a substantiva 

apositiva e as cláusulas apositivas introduzidas por expressões parentéticas como  isto é, a 

saber, quer dizer, ou seja etc. 

 Leitão (2004), orientando-se também por uma perspectiva funcionalista, em que se 

considera uma integração entre sintaxe, semântica e pragmática, fez um estudo específico 

sobre a oração substantiva apositiva, traçando uma caracterização por protótipo e 

analisando os aspectos sintático-semânticos e textual-discursivos associados ao uso dessa 

oração em discursos oratórios. 

 Santos e Oliveira (2002) pesquisaram sobre os níveis de integração das orações 

adjetivas na região metropolitana do Rio de Janeiro e nas crônicas de Fernão Lopes, 

escritas no século XV. As autoras observaram que a ocorrência da oração mais integrada é 

mais freqüente, especialmente na modalidade oral e no português contemporâneo. Também 

constataram que a construção adjetiva não é um fenômeno lingüístico estático; ela pode 

apresentar diversos níveis de integração, inclusive há uma ambigüidade funcional, revelada 

pela mescla de papel adjetivo e adverbial. 

 Abreu (2008) estudou a leitura e a produção do texto de definição em língua inglesa 

a partir da oração adjetiva. O objetivo do seu trabalho é mostrar a relevância do uso da 

oração adjetiva na produção do texto expositivo de definição em língua inglesa, como 

também facilitar o entendimento da definição de termos de dicionário. 

A presente pesquisa insere-se no conjunto de estudos funcionalistas realizados no 

Brasil sobre o processo de articulação de orações. 

  As orações relativas explicativas já foram estudadas, porém as semelhanças e as 

diferenças quanto aos diferentes aspectos sintático-semânticos e textual-discursivos das 

orações relativas explicativas e das construções apositivas ainda não foram esclarecidas. 
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 Além disso, os valores adverbiais que as orações relativas explicativas podem 

expressar ainda não foram bem delineados. Com a presente pesquisa, essas semelhanças e 

diferenças entre as orações relativas explicativas e as construções apositivas e adverbiais 

poderão ficar mais claras e coerentes, se considerado o uso efetivo da língua. 

 A partir do que foi apresentado e de estudos realizados com abordagem 

funcionalista, percebemos que esse suporte teórico é o mais adequado para o estudo das 

orações relativas explicativas e sua relação com as construções apositivas e as construções 

adverbiais, visto que, além dos aspectos sintático-semânticos, também são ressaltados os 

textual-discursivos. Salientamos, também, que as orações relativas explicativas são 

importantes estruturas utilizadas na organização da informação no discurso, pois elas são 

escolhas do falante / autor em seu discurso, com um propósito enunciativo peculiar, tais 

como facilitar a identificação de um referente, apresentar uma caracterização, enfatizar uma 

característica específica para homenagear alguém, dentre outras. 

 Assumimos, para tal pesquisa, pressupostos teóricos funcionalistas. Um deles diz 

respeito à relação entre a instrumentalidade e a funcionalidade da língua, visto que, no 

paradigma funcionalista, a língua é tratada como um instrumento de interação social entre 

os seres humanos. Conforme Dik (1986), o sistema que está implícito nas expressões 

lingüísticas é um sistema funcional, ou seja, a maneira como a língua está organizada não 

pode ser estudada detalhadamente sem que se investigue o motivo dessa organização e as 

funções comunicativas que exercem. 

 Um outro pressuposto funcionalista importante para o desenvolvimento dessa 

pesquisa é a integração dos componentes sintáticos, semânticos e pragmáticos. A 

integração desses componentes de análise é importante para o estudo da oração relativa 

explicativa, pois, como já foi mencionado, a maioria dos gramáticos consideram apenas os 

aspectos formais da construção que envolve a oração relativa explicativa. 

 Conforme Dik (1989), a semântica e a sintaxe devem ser estudadas a partir da 

pragmática, sendo que as prioridades vão da pragmática à sintaxe, via semântica, ou seja, a 

semântica deve ser vista como instrumental em relação à pragmática e a sintaxe como 

instrumental em relação à semântica. Para o autor, a lingüística deve ocupar-se de dois tipos 

de sistemas de regras: as regras semânticas, sintáticas, morfológicas e fonológicas (que 
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comandam a constituição das expressões lingüísticas) e as regras pragmáticas (que 

comandam os padrões de interação verbal em que essas expressões lingüísticas são usadas). 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa, é feito, inicialmente, um estudo das orações 

relativas explicativas nas gramáticas tradicionais e nas gramáticas descritivas de língua 

portuguesa, como também em algumas pesquisas de orientação funcionalista. Em seguida, 

são discutidas as semelhanças e as dessemelhanças entre as orações relativas explicativas e 

as construções apositivas, tomando-se como base a representação prototípica proposta por 

Nogueira (1999) para estas últimas construções.  

Essa análise também será voltada para a observação das motivações do contexto, ou 

seja, do nível pragmático-discursivo ou comunicativo. Desse modo, também serão 

investigados os valores semânticos circunstanciais altamente argumentativos (tais como as 

noções de motivo, concessão, condição) que aproximam as relativas explicativas das 

adverbiais. 

Esta pesquisa tem o objetivo geral de analisar os aspectos sintático-semânticos e 

textual-discursivos das orações relativas explicativas, relacionando-os com as construções 

apositivas não-restritivas e com as construções adverbiais. Os objetivos específicos são os 

seguintes: a) discutir o estatuto sintático-semântico da oração relativa explicativa 

prototípica na categoria das construções apositivas, investigando-se o seu nível de 

integração com o sintagma nominal antecedente; b) discutir os aspectos textual-discursivos 

da oração relativa explicativa relativamente à categoria das construções apositivas; c) 

discutir e sistematizar aspectos sintático-semânticos que aproximam ou distanciam as 

orações relativas explicativas e as construções adverbiais; d) discutir e sistematizar aspectos 

textual-discursivos que aproximam ou distanciam as construções que envolvem as orações 

relativas explicativas e as construções adverbiais. 

Conforme Luft (1985, p. 158), a função das orações adjetivas explicativas é apenas 

estilística, pois servem para dar ênfase, reforço. Sacconi (1989), por exemplo, afirma que a 

oração adjetiva explicativa com o verbo ser equivale ao aposto. Luft (1960) e Bechara 

(1978) consideram o aposto proveniente de uma oração adjetiva explicativa, com o 

apagamento do pronome relativo e da cópula. 

 Gramáticos como Bechara (1978), Kury (1987), dentre outros, relatam que as 

orações adjetivas explicativas são chamadas de adjetivas por terem o valor de adjetivo. 
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Para os gramáticos, essa oração é introduzida por um pronome relativo e exprime uma 

qualidade inerente ao substantivo, por isso apresenta valor de aposto e pode ser eliminado 

sem prejuízo à oração. 

Por outro lado, muitos são os lingüistas (Burton-Roberts, 1987; Lago, 1991; 

Rodriguez, 1989; dentre outros) que não concordam com a idéia de que uma expressão 

atributiva, como é o caso das relativas, esteja abrigada na categoria da construção apositiva, 

que se caracteriza, prototipicamente, como construção simétrica, paratática, de equivalência 

semântica e /ou referencial entre as unidades. 

Como já foi mencionado, no ensino tradicional de gramática, as orações adjetivas e 

apositivas têm seu estudo restrito ao âmbito da sintaxe da oração, ou seja, é 

descontextualizado e tem apenas o objetivo de identificá-las e classificá-las. Algumas 

definições atribuídas por gramáticos a essas construções apenas se repetem, o que não 

contribui para a distinção entre elas. 

Assim, cumpre perguntar se é pertinente chamar de apositiva uma construção que 

não se confunde com a representação central dessa categoria de construção, ou seja, 

convém chamar de apositiva uma expressão que, apenas com estatuto bastante periférico, 

pertenceria a essa categoria? 

A metodologia desta pesquisa sobre os aspectos sintático-semânticos e textual-

discursivos da oração relativa explicativa se inicia com a constituição e a delimitação do 

corpus de análise. Realizamos um estudo das características prototípicas da oração relativa 

explicativa em diferentes tipos de textos. A escolha por textos diferenciados deve-se ao 

propósito de diversificar, tanto quanto possível, o corpus em relação aos gêneros 

discursivos. 

 O corpus desta pesquisa 2 será constituído de diferentes textos escritos de literatura 

romanesca, técnica, oratória, jornalística e dramática retirados do Banco de Dados que está 

armazenado no Centro de Estudos Lexicográficos da UNESP – Campus de Araraquara e 

que serviram à organização do Dicionário de usos do português (BORBA, 2002) e da 

                                                
2 Nesta pesquisa, optamos pela utilização de um corpus da modalidade escrita da língua pelo fato de 

as orações relativas explicativas apresentarem uma pausa na modalidade oral, o que impõe registro 

em uma rigorosa transcrição fonética. 
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Gramática de usos do português (NEVES, 2000). O objetivo da diversificação de gêneros 

textuais é verificar se há diferença funcional no que diz respeito à manifestação dessas 

construções em cada uma dessas instâncias discursivas, observando-se as particularidades 

de usos da língua. 

A partir da leitura de amostras com volume textual aproximado de literaturas 

romanesca, técnica, oratória, jornalística e dramática, obtivemos 503 ocorrências de 

construções relativas explicativas. Analisamos cada ocorrência em seus aspectos sintático-

semânticos e textual-discursivos, que constituem as categorias de análise associadas ao uso 

dessas construções em diferentes situações comunicativas. Para a verificação de freqüência 

absoluta e cruzamento de categorias, utilizamos o programa de computador SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences – Pacote Estatístico para as Ciências Sociais), 

que teve a sua primeira versão em 1968 e é um dos programas de análise estatística mais 

usados nas ciências sociais. Foi inventado por Norman H. Nie, C. Hadlai (Text) Hull e Dale 

H. Bent. A partir dos resultados (percentuais de freqüência) fornecido pelo programa SPSS, 

verificamos as principais características de uma construção relativa explicativa e 

estabelecemos uma caracterização prototípica dessa construção. 

A partir de alguns questionamentos já apresentados, formulamos algumas hipóteses 

que são discutidas no desenvolvimento dessa tese. A hipótese central é a de que as orações 

relativas explicativas e as construções apositivas apresentam semelhanças e diferenças em 

relação aos aspectos sintático-semânticos e textual-discursivos que envolvem o uso dessas 

construções em diferentes tipos de literatura da modalidade escrita. Como propriedades 

compartilhadas, hipotetizamos que as orações relativas explicativas apresentam as seguintes 

semelhanças sintático-semânticas com a categoria de construções apositivas: caráter 

parentético da construção prototípica, expressão nominal antecedente específica e definida, 

com a função predominante de sujeito pré-verbal.  

Neste estudo, é investigado, inicialmente, o nível de vinculação sintático-semântica 

da oração relativa explicativa em relação ao sintagma nominal antecedente. Essa 

investigação será baseada nos parâmetros de Lehmann (1988), que propõe um contínuo 

desde a relação de não-dependência até a máxima integração da oração; e nos estudos de 

Hopper e Traugott (1993) sobre a determinação de graus de vinculação sintático-semântica 

entre as orações (parataxe > coordenação > hipotaxe > subordinação).  
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Com base em Matthiessen & Thompson (1988) e Mann e Thompson (1987), 

também são investigadas as relações que podem ser inferidas no contexto da articulação das 

orações relativas explicativas.  

Esta tese apresenta, de um modo geral, capítulos de ordem teórica, voltados para os 

fundamentos conceituais da oração relativa explicativa nas gramáticas e nas pesquisas 

sobre o processo de articulação de orações, em geral. Há, também, capítulos de análise 

destinados a relatar a investigação dos aspectos sintático-semânticos e textual-discursivos 

que envolvem a construção relativa explicativa. 

A tese está dividida em oito capítulos. O capítulo I, O tratamento da oração 

relativa explicativa nas gramáticas de língua portuguesa, trata das orações relativas de um 

modo geral e, em particular, das chamadas orações adjetivas explicativas nas gramáticas 

tradicionais e descritivas de língua portuguesa. 

No capítulo II, O suporte teórico funcionalista para o estudo da articulação de 

orações, apresentamos os pressupostos teóricos funcionalistas que assumimos para esta 

pesquisa da tese, bem como o tratamento funcionalista no estudo da articulação de  orações 

e as categorias sintático-semânticas e textual-discursivas utilizadas na descrição e análise 

das orações relativas explicativas do corpus. 

No capítulo III, A pesquisa funcionalista da oração relativa explicativa, relatamos 

algumas pesquisas de orientação funcionalista da oração relativa explicativa.  

O capítulo IV, Metodologia, trata da descrição da metodologia em que 

apresentamos a caracterização, a constituição e a delimitação do corpus, bem como os 

procedimentos e as categorias de análise. 

O capítulo V, O uso da oração relativa explicativa no português contemporâneo: 

resultados da análise e discussão, traz os resultados de uma análise de orações relativas 

explicativas identificadas nas amostras textuais das cinco literaturas que constituem o 

corpus da pesquisa. Nesse capítulo, os resultados relativos às categorias sintático-

semânticas e textual-discursivas são apresentados em gráficos, ilustrados por meio de 

exemplos e interpretados com base na fundamentação teórica. 

No capítulo VI, A oração relativa explicativa e as construções apositivas, 

apresentamos reflexões sobre os aspectos que aproximam e que distanciam a oração 
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relativa explicativa das construções apositivas. Além disso, há uma revisão da literatura 

sobre os aspectos conceituais e funcionais das construções apositivas.  

No capítulo VII, Oração relativa explicativa e as construções adverbiais, 

apresentamos uma revisão da literatura sobre os aspectos conceituais e funcionais das 

construções adverbiais. Além disso, discutimos algumas relações existentes entre as 

orações relativas explicativas e a construção adverbial com o objetivo de evidenciar 

propriedades compartilhadas no que diz respeito aos aspectos textual-discursivos da oração 

relativa explicativa, se considerado o uso efetivo da língua.  

O capítulo VIII, O ensino de gramática nas escolas – contribuições da pesquisa 

para a aula de análise lingüística sobre as relativas explicativas, traz pressupostos teóricos 

sobre o ensino de gramática, a partir da concepção de alguns estudiosos. Ao final do 

capítulo, apresentamos algumas propostas de atividades de gramática e sugestões de ensino 

das orações relativas explicativas com o objetivo de contribuir para uma melhoria do ensino 

e aprendizagem de gramática nas escolas. Ao final, apresentamos conclusões e 

considerações finais do trabalho. 

Acreditamos que esse estudo oferece relevante contribuição para o ensino da língua 

materna, pois fornece subsídios para que as aulas de análise lingüística sejam mais 

consistentes e coerentes com relação ao uso da língua. Contribui, também, para as aulas de 

leitura e produção textual, uma vez que dá relevo às relações sintático-semânticas e as 

funções textual-discursivas das orações relativas explicativas. Além disso, podemos 

considerar essa pesquisa uma recente contribuição da Lingüística à prática pedagógica dos 

professores de língua materna, pois sabemos que há uma preocupação com as questões que 

cercam a realidade educacional em nosso país. 
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CAPÍTULO I 
 

 

1. O TRATAMENTO DA ORAÇÃO RELATIVA EXPLICATIVA NAS 

GRAMÁTICAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 Neste capítulo, mostramos a concepção de diferentes gramáticos tradicionais sobre 

a construção relativa. Também apresentamos algumas definições e exemplos dessa 

construção obtidos de gramáticas descritivas de língua portuguesa. Em seguida, elaboramos 

uma sistematização sobre o tratamento da oração relativa explicativa em gramáticas 

tradicionais e descritivas de língua portuguesa. 

 

1.1. A oração adjetiva explicativa nas gramáticas tradicionais 

 
 Nesta seção, apresentamos a visão de diferentes gramáticos tradicionais a respeito 

da construção relativa. Conhecer a posição desses gramáticos é importante para esta 

pesquisa que partirá de uma reflexão sobre o tratamento das chamadas orações adjetivas 

nas gramáticas tradicionais. Com essa reflexão, podemos avaliar as construções e os 

gramáticos ao estudarem esse tipo de construção e sugerir, nesta tese, algumas possíveis 

modificações em gramáticas de referência da língua portuguesa. 

 De acordo com Ribeiro (1910, p. 233), a cláusula adjetiva é aquela que, em sua 

relação com o resto da sentença, equivale a um adjetivo. Essa cláusula está sempre em 

relação atributiva com um substantivo expresso ou subentendido, ao qual se prende por 

meio de um pronome conjuntivo, como no exemplo apresentado pelo gramático: 

 

 (01) Veja este lenço que eu bordei3.  

                                                
3 Este e os demais exemplos que se encontram nesta seção foram retirados das respectivas 
gramáticas consultadas, para ilustrar a visão de cada gramático sobre as orações relativas 
explicativas. 
 



 

 

22 

 

 Conforme Pereira (1919), a cláusula adjetiva é a que equivale a um adjetivo 

qualificativo e exerce a função sintática desta categoria, isto é, de atributo, em relação a um 

substantivo ou pronome da oração subordinante. Está sempre ligada a este termo 

antecedente, pelo pronome, regido ou não de preposição. O exemplo (02) foi mostrado pelo 

gramático: 

 

 (02) Guarda-te d’ homem que não fala, e de cão que não ladra – Não é pobre o que tem 

pouco, senão o que cobiça muito – Quem me quer bem, diz-me o que sabe e dá-me o que tem. 

 

 Para o gramático Alfredo Gomes (1930), a subordinação é feita por um pronome 

relativo-conjuntivo ou por conjunções subordinativas, por isso dividem-se as proposições 

subordinadas em relativas (incidentes ou não), temporais, condicionais, finais, integrantes 

(subjetiva, predicativa, objetiva direta ou indireta), comparativas ou explicativas, 

consecutivas, causais e concessivas. Alfredo Gomes afirma que o exemplo a seguir 

apresenta quatro orações relativas que começam por em que, que, onde e que: 

 

 (03) Aos quatorze dias do mês de junho, em que o príncipe e a princesa entraram em 

Santarém primeiro que el-rei e a rainha, o príncipe e a princesa depois de ouvirem missa em 

Almeirim, acompanhados de grandes senhores e nobre gente, foram jantar ao casal de Lopo Palha, 

que é junto do Tejo, acima de Santarém, onde soia estar uma leziria de grandes árvores, que o Tejo 

depois levou. 

 

 Macedo (1930) reconhece dois tipos de oração adjetiva: a restritiva e a explicativa. 

O autor diz que a oração restritiva restringe a extensão do conceito expresso pelo sintagma 

nominal por ela modificado, e a oração adjetiva explicativa deixa inalterada a extensão do 

conceito do sintagma nominal modificado. Os exemplos a seguir foram apresentados e 

discutidos pelo gramático: 

 

 (04) As mulheres que são belas são infiéis. 

 

 (05) As mulheres, que são belas, são infiéis. 
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 Macedo argumenta que, no exemplo (04), a oração adjetiva restringe a extensão do 

conceito mulher e o predicativo infiéis só se diz daquelas que pertencem tanto à classe das 

bonitas quanto à classe das mulheres. No exemplo (05), todas as mulheres são infiéis. O 

autor salienta que essa diferença semântica que é indicada apenas pela pausa (vírgulas) não 

é muito fácil de entender. Ele apresenta três aspectos formais com exemplos que ajudam na 

compreensão das orações relativas. O primeiro é que depois de substantivos próprios, 

pronomes de primeira e segunda pessoa e substantivos precedidos de demonstrativo, a 

oração adjetiva é sempre explicativa, tais como: 

 

 (06) Ronaldo, que gosta de estudar, é sempre aprovado. 

 

 (07) Você, que sabe tudo, me dê a informação correta. 

 

 (08) Brasília, que fica no centro do país, é a capital do Brasil. 

 

 (09) Em Paris, onde brilha a inteligência, quero passar alguns anos de minha vida. 

 

 (10) Esta mulher, que você ama, não merece o seu amor. 

 

 O gramático ainda argumenta que a extensão dos termos acima já é definido, o que 

torna impossível uma restrição. 

  Quanto ao segundo aspecto formal, Macedo afirma que somente as orações 

adjetivas explicativas podem ter uma determinada classe de advérbios (advérbios 

oracionais), ou de opinião ou subjetivos: 

 

 (11) Os lingüistas tradicionalistas, que ( infelizmente /  aparentemente / certamente / 

naturalmente ) estavam preocupados com esse problema, estão todos de acordo. 

 

 O terceiro aspecto formal trata da oração adjetiva com a presença de predicativo. 

Nesse caso, o autor afirma que ela é geralmente explicativa: 
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 (12) O homem, que é sábio, respeita Deus. 

 

 Maciel (1930) sistematiza algumas características das orações adjetivas, como: a) 

vem sempre junto a um substantivo ou palavra equivalente (pronome), modificando-o; b) 

começa sempre por pronome relativo (que, o qual, a qual, os quais, as quais, quem) 

precedido ou não de preposição; c) tem valor de um adjunto adnominal. 

 Verificamos que o gramático se limita na apresentação das diferenças entre as 

orações adjetivas restritivas e as explicativas. Ele não apresenta os aspectos textual-

discursivos que estão presentes em uma construção relativa explicativa. Salientamos, 

também, que o gramático não relaciona as orações relativas com outras construções. 

 O gramático Silveira Bueno (1951) apenas menciona que a oração subordinada 

relativa é uma oração que depende de um pronome ou de um advérbio relativo. O autor não 

apresenta nenhuma classificação para esse tipo de oração e mostra apenas um exemplo: 

 

 (13) “... Peregrino ... aceitou o partido que a nenhum se nega quem anda baralhado nas 

mãos da ventura.” (RODRIGUES LOBO, Pereg.I,17) – “O cavalo negro não tardara a aparecer 

onde mais acesa andava a briga.” (HERC., Eur.118) 

 

Segundo Pereira (1952, p. 288), a cláusula adjetiva é aquela que, em sua relação 

com a cláusula subordinante, equivale a um adjetivo qualificativo. Ela exerce, como 

adjetivo, a função sintática de atributo de um substantivo ou pronome, a que está sempre 

ligada por meio de pronome ou advérbios conjuntivos – que, quem, o qual, cujo, onde. Os 

exemplos seguintes, citados pelo autor, demonstram esse tipo de cláusula: 

 

 (14) A pessoa com que trato é honesta. 

 

 (15) Ele, que é incapaz de mentir, foi acusado de hipocrisia. 

 

 Para Pereira (1952, p. 289), as cláusulas adjetivas são geralmente denominadas 

qualificativas, relativas ou incidentes. 

 As ligadas pelo pronome relativo que, sem preposição, são chamadas puras; por 

exemplo: 
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 (16) O livro que comprei é útil. 

 

 As cláusulas ligadas por preposição são chamadas preposicionais, como no 

exemplo: 

 

 (17) A cidade donde (de onde) venho. 

 

 As que se ligam pelo advérbio conjuntivo onde, denominam-se locais e podem ser 

puras (ex. A cidade onde eu moro) ou preposicionais (ex. A cidade de onde eu venho.) 

 

 Segundo o gramático, as cláusulas explicativas são as que desenvolvem um sentido 

inerente ao substantivo a que se referem, e podem ser eliminadas sem prejuízo do sentido 

da cláusula subordinante, como, por exemplo, em (18): 

 

 (18) O homem, que é mortal, passa rápido sobre a terra. 

 

 De acordo com Palhano & Góes (1960), são orações subordinadas adjetivas as que 

exercem, em relação a um substantivo da oração anterior, a função de adjetivo. Os 

gramáticos também afirmam que o pronome relativo que inicia tais orações desempenha, 

além da função conectiva, a de sujeito, objeto ou predicativo. Eles classificam as orações 

subordinadas adjetivas em restritivas ou explicativas e mostram os seguintes exemplos: 

 

 (19) A casa onde moro é grande. (restritiva) 

 

 (20) O leite, que é branco, é alimento ideal. (explicativa) 

 

Said Ali (1966, p. 186) define orações atributivas, adjetivas ou relativas como 

orações que exercem o papel de atributo e começam, geralmente, por um pronome relativo. 

O autor considera restritivas as orações adjetivas que servem para completar ou delimitar o 

nome a que se referem, tal como os exemplos a seguir: 
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(21) As flores que produz o meu jardim são mais belas que as do vizinho. 

 

(22) Este é o punhal com que foi assassinado o porteiro. 

   

(23) Ele mora em um prédio cujas paredes são pintadas de azul. 

 

O gramático afirma que as orações relativas explicativas representam apenas um 

esclarecimento do qual se poderia prescindir sem prejudicar o sentido da oração principal. 

Os seguintes exemplos ilustram esse tipo de oração: 

 

(24) Passou-se isto no tempo de Augusto, que foi o primeiro imperador romano. 

 

 (25) A vida é mais bela na primavera, em que os prados se cobrem de flores. 

  

 Segundo o gramático, às vezes, esse tipo de oração explicativa encerra uma noção 

secundária de causa, tal como o seguinte exemplo: 

 

 (26) Tu, que és artista, saberás o valor deste quadro. 

 

 No exemplo apresentado em (26), percebemos uma relação de causa ou motivo na 

oração relativa explicativa, pois, devido ao fato de ser artista, o enunciador supõe que o 

interlocutor saberá o valor do quadro. Esta pesquisa busca aprofundar a investigação dessa 

relação entre a oração relativa explicativa e a relação adverbial já intuída pelo gramático. 

Para Said Ali (1966), orações em que se faz uso da palavra onde com valor de em 

que, no qual, são evidentemente relativas: 

 

 (27) Casa, onde todos mandam, é casa mal governada. 

 

 (28) Comprou um sítio em Jacarepaguá, onde passa todos os domingos. 

 

Conforme Cunha (1983, p. 559), as orações subordinadas adjetivas vêm 

normalmente introduzidas por pronome relativo e exercem a função de adjunto adnominal 



 

 

27 

de um substantivo ou pronome antecedente. Para o autor, esse tipo de oração pode depender 

de qualquer termo da oração cujo núcleo seja um substantivo ou um pronome: sujeito, 

predicativo, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, 

adjunto adnominal, aposto e, até mesmo, vocativo. Com a presente pesquisa, investigamos 

essa variável como importante parâmetro para avaliação do nível de integração sintático-

semântica e da natureza informacional (temática ou remática) da oração relativa 

explicativa. 

Também de acordo com o gramático, as orações subordinadas adjetivas classificam-

se em restritivas e explicativas. As orações restritivas limitam, precisam, restringem a 

significação do substantivo ou pronome antecedente, tornando-se, por isso, indispensáveis 

ao sentido da frase. Como se ligam sem pausa ao antecedente, não se separam por vírgula 

na escrita. As orações adjetivas explicativas acrescentam qualidade acessória ao 

antecedente, isto é, esclarecem melhor a sua significação, à semelhança de um aposto, mas 

não são indispensáveis ao sentido essencial da frase. Na fala, há, entre elas e o antecedente, 

uma pausa, indicada por vírgula na escrita. 

Também em Almeida (1985), as orações subordinadas adjetivas dividem-se em 

explicativas e restritivas. Também para o gramático, as explicativas são as que indicam 

qualidade inerente ao substantivo a que se referem e podem ser eliminadas sem prejuízo do 

sentido da oração principal.O autor apresenta o seguinte exemplo de oração explicativa: 

 

(29) O homem, que é mortal, passa rápido sobre a terra. 

 

Em relação às orações adjetivas restritivas, Almeida define como orações que 

exprimem sentido acidental e não podem ser eliminadas sem prejuízo do sentido da oração 

principal, como no exemplo apresentado pelo autor: 

 

(30) O homem que é justo deixa na terra memória abençoada. 

 

O gramático argumenta que há diferença de entoação e de pontuação entre as 

orações explicativas e as restritivas, ou seja, enquanto as explicativas vêm entre vírgulas e 

se proferem com certa acentuação enfática, as restritivas não se põem entre vírgulas e se 
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proferem sem nenhum acento enfático. O autor afirma que, nas orações explicativas, a 

vírgula é necessária, como no exemplo que ele apresenta: 

 

(31) Meu pai, que esteve aqui ontem, virá outra vez amanhã. 

 

Também segundo Rocha Lima (1987), as orações adjetivas equivalem a adjetivos e 

funcionam como adjuntos adnominais. Subordinam-se a qualquer termo da oração anterior 

cujo núcleo seja substantivo ou equivalente de substantivo. O gramático informa que o 

emprego de orações adjetivas permite a junção do substantivo a características mais 

complexas, para as quais não existem na língua adjetivos léxicos. 

O autor subclassifica as orações adjetivas em restritivas e explicativas.  Ele afirma 

que a oração restritiva delimita o antecedente, com o qual forma um todo significativo; em 

razão disso não pode ser suprimida, pois a oração principal pode ficar prejudicada em sua 

compreensão. Em relação à oração explicativa, para o gramático, é um termo adicional, que 

encerra simples esclarecimento ou pormenor do antecedente, não é indispensável para a 

compreensão do conjunto. O exemplo seguinte é mostrado pelo autor: 

 

(32) Vozes d’África, que é um poemeto épico, representa um alto momento da poesia 

brasileira. 

 

Ao discutir o exemplo, Rocha Lima argumenta que a oração que é um poemeto 

épico dá uma informação suplementar acerca do antecedente, não apresenta nenhuma 

interferência do entendimento da declaração principal, que subsiste sozinha. O gramático 

comenta que é regra separar por vírgulas ou travessões a oração explicativa. Outro 

comentário dele é que há línguas, como o Inglês que empregam relativos diferentes para as 

orações adjetivas: that caracteriza a restritiva, e who (whom) caracteriza a explicativa. 

Para Cegalla (1989, p. 334), as orações subordinadas adjetivas são as que têm o 

valor e a função dos adjetivos. Também na concepção do autor, há dois tipos de orações 

subordinadas adjetivas: explicativas e restritivas. 

 As explicativas explicam ou esclarecem, à maneira de aposto, o termo antecedente, 

atribuindo-lhe uma qualidade, uma informação, tal como mostra o exemplo apresentado 

pelo autor: 
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 (33) Deus, que é nosso pai, nos salvará. 

 

 As orações subordinadas adjetivas restritivas restringem ou limitam a significação 

do termo antecedente; portanto, são indispensáveis ao sentido da frase. 

  

 (34) Pedra que rola não cria limo. 

 

 Cegalla (1989) e Cunha (1983) mencionam o termo aposto para distinguir as 

orações adjetivas explicativas das restritivas, ao afirmarem que a oração adjetiva 

explicativa acrescenta apenas uma qualidade acessória, enquanto a oração restritiva é 

indispensável ao sentido da frase. 

 Segundo Sacconi (1989, p. 273), as orações adjetivas são aquelas iniciadas por 

pronome relativo que exercem a função adjetiva. Também segundo o gramático, podem ser 

explicativas e restritivas. As orações explicativas modificam um termo de sentido genérico, 

chamando a atenção para uma de suas características. Para o autor, a oração explicativa 

com o verbo ser equivale ao aposto, como mostram os exemplos a seguir: 

 

 (35) O Brasil, que é o maior país da América do Sul, não possui grandes reservas de 

petróleo. 

 

 (36) Brasília, que é a capital do Brasil, foi fundada em 1960. 

 

 Sacconi afirma que a oração relativa explicativa vem sempre entre vírgulas, tal 

como os exemplos a seguir: 

   

 (37) Esta cidade, onde nasci, já possui mais de 300 anos. 

 

 (38) O rio Tietê, em que já não se vêem peixes, corta todo o Estado de São Paulo. 

 

 (39) O rio Paraná, cujas águas estão poluídas, divide os Estados de São Paulo e do Mato 

Grosso do Sul. 
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 De acordo com a interpretação de Sacconi aqui apresentada, percebemos claramente 

que o gramático também concorda com uma equivalência da relativa explicativa com o 

aposto.  

 Também para o autor, as orações adjetivas restritivas modificam um termo do qual 

restringem o sentido, tal como o exemplo seguinte: 

 

 (40) O Brasil que eu vi não é o Brasil que eu vejo. 

  

Conforme Ferreira (1992, p. 272), toda oração que funciona como termo de outra se 

chama subordinada. Para o autor, uma oração que está no lugar de um adjetivo, recebe o 

nome de adjetiva. O autor denomina subordinadas adjetivas as orações destacadas a seguir: 

  

(41) Ele viajou para cidades que ficam no litoral. 

 

 (42) Eu não concordo com aquilo que você disse na reunião. 

 

 De acordo com Ferreira, as orações subordinadas adjetivas sempre se referem a um 

substantivo ou pronome da oração principal e são sempre iniciadas por um pronome 

relativo (que, quem, qual, quanto, onde, cujo). 

 O autor também classifica as orações subordinadas adjetivas em restritivas e 

explicativas. As restritivas limitam e restringem o sentido do substantivo ou pronome a que 

se referem, por esse motivo, elas não podem ficar isoladas por vírgulas, tal como o seguinte 

exemplo: 

 

 (43) Ele trouxe o livro que nós compramos. 

 

 Já as explicativas esclarecem o sentido de um antecedente, explicando, mais 

detalhadamente, uma característica geral e própria desse antecedente. A adjetiva explicativa 

é, segundo o gramático, sempre isolada por vírgulas, tal como ilustra o seguinte exemplo: 

  

 (44) Os mares, que nos fornecem alimentos, estão sendo poluídos.  



 

 

31 

 

Os autores Faraco e Moura (1992, p. 262) também afirmam que a oração 

subordinada adjetiva é aquela que tem valor de adjetivo. Vem sempre introduzida por um 

pronome relativo. Os autores também classificam esse tipo de oração em restritivas e 

explicativas. As orações subordinadas adjetivas restritivas restringem, limitam o significado 

de um termo da oração principal. São indispensáveis ao sentido do período e não vêm 

separadas do resto do período por vírgulas. Já as orações adjetivas explicativas acrescentam 

uma informação acessória a um termo da oração principal. Vêm sempre separadas por 

vírgula do restante do período. 

 Conforme Bechara (2004), as orações adjetivas ou de relativo estão entre as orações 

complexas de transposição adjetiva, o exemplo seguinte ilustra esse tipo de oração: 

 

 (45) O aluno que estuda vence na vida. 

 

 Para o autor, a oração independente (O aluno estuda,), mediante o transpositor que, 

representado pelo pronome relativo, transpõe a oração independente a funcionar, num nível 

inferior, como adjunto adnominal do substantivo aluno, tal qual o adjetivo estudioso da 

oração básica O aluno estudioso vence na vida. Portanto, Bechara diz que a oração 

transposta que estuda é subordinada adjetiva. O transpositor relativo que, na oração 

subordinada reintroduz o antecedente a que se refere, acumula também uma função de 

acordo com a estrutura sintática da oração transposta. O autor argumenta que na oração O 

aluno que estuda vence na vida, a oração que estuda vale por o aluno estuda, já que o 

pronome relativo é o representante do antecedente aluno. Ao analisar o aluno estuda, o 

autor afirma que o sujeito explícito é o aluno, pois o pronome em  que estuda funciona 

como sujeito explícito do núcleo verbal estuda. 

 Bechara também classifica as orações adjetivas em explicativas e restritivas. Para o 

autor, o adjetivo pode antepor-se ou pospor-se ao substantivo e que, segundo sua posição o 

adjetivo pode variar de valor. Ele afirma que, em geral, o adjetivo anteposto (também 

chamado epíteto) traduz, por parte da perspectiva do falante, valor explicativo ou 

descritivo, como em: a triste vida, o adjetivo não designa nenhum tipo de vida que se 

oponha a outro que não seja triste; apenas se descreve como a vida é. Se fosse a vida triste, 
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estaria restringindo a uma realidade que se opõe a outras, como vida alegre, vida boêmia 

etc. Neste caso, para o autor, o adjetivo se diz restritivo. 

 Para Bechara a oração adjetiva explicativa alude a uma particularidade que não 

modifica a referência do antecedente e que, por ser mero apêndice, pode ser dispensada sem 

prejuízo total da mensagem. Na língua falada, aparece marcada por pausa em relação ao 

antecedente e, na escrita, é assinalada por sinal de pontuação adequado, em geral, entre 

vírgulas. O exemplo a seguir foi apresentado pelo gramático: 

 

 (46) O homem, que vinha a cavalo, parou defronte da igreja. 

 

 Bechara verifica que a oração adjetiva que vinha a cavalo denuncia que, na 

narração, só havia um homem, de modo que a declaração que vinha a cavalo pode ser 

dispensada: 

 

 (47) O homem parou defronte da igreja. 

 

De acordo com Hauy (1987)4, as orações adjetivas podem ter, no Latim, o verbo no 

indicativo e encerram as idéias de fim, causa, conseqüência, condição e concessão no 

subjuntivo. A estudiosa admite que suas pesquisas permitiram algumas considerações 

apenas como sugestão para estudos futuros. Quanto às circunstâncias expressas pelas 

orações adjetivo-adverbiais, a autora verifica que, também em Português, elas podem ser de 

causa, concessão, condição, fim ou conseqüência. E argumenta que, embora nenhum autor 

tenha citado exemplo de oração adjetiva com sentido de condição, ela é uma construção 

corrente em Português. O exemplo a seguir ilustra essa construção: 

 

(48) Alguém que houvesse sofrido uma injustiça compreenderia seu gesto5.  

 

                                                
4 Hauy não é legitimamente um gramático, mas encontra-se citada neste capítulo por ter 
apresentado, na obra Da necessidade de uma gramática padrão da língua portuguesa, críticas às 
falhas das gramáticas tradicionais. 
5 ( Cf. CUNHA, Celso – Gramática da língua portuguesa, p.445) 
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Hauy afirma que a oração que houvesse sofrido injustiça é, sem dúvida, uma 

restritiva que expressa condição. Em relação aos modos verbais empregados nos vários 

tipos de oração subordinada adjetivo-adverbial, a autora relata que, em Latim, as orações 

adjetivo-adverbiais só têm o verbo no subjuntivo, mas, em Português, elas podem ter o 

verbo no indicativo se as circunstâncias forem de causa ou de concessão e, no subjuntivo, 

se forem de fim, de conseqüência e de condição. A seguir, são apresentados alguns 

exemplos que a autora retira de outra gramática6: 

 

 (49) Você, que é o melhor aluno da faculdade, não poderá ser reprovado. (CAUSA) 

 

 (50) Segundo a tradição, Camões, que foi o maior poeta português, chegou a passar 

privações. (CONCESSÃO) 

  

 (51) O capitão mandou-lhe um mensageiro que lhe transmitisse a boa nova. (FIM) 

 

 (52) Esforce-se por fazer uma reportagem que agrade ao redator. (CONSEQÜÊNCIA) 

 

 (53) Eu queria um colega que me ajudasse na correção das provas. (CONDIÇÃO) 

 

Percebemos que Hauy faz um estudo interessante sobre as orações relativas, pois, a 

partir de pesquisas realizadas em outras gramáticas, a autora consegue sistematizar a 

concepção de diferentes gramáticos (Augusto Magne, Bechara, Epifânio Dias, Celso 

Cunha, dentre outros) sobre os valores circunstanciais que podemos inferir em uma 

construção relativa. Os exemplos apresentados pela autora foram retirados, em sua maioria, 

das gramáticas consultadas. Porém, a autora não faz um estudo específico e detalhado da 

oração relativa explicativa; apenas sugere que seja feito.  

De acordo com o entendimento dos gramáticos tradicionais citados, a oração 

relativa explicativa corresponde a um adjetivo e tem a função de um aposto. Então, para 

eles, os adjetivos, de um modo geral, podem também ter essa mesma função (aposto). No 

entanto, a literatura lingüística sobre o tema costuma excluir a possibilidade de o adjetivo 

                                                
6 (Cf.. VASCONCELOS, A.G. Ribeiro de – Gramática portuguesa, p. 274 – 5) 
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ou expressões atributivas serem consideradas apositivas (LAGO, 1991; BURTON-

ROBERTS, 1987; entre outros). 

 Dessa forma, fazemos a seguinte reflexão: o adjetivo pode figurar em uma 

construção dita apositiva? Para o gramático tradicional que identifica a função de aposto na 

oração relativa explicativa a resposta é positiva. No entanto, acreditamos que essa 

semelhança seja mais nítida no nível textual-discursivo do que no sintático-semântico, pois 

as relativas explicativas, tal como as construções apositivas, explicam, esclarecem, 

retomam o termo antecedente. 

 A partir do que foi apresentado, percebemos que os gramáticos tradicionais 

atribuem a função de aposto ou de adjunto adnominal à oração adjetiva e, por essa 

atribuição, classificam, respectivamente, as orações adjetivas em subordinadas explicativas 

e restritivas. Vale salientar que o conceito atribuído às orações adjetivas explicativas é 

semelhante ao da função de um aposto. Portanto, tornam-se pertinentes os seguintes 

questionamentos sobre a oração adjetiva explicativa: ela é, de fato, um caso de 

subordinação? Ela é, realmente, dispensável? Em que sentido?  Lógico-gramatical ou 

textual-discursivo? Sabemos que a retirada dessa oração não resulta em uma sentença 

agramatical, mas, do ponto de vista informacional, discursivo, não será a mesma, 

naturalmente. Portanto, neste trabalho, fazemos a seguinte reflexão: até que ponto a oração 

adjetiva explicativa acrescenta apenas uma informação acessória? Será que ela realmente 

pode ser retirada de um contexto sem modificar o objetivo do falante/autor em uma 

determinada situação? Acreditamos que não. 

Concordamos com Zamproneo (1998) quando ela apresenta as seguintes 

considerações sobre o tratamento tradicional da relação entre orações: a) tradicionalmente, 

a subordinação é definida com base na noção de dependência sintática e / ou semântica, 

pois não é estabelecida uma distinção hierárquica de dependência entre as orações 

substantivas, adjetivas e adverbiais, que são abrigadas dentro de um mesmo nível de 

integração oracional. b) O estudo da articulação de orações na Gramática Tradicional se 

circunscreve no âmbito restrito da sintaxe ou da semântica. O objeto de análise é apenas o 

período composto, sem considerar o discurso ou o texto no qual ele está inserido, nem a 

relação entre falante / escritor e o ouvinte / leitor, nem mesmo a intenção do falante / 

escritor ao organizar seu discurso. 
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Como foi mostrado, a maioria dos gramáticos tradicionais afirma que a oração 

adjetiva explicativa equivale a um aposto e é acessória (dispensável), mas eles não 

estabelecem uma reflexão mais aprofundada em relação aos aspectos sintático-semânticos e 

textual-discursivos desse tipo de oração. Dessa maneira, parece-nos relevante fazer esse 

estudo das orações adjetivas explicativas, relacionando-as com as construções apositivas e 

discutindo os limites e as fronteiras existentes entre esses dois tipos de construções, tendo 

em vista a natureza sintático-semântica e pragmático-discursiva do processo geral de 

aposição, conforme foi discutido em Nogueira (1999). Além disso, ainda será discutida, 

nesta pesquisa, a proposição relacional de valor circunstancial que pode ser inferida na 

articulação da oração adjetiva explicativa e o valor argumentativo que ela tem na 

construção discursiva. 

 

1.2. A oração relativa explicativa nas gramáticas descritivas 
 

 Nesta seção, apresentamos concepções de diferentes estudiosos sobre a construção 

relativa7 nas gramáticas descritivas de língua portuguesa.  

De acordo com Mateus et al. (1989), na Gramática de Língua Portuguesa, as 

orações relativas também são chamadas de construções de relativização, que podem ser de 

dois tipos: restritivas e apositivas. A oração a seguir, apresentada pelas autoras, trata-se de 

uma relativa restritiva com antecedente expresso: 

 

 (54) Vi o homem que roubou a tua carteira8. 

 

 As relativas apositivas podem ser de sintagma nominal e de frase; os exemplos 

seguintes ilustram esses dois tipos, respectivamente: 

 

 (55) O Antônio, que encontrei ontem, regressou do estrangeiro. 

 

                                                
7 A partir desta seção, a chamada oração adjetiva explicativa nas gramáticas tradicionais será 
designada de oração relativa explicativa. 
8 Este e os demais exemplos que se encontram nesta seção foram retirados das respectivas 
gramáticas consultadas. 
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 (56) O Antônio regressou do estrangeiro, o que me espantou. 

 

O exemplo (57) apresenta uma oração relativa sem antecedente, também chamada de livre 

pelas autoras. 

 

 (57) Quem vai ao mar perde o lugar. 

 

 É importante salientarmos que as autoras diferem dos gramáticos tradicionais ao 

classificarem as orações relativas em restritivas e apositivas, pois, como foi visto, a maioria 

dos gramáticos tradicionais as classifica em restritivas e explicativas; ou seja, as orações 

relativas explicativas são designadas, pelas autoras, como apositivas.  

 No entanto, é possível estabelecer algumas diferenças entre as relativas explicativas 

e as apositivas. Conforme Nogueira (1999), a construção apositiva é tipicamente simétrica, 

paratática, e exibe uma equivalência distribucional, semântica e referencial entre os 

segmentos apositivos; a relativa explicativa é não-simétrica, hipotática e codifica uma 

relação de atribuição. Portanto, consideramos inapropriada esta designação apresentada 

pelas autoras, visto que a oração relativa explicativa não é uma construção apositiva típica.  

Tratando-se das orações relativas apositivas, Mateus et al. (1989) apresentam os 

morfemas que podem iniciar as orações relativas apositivas de sintagma nominal: que, 

quem, o qual, cujo, onde, com as funções sintáticas de sujeito, objeto direto, objeto indireto 

e oblíquo.  

 De acordo com Mateus et al. (1989), em uma construção contendo uma relativa 

apositiva, o sintagma nominal antecedente é semanticamente definido, sendo tipicamente 

um nome próprio, um pronome pessoal, um pronome pessoal com determinante 

demonstrativo ou possessivo. O exemplo a seguir, apresentado pelas autoras mostra uma 

oração relativa apositiva de sintagma nominal: 

 

 (58) O Antônio, que encontrei ontem, regressou do estrangeiro. 

 

 Ainda conforme as autoras, os morfemas que podem iniciar uma relativa apositiva 

são que, quem, o qual com as funções sintáticas de sujeito, objeto direto, objeto indireto e 

pronome oblíquo, como podemos verificar nos exemplos seguintes que elas apresentam: 
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 (59) O Antônio, que / o qual / quem faz anos amanhã, regressou do estrangeiro. (função 

sintática: sujeito) 

 

 (60) O Antônio, que/ o qual / quem encontrei ontem, regressou do estrangeiro. (função 

sintática: objeto direto) 

 

 (61) O Antônio, a que / a quem / ao qual vou oferecer um livro, regressou do estrangeiro. 

(função sintática: objeto indireto) 

 

 (62) O meu cão Fritz, a que / ao qual / a quem costumavas fazer festas, morreu. (função 

sintática: objeto indireto) 

 

 (63) O Luís, ao pai do qual / ao pai de quem / ao pai de que escrevi, acaba de chegar. 

(função sintática: objeto indireto) 

 

 (64) O Luís, com que / com quem / com o qual saí, é muito simpático. (função sintática: 

adjunto adverbial) 

 

Segundo Mateus et al., a oração relativa apositiva não contribui para a determinação 

do sintagma nominal, exprimindo um comentário sobre o indivíduo denotado por esse 

sintagma nominal. Além disso, para as autoras, a estrutura sintática do sintagma nominal 

que contém uma relativa apositiva é presumivelmente idêntica à das restritivas9.  

 Ainda segundo Mateus et al. (1989), o estatuto parentético das orações relativas 

apositivas determina que os mecanismos interpretativos que estão na base de sua 

interpretação anafórica se apliquem em um nível diferente do das relativas restritivas. 

Como propriedades das relativas apositivas, as autoras afirmam que podem ser 

destacadas as seguintes: (1) se existir na construção duas orações relativas, a primeira é a 

restritiva, e a segunda normalmente é uma relativa apositiva (ex. O amigo que vimos 

ontem, que estava contente, anda na faculdade); (2) o antecedente de uma relativa apositiva 

pode ser um nome próprio ou um pronome de primeira ou segunda pessoa (ex. O Antônio, 
                                                
9 No capítulo de análise dos resultados, discutiremos dados relativos aos parâmetros de 
especificidade e definitude da expressão nominal que antecede a oração relativa explicativa. 
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que faz anos amanhã, regressou do estrangeiro); (3) o antecedente de uma apositiva não 

pode ser um adjetivo nominalizado; quando isso acontece, a relativa só pode ser 

interpretada como restritiva (ex. O meu amigo deixou de ser o distraído, que era 

antigamente); (4) as apositivas não podem estar associadas a certas expressões como tirar 

partido de, tomar parte em, fazer caso de (ex. O partido, que Miterrand tirou da política 

energética de Giscard, contribuiu para a sua eleição). 

As autoras também argumentam que as relativas apositivas e assertivas têm caráter 

parentético e assertivo. A construção em que surge uma apositiva, sendo constituída por 

duas asserções, é facilmente parafraseável por uma coordenação. O caráter assertivo das 

apositivas, marcado pela presença do sujeito enunciador, tem as seguintes conseqüências: 

(1) uma oração relativa apositiva permite, no seu interior, verbos como jurar, prometer, 

usados ilocutoriamente (ex. O Antônio, que eu juro que faz anos amanhã, regressou do 

estrangeiro); (2) uma oração relativa apositiva não admite conjuntivo.  

Segundo as autoras, as vírgulas são marcas identificadoras das orações relativas 

explicativas, evidenciando a sua função de aposto. Mas há outros aspectos que demarcam 

as diferenças das restritivas, destacando-se a natureza do antecedente e a (im)possibilidade 

do uso do conjuntivo, o que permite ou não o paralelo com as relativas infinitivas. 

Na concepção de Mateus et al. (1989), a construção relativa tem como efeito 

sintático pôr em relação duas frases através de uma estrutura de subordinação, fazendo da 

oração relativa um complemento de um constituinte da oração superior (relativas com 

antecedente) ou um constituinte da própria oração superior (relativas sem antecedente). Se 

as duas proposições envolvidas forem consideradas isoladamente, o nexo semântico entre 

elas pode ser encarado como uma relação de correferencialidade entre dois objetos, dois 

indivíduos ou dois espaços. A autora afirma que a este nexo correferencialidade podem 

juntar-se as seguintes relações: a) relação de antecedente / conseqüente entre as proposições 

envolvidas, que pode ser entre uma condição e uma conseqüência (ex. Quem vai ao mar 

perde o lugar); pode ser também entre uma causa e um efeito, assumindo o que um valor 

causal (ex. Os homens, que são seres sociais, necessitam de viver em comunidade); a 

relação pode ser ainda entre o grau de uma qualidade e uma conseqüência desse grau, 

assumindo o que um valor consecutivo (ex. Tenho uma casa que abriga muita gente); b) 

uma relação de contraste entre duas proposições (ex. Este Pedro Madruga não passou no 
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seu tempo de um dos muitos senhores feudais – ele, que era bastardo, conseguiu poder à 

custa de severos herdeiros). 

De acordo com Mateus et al. (1989), as orações relativas apositivas de frase 

constituem um comentário acerca da proposição anterior, como no exemplo a seguir: 

 

(65) O Antônio regressou do estrangeiro, o que me espantou. 

 

 Para as autoras, muitas vezes, aquilo sobre o que a relativa apositiva predica alguma 

coisa não é todo o conteúdo da proposição anterior, mas o foco dessa proposição. Assim, no 

exemplo (65), apresentado anteriormente, a asserção contida em o que me espantou pode 

não se referir a toda a proposição, mas à predicação regressar do estrangeiro relativamente 

a um tópico. Essas orações apositivas relativas podem ser introduzidas por: o que (como no 

ex. 30), que  (Ex. ... as galerias vigarizam os pintores. De duas maneiras: ou pagam-lhes o 

ordenado mensal, que é  o caso do Baptista, entregando mensalmente um quadro ou uma 

coisa do gênero), nome + que ( Ex. ... e diverti-me , coisa que é raríssima comigo, que eu 

não... acho graça nenhuma àqueles filmes um bocado pró idiota); nome + determinante + 

que ( Ex. O projeto do governo prevê duas carreiras paralelas, situação essa que é rejeitada 

pelos Sindicados). Percebemos, nesse último exemplo, a presença da relativa em uma 

expressão apositiva. 

 Ainda para Mateus et al. (1989), as construções exemplificadas por nome + que 

contêm aposições nominais complexas, ou seja, aposições constituídas por um nome, sem 

determinante expresso, e uma relativa como única forma de determinação desse nome. Essa 

relativa é, em relação ao nome, restritiva. Os nomes (coisa, situação) são, neste caso, uma 

proforma de frase. Nas construções com o (dem) + que também temos uma oração relativa. 

Em Nogueira (1999), esse é um tipo de construção apositiva não-prototípica. Nos termos de 

Quirk at al (1985), é uma aposição fraca, pois envolve unidades de classes sintáticas 

diferentes. Na Gramática Tradicional, esse tipo de construção relativa explicativa de frase é 

chamado de “aposto de oração”. 

 Conforme Mateus et al. (1989), nas construções iniciadas por nome + determinante 

+ que, os nomes são determinados simultaneamente pelo determinante e pela relativa 

restritiva. As autoras afirmam que, em construções iniciadas por que, não há qualquer 
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constituinte que sirva de proforma de frase e a oração funciona globalmente como 

apositiva; é, de todas as construções apontadas, a mais marginal. Percebemos, então, que os 

exemplos apresentados são de construções apositivas, pois são sintagmas nominais e não 

sintagmas adjetivais. Todavia, as orações relativas, nesse caso, constituem sintagmas 

adjetivais dentro desses sintagmas nominais. 

 Mateus et al. também descrevem as orações relativas explicativas como apositivas. 

Na interpretação das autoras, essas orações correspondem às relativas apositivas, ou seja, 

elas não apresentam nenhuma distinção entre essas duas construções. Acreditamos que 

essas duas construções se assemelham em alguns aspectos, mas também se distanciam em 

outros, o que aponta para a inadequação do rótulo apositivas às relativas explicativas.  

 No entendimento de Carone (1988), o aposto é o resíduo de uma oração adjetiva 

com predicado nominal. O aposto será explicativo, se for elemento residual da oração 

explicativa; e será restritivo, se for elemento residual da oração restritiva. As pausas que 

marcam a oração explicativa permanecem no aposto, tais como se pode observar no 

exemplo a seguir em que a autora esclarece a formação do resíduo da oração adjetiva 

explicativa: 

 

  (66) Pelé viajou.  

 

 (67) Pelé é o rei do futebol.   

 

 (68) Pelé, que é o rei do futebol, viajou.  

 

 (69) Pelé, o rei do futebol, viajou.   

  

 Para a autora, o aposto explicativo é um conteúdo implícito relativo ao termo 

fundamental. Como no exemplo apresentado anteriormente, a condição de rei do futebol 

está implícita em Pelé.  Acreditamos que esse tipo de aposto é um conteúdo predicado sem 

verbo e não é implícito. Portanto, não concordamos com essa abordagem transformacional, 

pois não seria possível explicar todas as construções apositivas por essas transformações10. 

                                                
10 A gramática Funcional evita expedientes como transformações e filtro, que aumentam o poder da 
gramática, mas a distanciam dos fatos lingüísticos. (DIK , 1989, 1997) 
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 De acordo com Perini (1995), na Gramática Descritiva do Português, a construção 

relativa é introduzida pelos relativos, que são os elementos introdutores dessa construção 

especial, que também recebe a designação tradicional de oração adjetiva. O exemplo 

seguinte é apresentado pelo autor: 

 

 (70) O gato que lambeu meu queijo era angorá. 

 

 O autor argumenta que a construção relativa no exemplo (70) é que lambeu meu 

queijo. Essa seqüência forma uma oração subordinada, cuja função é a de modificador. 

Trata-se, portanto, conforme Perini, de um constituinte de nível suboracional, componente 

do sintagma nominal. 

 O caráter subordinado da oração é marcado por uma estrutura peculiar à construção 

relativa, que se caracteriza da seguinte maneira: (1) presença de um relativo (os relativos 

são que, o qual, quem, onde, cujo), precedido, às vezes, de uma preposição; (2) presença de 

uma estrutura oracional aparentemente incompleta, logo após o relativo; (3) articulação de 

um elemento nominal (parte de um sintagma nominal) + relativo+ estrutura oracional 

mencionada, formando uma seqüência que é um sintagma nominal; o elemento nominal 

inicial nem sempre está presente. Como percebemos, o autor apresentou traços que são 

específicos para tornar fáceis a identificação e a caracterização de uma construção relativa. 

Perini apresenta os seguintes exemplos dessa construção: 

 

(71) O estrago que o gato fez ficou sem conserto. 

 

(72) O bicho do qual eu falei é um gato. 

 

 (73) Ele fala mal de quem o ajuda. 

 

 Conforme o autor, tradicionalmente se classificam as relativas em dois tipos: 

explicativas e restritivas, nomes inspirados em suas propriedades semânticas. A diferença 

mais evidente entre elas é que as primeiras são sempre separadas por vírgula. O autor 

argumenta que prefere não utilizar os termos explicativa e restritiva para não confundir o 
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aspecto sintático com o semântico. Assim, ele as denomina, respectivamente, de apositiva e 

não-apositiva. Segundo descreve, as construções relativas apositivas têm estrutura sintática 

semelhante à das não-apositivas, com algumas diferenças, tais como: a) só as apositivas se 

separam por vírgula do resto da frase; b) só as apositivas podem ocorrer com o relativo o 

qual sem preposição; c) só as apositivas admitem as construções múltiplas resultantes da 

movimentação de um sintagma nominal, que contém relativo modificador, para o início da 

oração; d) o pronome relativo que só ocorre com antecedente; ele pode ocorrer em 

construções apositivas ou não; pode ocorrer com preposições, mas sofre restrições, ou seja, 

com certas preposições, pode ocorrer livremente, mas, com outras, é de aceitabilidade baixa 

ou são inaceitáveis.  

 Constatamos que Perini concorda com a maioria das concepções de outros 

gramáticos apresentadas nesta seção, pois o autor também considera que a oração relativa 

explicativa, foco desta pesquisa, é uma oração relativa apositiva. Ele até utiliza a 

terminologia não-apositiva para as orações relativas restritivas, o que não nos parece 

apropriado porque as relativas, de um modo geral, não se assemelham ao protótipo de 

construção apositiva, que tem uma natureza sintático-semântica simétrica. Para 

aprofundarmos esta questão nesta pesquisa, analisamos as orações relativas explicativas e a 

comparamos com a representação prototípica da construção apositiva caracterizada por 

Nogueira (1999). 

 As chamadas orações subordinadas adjetivas, na maioria das gramáticas 

tradicionais, são apresentadas por Vilela e Koch (2001) como frases relativas. Essas frases 

são introduzidas por pronomes relativos ou advérbios relativos. Este relativo representa 

sintaticamente um elemento frásico da frase subordinada e é semanticamente preenchido 

pelo recurso desse elemento da frase de referência.  

 O traço semântico-funcional geral de todas as frases relativas é o de caracterizarem 

indivíduos, grupos ou classes de indivíduos ou estado de coisas por meio de descrições de 

estado de coisas (frases subordinadas). Os autores afirmam que as subclasses das frases 

relativas atributivas são as explicativas e as restritivas. 

 A frase explicativa, apositiva ou não-restritiva (designações usadas pelos autores) é 

a que fornece, para a identificação do denotado, uma informação suplementar, não 

necessária; embora importante do ponto de vista comunicativo. Pode ser suprimida sem que 
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a frase subordinante se torne incompreensível ou se altere semanticamente e separa-se da 

frase subordinante por uma pausa. Os autores ilustram essas frases relativas com os 

seguintes exemplos: 

 

 (74) Estas férias, que eu passei na montanha, foram as melhores que tive até hoje. 

 

 (75) Em Mogadouro, onde Trindade Coelho nasceu, há boas artesãs. 

 

 Os autores também afirmam que são frases relativas explicativas as relativas de 

nomes próprios, pronomes pessoais (inclusive gente ou formas de tratamento), tais como: 

 

 (76 ) Lisboa, que é uma cidade cheia de luz, é muito visitada por turistas. 

  

 (77) Você, que joga tão bem tênis, distraído, perdeu ontem. 

 

 Vilela e Koch definem a frase atributiva restritiva como uma frase que fornece 

indicação de propriedades que delimitam um indivíduo ou um grupo de indivíduos 

relativamente a outros de igual designação. As frases atributivas são necessárias para uma 

compreensão clara do complexo frásico. Elas delimitam o campo de aplicação da palavra 

de referência por meio de informações precisas e seguem a palavra antecedente sem 

nenhuma pausa. O seguinte exemplo de atributiva restritiva foi apresentado pelos autores: 

 

 (78) Apenas vê aquele que quer ver. 

 

 Vilela e Koch apresentam mais um tipo de oração relativa chamada relativa 

continuativa, que inclui tipos de frase que não são frases, elementos frásicos ou parte de 

elementos frásicos. Estas frases têm a capacidade de se transformarem em uma frase 

autônoma, pois não se referem a uma palavra, mas a uma frase total. Os autores 

argumentam que uma frase relativa continuativa é normalmente uma frase relativa em que a 

palavra introdutora se reporta ao conteúdo total da frase subordinada e em que a 

transformação é compreendida como uma combinação quase coordenativa, os autores 

ilustram esse tipo de relativa por meio do exemplo seguinte: 
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 (79) A nossa atleta ganhou, o que nos alegrou muito. (A nossa atleta ganhou e isso nos 

alegrou muito) 

 

 Esse tipo de construção apresentada em (79) não foi considerada em nossa pesquisa 

como oração relativa. Em nossa concepção, esse tipo de construção apresenta traços mais 

característicos de uma construção apositiva. Trata-se, como já dissemos, do chamado 

“aposto de oração” tratado nas gramáticas tradicionais. 

 Conforme Vilela e Koch (2001), as frases relativas continuativas podem 

transformar-se em frases temporais, causais etc. Apresentam relações semânticas análogas 

às das relações entre estados de coisas. Estas frases possibilitam apresentar os estados de 

coisas participantes sob pontos de vista diferentes e permite ao autor, na construção do 

texto, incluir perspectivas comunicativas diferenciadas e próprias. 

 Os autores afirmam que, nas frases relativas, devemos ter em conta vários 

parâmetros: a referência, a função sintática e a forma morfossintática apresentada pelo 

relativo. Eles também argumentam que a função do relativo depende, exclusivamente, da 

frase em que o pronome se integra. O exemplo a seguir foi mostrado pelos autores: 

 

 (80) Partimos da cidade aonde tínhamos chegado ia para uns bons dois meses. 

 

 Em nossa pesquisa, investigamos a função sintática do sintagma nominal que 

antecede a oração relativa explicativa com o objetivo de apresentar características sintático-

semânticas desse tipo de construção. 

 Vilela e Koch também discutem o tempo e o modo das frases relativas. Para os 

autores, apesar de obedecerem às regras normais das subordinadas, apresentam algumas 

particularidades. Tratando-se das relativas não-restritivas, os autores afirmam que o modo 

destas construções é o indicativo, pois se referem a algo real (ou tido como tal); são 

informações suplementares, e a pausa e a entoação ajudam a identificar estas frases, como 

nos exemplos que apresentam: 

 

 (81) O meu amigo, que é muito conhecido e estimado, anda de viagem. 
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 (82) Então este ano, que choveu tanto, não vai faltar água no Porto. 

 

SÍNTESE CONCLUSIVA 

 
O capítulo I de nossa pesquisa foi intitulado O Tratamento da Relativa Explicativa 

nas Gramáticas, ele trata das orações relativas de um modo geral e, em particular, das 

chamadas orações adjetivas explicativas nas gramáticas tradicionais e descritivas de língua 

portuguesa. 

Em uma primeira seção do capítulo, apresentamos a concepção de diferentes 

gramáticos tradicionais a respeito da construção relativa, mais especificamente da oração 

relativa explicativa. Os gramáticos tradicionais que apresentamos foram os seguintes: 

Ribeiro (1910), Pereira (1919; 1952), Alfredo Gomes (1930), Macedo (1930), Maciel 

(1930), Silveira Bueno (1951), Palhano & Góes (1960), Said Ali (1966), Cunha (1983), 

Almeida (1985), Rocha Lima (1987), Cegalla (1989), Sacconi (1989), Ferreira (1992), 

Faraco e Moura (1992), Bechara (2004). Em uma segunda seção, relatamos a visão dos 

seguintes gramáticos: Mateus et al. (1989), Carone (1988) Perini (1995), Vilela & Koch 

(2001). Conhecer a posição desses gramáticos é importante nesta pesquisa; por isso, 

iniciamos com uma reflexão sobre o tratamento das chamadas orações adjetivas 

explicativas apresentado nas gramáticas tradicionais e descritivas de língua portuguesa. 

Dessa forma, tornou-se possível avaliar as contribuições, bem como as limitações dos 

gramáticos no tratamento desse tipo de construção. Pretendemos, a partir deste estudo, 

sugerir possíveis modificações relacionadas aos aspectos sintático-semânticos e textual-

discursivos da oração relativa explicativa. 

A partir da consulta a diferentes gramáticas tradicionais e descritivas de língua 

portuguesa, verificamos que, na concepção dos gramáticos mencionados, a oração relativa 

explicativa é apenas um termo acessório de uma construção, que pode ser retirada sem 

qualquer prejuízo de sentido. Percebemos, também, que esses gramáticos tradicionais 

atribuem a função de aposto ou de adjunto adnominal à oração adjetiva e classificam as 

orações adjetivas em subordinadas explicativas e restritivas. Salientamos que alguns 

gramáticos atribuem às orações adjetivas explicativas a função de um aposto. Constatamos, 
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também, que os gramáticos mais antigos não apresentam subclassificação para a oração 

relativa, apenas mostram uma definição e um exemplo. 

Não estamos de acordo com alguns posicionamentos desses gramáticos 

mencionados, pois não acreditamos que a oração relativa explicativa possa ser retirada de 

um contexto sem modificá-lo, ou seja, a retirada dessa oração não resulta em uma sentença 

agramatical, mas, do ponto de vista discursivo, ela não será a mesma. 

Verificamos, também, que os gramáticos não estabelecem uma reflexão detalhada  

em relação aos aspectos sintático-semânticos e textual-discursivos da oração relativa 

explicativa. Dessa maneira, reafirmamos que nos parece realmente relevante fazer esse 

estudo das orações relativas explicativas, relacionando-as com as construções apositivas e 

discutindo os limites e as fronteiras existentes entre esses dois tipos de construções, tendo 

em vista a natureza sintático-semântica e pragmático-discursiva do processo geral de 

aposição, conforme foi discutido em Nogueira (1999).  
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CAPÍTULO II 

 

 

2. O SUPORTE TEÓRICO FUNCIONALISTA PARA O ESTUDO DA 

ARTICULAÇÃO DE ORAÇÕES 

 

2.1. Pressupostos teóricos funcionalistas 
 

Esta pesquisa busca realizar uma análise de dados que possa ultrapassar a 

abordagem tradicional, tendo em mente a concepção dos funcionalistas sobre a gramática 

como “um conjunto de regularidades decorrentes de pressões cognitivas e, sobretudo, de 

pressão de uso” (MARTELOTTA, 1996, p. 48). 

O funcionalismo caracteriza-se pela concepção de língua como um instrumento de 

comunicação, que não pode ser analisado como um objeto autônomo, pois está sujeito a 

pressões de diferentes situações comunicativas. 

 O desenvolvimento do funcionalismo foi iniciado pelo Círculo Lingüístico de Praga 

nos primeiros anos do século XX. Lingüistas de diferentes nacionalidades pertenciam a 

essa escola, tais como: Mathesius e Vachec (tchecos), Jakobson, Karcevsky e Troubetzkoy 

(russos) e Tesnière, Benveniste e Martinet (franceses). O objetivo desses estudiosos era 

estudar a língua considerando-a um sistema funcional. Vale salientar que eles ainda 

estavam inspirados na relação proposta por Saussure entre língua e sistema. 

 Assim, conforme Weedwood (2002), a Escola de Praga caracteriza-se pela 

combinação entre estruturalismo e funcionalismo. Na perspectiva dos integrantes dessa 

escola, o funcionalismo era uma apreciação da diversidade de funções desempenhadas pela 

língua e um reconhecimento teórico de que a estrutura das línguas é, em grande maioria, 

determinada por suas funções características. 

A Escola Lingüística de Praga, na década de 30, já apresentava pressupostos de uma 

visão funcionalista, pois, para os estudiosos da Escola, a linguagem, acima de tudo, 

permitia ao homem reação e referência à realidade extralingüística. As frases eram vistas 
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como unidades comunicativas que veiculavam informações, ao mesmo tempo em que 

estabeleciam relação com a situação de fala e com o próprio texto lingüístico.  

            Assim, na tentativa de recuperar o que o formalismo excluía, isto é, a investigação 

de como os sujeitos produzem concreta e efetivamente sentidos através da linguagem, atua 

uma outra abordagem lingüística: o funcionalismo. 

 Podemos afirmar que existem vários modelos funcionalistas. De acordo com 

Prideaux (1987), existem diferentes versões do funcionalismo que se assemelham ou 

divergem; alguns apenas rejeitam o formalismo. 

 Em Nogueira (2006), temos uma síntese das principais contribuições das vertentes 

do funcionalismo lingüístico. Quanto ao Funcionalismo Praguense, a autora destaca os 

seguintes tópicos: a) utilização dos termos função e funcional; b) também são consideradas 

as funções dos meios lingüísticos, conforme as necessidades de comunicação e expressão 

dos indivíduos; c) Bühler e Jakobson apresentam propostas classificatórias das funções 

externas da linguagem: representação, de expressão e de apelo (Bühler); referencial, 

emotiva, conativa, fática, metalingüística e poética (Jakobson); d) Mathesius apresenta uma 

perspectiva funcional da sentença que considera tema o que já é dado, ou seja, o ponto de 

partida que enuncia o que é conhecido pelo interlocutor, e o núcleo, que é o elemento novo 

de informação sobre o tema. A partir dessa vertente funcionalista, a autora comenta que 

foram elaboradas as propostas tipológicas de estatuto informacional e fluxo de informação 

que são utilizadas no desenvolvimento da Lingüística de Texto. 

 O Funcionalismo Inglês tem Halliday como seu principal representante. Segundo 

Nogueira (2006), Halliday (1985) propõe uma gramática de natureza funcional em que há 

uma investigação de como a língua é usada; os componentes de significado são 

componentes funcionais, como o ideacional (entender o ambiente), o interpessoal (agir 

sobre o outro) e o textual (dar relevância aos anteriores). A gramática funcional, nessa 

vertente, é uma gramática do sistema e uma gramática do texto, ou seja, trata-se de uma 

teoria sistêmico-funcional do significado como escolha, em que a língua é interpretada 

como um sistema de significados acompanhados por formas por meio das quais esses 

significados podem ser atualizados. Esse tipo de gramática é visto como um sistema de 

escolhas léxico-gramaticais em que o sistema lingüístico está organizado mediante um 

conjunto de componentes funcionais que compreendem um grande número de usos e 



 

 

49 

apresenta uma organização em macro-funções (metafunções): experiencial, textual e 

interpessoal. Nessa gramática, a sentença é caracterizada, ao mesmo tempo, como processo, 

como ato de fala e mensagem. Enquanto processo, relaciona-se com a função experiencial, 

pois se trata de um processo reflexivo / perceptivo de ações, eventos, processos de 

conscientização e relações; como um ato de fala, ela se relaciona à função interpessoal, 

visto que determina relações interpessoais e permuta de papéis em interações retóricas 

(perguntas, ofertas, comandos etc); já a sentença como mensagem é responsável pelo fluxo 

discursivo e pelo estabelecimento da continuidade – função textual. 

  Uma outra vertente funcionalista caracterizada por Nogueira (2006) é a norte-

americana. Podemos citar Talmy Givón, Paul Hopper e Sandra Thompson como 

representantes dessa vertente. Talmy Givón analisa vários fenômenos que representam um 

manifesto contra as abordagens formalistas, pois considera parâmetros pragmáticos que 

comprovam a motivação funcional das estruturas gramaticais. Givón (2001) propõe uma 

gramática com abordagem tipológico-funcional, em que há uma estreita associação entre os 

aspectos funcionais, tipológicos e diacrônicos da gramática. Para o funcionalista norte-

americano, a gramática não é apenas um mecanismo de codificação dos diferentes 

domínios funcionais. Para Givón (2001), a gramática é um instrumento discretizante, 

categorizador por excelência, mas raramente tem 100% de dominância em uma regra, isto 

é, a flexibilidade residual, a gradualidade e a variabilidade da gramática são motivadas de 

maneira adaptativa. Nessa abordagem, considera-se uma caracterização por protótipos. 

Segundo Givón, a natureza híbrida das categorias de protótipos parece projetada para 

atender exigências do processamento de base biológica (cognitiva, comunicativa e 

gramatical). As exigências são as seguintes: processamento rápido de categorias e 

refinamento da distinção. O processamento refere-se às estruturas estereotipadas, discretas 

e transparentes, ou seja, os membros mais típicos de uma categoria; já o refinamento da 

distinção trata da relevância adaptativa dos membros mais marginais. 

 A linha funcionalista norte-americana, fundamentada nos estudos de Givón (1990), 

oferece contribuição relevante no que diz respeito aos princípios de iconicidade e de 

marcação (Givón, 1995). Iconicidade relaciona-se ao não-arbitrário e reflete algum tipo de 

motivação. Em Lingüística, a iconicidade é a correlação natural entre forma e função, ou 

seja, entre o código lingüístico (expressão) e o seu conteúdo. 
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De acordo com Peirce (1940), a sintaxe das línguas naturais não é totalmente 

arbitrária, mas ela não é completamente isomórfica, ou seja, a correlação entre forma e 

função é moderada. Na codificação sintática, os princípios icônicos (cognitivamente 

motivados) interagem com os princípios mais simbólicos (cognitivamente arbitrários) que 

refletem as regras convencionais. O autor estabelece dois tipos de iconicidade: a imagética 

e a diagramática. A imagética diz respeito à estreita relação entre um item e seu referente, 

no sentido de um espelhar a imagem do outro (pinturas, estátuas); a segunda refere-se a um 

arranjo icônico de signos. Esses tipos de relação icônica têm interessado pesquisadores de 

orientação teórica funcionalista. 

Segundo o princípio da iconicidade, as formas da língua são portadoras de 

determinados significados e vice-versa. A esse princípio vinculam-se os subprincípios da 

quantidade (que se relaciona à quantidade de informação), da proximidade (concernente ao 

grau de integração dos constituintes da expressão e do conteúdo) e da ordenação linear dos 

segmentos. 

Segundo o subprincípio da quantidade, quanto maior a quantidade de informação, 

maior a quantidade de forma, de tal modo que a estrutura de uma construção gramatical 

indica a estrutura do conceito que ela expressa. Conforme Slobin (1980), a complexidade 

de pensamento tende a refletir-se na complexidade de expressão, ou seja, aquilo que é mais 

simples e esperado se expressa com o mecanismo morfológico e gramatical menos 

complexo.  

O subprincípio da integração prevê que os conteúdos que estão mais próximos 

cognitivamente também estarão mais integrados no nível da codificação, ou seja, o que está 

realmente junto coloca-se sintaticamente junto.  

 O subprincípio da ordenação linear diz que a informação mais importante tende a 

ocupar o primeiro lugar da cadeia sintática, de modo que a ordem dos elementos no 

enunciado revela a sua ordem de importância para o falante. Também se relaciona à ordem 

natural dos eventos refletida na ordem lingüística. 

Há muitos estudos que comprovam o princípio da iconicidade. Furtado da Cunha 

(1996) fez um estudo da negação. Para a autora, a negativa dupla fornece evidência 

favorável ao princípio icônico da quantidade, tal como podemos observar no exemplo 

apresentado pela autora: 
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(83) .. um motorista dele....nesse tempo ele.... num era .....num era um motorista dele não .... era do 

hotel....porque ele ficou sem motorista... (corpus D & G / Natal, p.244) 

 

Ainda na concepção da autora, no discurso falado, a pronúncia do não tônico que 

precede o verbo freqüentemente se reduz ao num átono, ou mesmo a uma simples 

nasalização. Para reforçar a idéia de negação, o falante utiliza um segundo não no fim da 

oração, como uma estratégia para suprir o enfraquecimento fonético do não pré-verbal e o 

conseqüente esvaziamento do seu conteúdo semântico. Dessa forma, Furtado da Cunha 

(1996) argumenta que o acréscimo do segundo não tem motivação icônica, pois, quanto 

mais imprevisível se torna a informação, mais codificação ela recebe. 

Costa (2000) realizou um trabalho, também de orientação funcionalista, sobre os 

procedimentos de manifestação do sujeito. Em sua pesquisa, ele utilizou o princípio icônico 

da proximidade para explicar a ausência de concordância verbal em orações em que sujeito 

e verbo encontram-se estruturalmente distanciados. Nesse caso, o autor afirma que a 

introdução de material de apoio entre o sujeito e o verbo, tal como o aposto, enfraquece a 

integração entre sujeito e predicado no plano do conteúdo, o que resulta na falta de 

concordância verbal. O autor ilustra essa situação com o exemplo a seguir: 

 

(84) Há pouco tempo atrás, dois bárbaros assassinatos, o da atriz Daniela Perez e o da menina que 

foi queimada pelos seqüestradores, ressuscitou a polêmica da Pena de Morte. (corpus D & G / 

Natal, p. 321) 

 

Esses subprincípios da iconicidade, sobretudo o de proximidade, poderão auxiliar na 

interpretação dos parâmetros relativos aos níveis de integração e ao fluxo de informação 

nas orações relativas explicativas, conforme a proposta de escalaridade. 

No que se refere ao princípio de marcação, as estruturas em uso na língua podem ser 

enquadradas nas categorias marcadas e não-marcadas. A complexidade estrutural, a 

distribuição de freqüência e a complexidade cognitiva são subprincípios que esclarecem o 

princípio da marcação. De acordo com o subprincípio da complexidade estrutural, a 

estrutura marcada tende a ser mais complexa ou maior que a estrutura não-marcada 

correspondente. Na distribuição de freqüência, a estrutura marcada tende a ser menos 

freqüente do que a estrutura não marcada correspondente. Em relação ao subprincípio da 
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complexidade cognitiva, a estrutura marcada tende a ser cognitivamente mais complexa do 

que a não-marcada. De acordo com Givón, a marcação está associada à complexidade e à 

freqüência, ou seja, a categoria marcada é menos freqüente no texto, e a não-marcada é a 

mais freqüente. No entanto, a associação entre a complexidade estrutural e a freqüência de 

uso das categorias gramaticais exigem mais explicações, com fundamentos cognitivos, 

comunicativos, sócio-culturais, neurobiológicos ou evolutivos mais consistentes. Assim, 

uma estrutura pode ser marcada em um contexto e não-marcada em outro. 

No subprincípio de iconicidade proposto por Givón (2001), há uma relação não-

arbitrária entre forma e função. Um dos princípios da organização gramatical icônica que 

julgamos bastante elucidativo são as regras de quantidade que, ao relacionar expressão e 

previsibilidade, assume que a informação previsível ou já ativada não será expressa. 

Contrariamente, relaciona expressão e relevância, ou seja, uma informação irrelevante ou 

sem importância não será expressa. 

Um outro pressuposto teórico, especificamente relacionado aos aspectos discursivos 

da articulação de orações, é apontado por Matthiessen & Thompson (1988). Conforme os 

autores, todo texto pode ser dividido em Figura e Fundo. Figura é a porção central do texto, 

o nível de maior saliência e portador de informações nucleares. Fundo é a porção periférica, 

o nível subsidiário e referente aos conteúdos secundários. A distinção entre essas duas 

partes do texto está relacionada ao uso de orações, consideradas, a um só tempo, como 

mensagens e eventos de interação (HALLIDAY, 1985). As orações relativas explicativas, 

objeto de estudo da presente pesquisa, parecem ser, tal como as construções apositivas, 

construções da parte recessiva (Fundo).  

Assumindo-se que o texto apresenta uma distinção entre o que é central e o que é 

periférico, para que a comunicação se processe satisfatoriamente, o emissor orienta o 

receptor a respeito do grau de centralidade e de perificidade dos enunciados que constituem 

seu discurso. Sabemos que, em relação à estrutura de texto, a classificação central e 

periférico corresponde a figura e fundo, respectivamente. Conforme Hopper e Thompson 

(1988), o grau de transitividade de uma oração reflete sua função discursiva, ou seja, as 

orações com alta transitividade retratam porções centrais do texto, correspondentes à figura, 

e as orações com baixa transitividade marcam as porções periféricas, referentes ao fundo. 
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 Estudos do português brasileiro realizados por Furtado da Cunha (1996) 

comprovam a hipótese de Hopper e Thompson de que figura corresponde à porção do texto 

narrativo que apresenta uma seqüência temporal de eventos concluídos, pontuais, 

afirmativos, com um agente responsável, isto é, a figura constitui a comunicação central. 

Fundo corresponde à descrição de ações, de eventos simultâneos à cadeia da figura, a 

descrições de estados, da localização dos participantes da narrativa e dos comentários 

avaliativos. As orações relativas explicativas, estudadas nesta pesquisa, se localizam no 

plano discursivo periférico, ou seja, fundo em um texto.  

Concordamos com a autora quando ela argumenta que o texto apresentado mostra 

oposição de tempo, aspecto e dinamicidade, pois as sentenças que se enquadram como 

figura possuem verbos pontuais no tempo pretérito perfeito, as orações consideradas fundo 

ou periféricas contextualizam o evento narrado com comentários descritivos e avaliativos 

do autor. 

 Ainda para a autora, o fundamento cognitivo para o plano discursivo de figura e 

fundo provém da psicologia gestaltista, ou seja, as entidades que se apresentam em 

primeiro plano são identificadas mais rapidamente como figuras bem recortadas e 

focalizadas; as outras entidades passam a ser percebidas como em plano de fundo. Segundo 

Furtado da Cunha (1996), alguns estudiosos (TOMLIN, 1987; SILVEIRA, 1991) tratam a 

categoria plano discursivo como um continuum, que se inicia com a superfigura (mais 

saliente ou relevante) até o superfundo (mais difuso ou vago). 

 O Funcionalismo holandês é uma das principais vertentes funcionalistas. Dik e 

Hengeveld são seus principais representantes. A Teoria da Gramática Funcional (The 

Theory of Functional Grammar, 1989,1997) é uma das propostas mais formalizadas do 

paradigma funcionalista. (Dik 1989, 1997) Para o autor, a Gramática Funcional é vista 

como um modelo gramatical da competência comunicativa, em que funções e regras 

gramaticais são vistas como instrumentais em relação à Pragmática. Nessa abordagem 

funcionalista, o usuário possui papel central, e a expressão lingüística é vista como 

mediação entre a intenção do falante e a interpretação do destinatário. Para Dik, a teoria dos 

componentes integrados inclui a Pragmática como um componente que irá garantir que as 

regras de uma língua sejam explicadas em termos de sua funcionalidade, isto é, da forma e 

dos objetivos relacionados ao uso das expressões lingüísticas. 
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 A vertente funcionalista mais atual, também caracterizada por Nogueira (2006), 

trata-se da nova arquitetura da gramática funcional (The new architecture of a functional 

grammar), proposta por Hengeveld (2000). Essa nova arquitetura visa à expansão de uma 

gramática da frase para uma gramática orientada para o discurso. O modelo dessa gramática 

integra a abordagem da estratificação descendente e a abordagem modular. Portanto, esse 

modelo é diferente do modelo da Gramática Funcional, que é ascendente. Nele, a geração 

de estruturas subjacentes e as interfaces entre os vários níveis podem ser descritas em 

termos das decisões comunicativas de um falante na construção do enunciado. Os níveis 

são o interpessoal, o representacional e o de expressão. Esses três níveis interagem com os 

componentes cognitivo e comunicativo. O componente cognitivo representa a memória de 

longo termo do falante, sua competência comunicativa, seu conhecimento de mundo e sua 

competência lingüística. Pode-se dizer que o falante aciona esse componente em cada um 

dos três níveis. O componente comunicativo representa a informação lingüística de curto 

termo, ou seja, adquirida de um discurso anterior ou de uma informação perceptual não-

lingüística da situação de discurso. 

 Nesse modelo, a construção das expressões lingüísticas pode ser interpretada como 

um processo de tomada de decisões do falante. Ele capta as estruturas das unidades 

lingüísticas do mundo que elas descrevem e as intenções comunicativas com as quais elas 

são produzidas em suas funções interpessoais e representacionais. 

Conforme Neves (1997), um estudo global do paradigma funcionalista se torna 

difícil, pois as diferentes abordagens que o compõem não podem ser identificadas por um 

único rótulo teórico. As abordagens funcionalistas têm em comum o estudo das diferentes 

funções que a língua cumpre quando usada em situações reais de interação. Além disso, 

considera-se, nesse tipo de orientação teórica, o caráter dinâmico da língua devido à 

instabilidade da relação entre estrutura e função, fator decisivo no desenvolvimento e na 

renovação da linguagem. 

Conforme Nichols (1984), função é um termo polissêmico, não é um conjunto de 

homônimos. Todos os sentidos do termo se relacionam à dependência de um elemento 

estrutural com elementos de outra ordem (estrutural ou não-estrutural) e ao papel 

desempenhado por um elemento estrutural no processo comunicativo, isto é, a função 

comunicativa do elemento. 
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Na presente pesquisa, a análise dos aspectos sintático-semânticos e textual-

discursivos das orações relativas explicativas terá uma orientação teórica do funcionalismo 

lingüístico, pois essas construções desempenham importantes funções discursivas em um 

texto, tais como a reformulação para a explicação de um termo anterior, a especificação, o 

favorecimento à identificação de um referente, dentre outras. 

 Para Neves (1997), o funcionalismo congrega, então, um conjunto de teorias que 

procura pontuar as necessidades pragmáticas da interação verbal, considerando-se as 

opções em determinados conjuntos sintagmáticos, dentro dos quais o falante faz seleções 

simultâneas. 

De acordo com a autora, a gramática funcional é uma teoria da organização 

gramatical das línguas naturais que procura integrar-se em uma teoria global da interação 

social. A gramática funcional considera a competência comunicativa, ou seja, a capacidade 

que os indivíduos têm não apenas de codificar e decodificar expressões, mas também de 

usar e interpretar essas expressões de uma maneira interacionalmente satisfatória. 

Mackenzie (1992), citado por Neves (1997), afirma que em relação à 

sistematicidade e à funcionalidade da língua, a gramática funcional tem como hipótese 

fundamental a existência de uma relação não-arbitrária entre a instrumentalidade do uso da 

língua (o funcional) e a sistematicidade da estrutura da língua (a gramática).  

 Segundo Dik (1989), a língua é concebida, no paradigma funcional, como um 

instrumento de interação social entre os seres humanos, usada para estabelecer relações 

comunicativas entre os usuários. A relação entre a intenção do falante e a interpretação do 

destinatário é mediada, mas não estabelecida, pela expressão lingüística. Desse modo, a 

expressão lingüística é função da intenção e da informação pragmática do falante e da 

antecipação que ele faz da interpretação do destinatário. Para o autor, o modo como a 

linguagem está organizada deve ser considerado, com a investigação do porquê de ela estar 

organizada dessa maneira específica; ou seja, a expressão lingüística deve ser estudada de 

acordo com as funções comunicativas que ela realiza.  

Uma das principais características do paradigma funcionalista é a integração dos 

componentes diversos em que há uma ordem hierárquica: a sintaxe é vista como 

codificação de dois domínios funcionais distintos, a semântica e a pragmática. Como já 

dissemos, com Dik (1997), a semântica deve ser vista como instrumental em relação à 
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pragmática, e a sintaxe é instrumental em relação à semântica. Na teoria da Gramática 

Funcional, a Pragmática é o componente que comanda os estudos sobre os aspectos 

sintáticos e semânticos, na relação entre os diferentes componentes da organização 

lingüística. Seguindo essa orientação funcionalista, de que os estudos de gramática devem 

integrar os diversos componentes de análise (sintaxe, semântica e pragmática), nesta 

pesquisa, investigamos os aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos envolvidos no 

processo de articulação das orações nuclear e relativa explicativa, relacionando-os com as 

construções apositivas e as adverbiais.  

Considerando-se a organização da frase e o fluxo da informação, para Neves (1997), 

qualquer uma das propostas funcionalistas pode ser invocada para verificar o tratamento da 

frase enquanto peça de comunicação real. Os eventos descritos em um discurso e as 

entidades neles envolvidas não têm todos a mesma importância comunicativa, dispondo a 

organização discursiva de mecanismos capazes de marcar a relevância relativa dos 

diferentes eventos e entidades que se seguem no discurso.  

Para a autora, o fluxo de informação determina a ordenação linear dos sintagmas 

nominais da frase, que se faz na seqüência que o falante considera adequada para obter a 

atenção do ouvinte, mas alterações da ordem podem atuar no sentido de controlar o fluxo 

de atenção. 

Retomando o que afirmam Halliday (1985) e Dik (1997), Neves (1997) resume que, 

no funcionalismo, as gramáticas funcionais estão assentadas na Retórica e na Etnografia; a 

orientação é paradigmática; a língua é vista como uma rede de relações que tem como 

função principal a comunicação, por ser um instrumento de interação verbal; há uma ênfase 

nas variações entre línguas diferentes; a semântica é a base organizada em torno do texto ou 

discurso; o estudo do sistema deve ser feito considerando-se a competência comunicativa 

do indivíduo, a partir do uso que ele faz da linguagem; a descrição das expressões deve 

fornecer dados  para a descrição de seu funcionamento em um dado contexto; a pragmática 

é o quadro dentro do qual a semântica e a sintaxe devem ser estudadas, priorizando-se a 

pragmatização  da sintaxe, via semântica.  

            Neves (1997), citando Prideaux (1987), argumenta que um aspecto fundamental do 

funcionalismo que o opõe ao estruturalismo americano é exatamente o reconhecimento de 
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que linguagem não é um fenômeno isolado, mas serve a uma variedade de propósitos como, 

por exemplo, efetuar comunicação.  

            Segundo Givón (1995), os funcionalistas assumem o postulado da não-autonomia, 

segundo o qual a língua não pode ser descrita como um sistema autônomo, já que a 

gramática não pode ser entendida sem referência a parâmetros como cognição, 

comunicação, processamento mental, interação social, cultura, mudança, aquisição e 

evolução. 

            A gramática funcional, como aponta Nichols (1984), embora analise a estrutura 

gramatical, inclui, na análise, toda a situação comunicativa, o propósito do evento da fala, 

seus participantes e seu contexto discursivo.   

Como já comentamos, a gramática funcional tem sempre em consideração o uso das 

expressões lingüísticas na interação verbal. É importante ressaltar que a relação entre a 

intenção do falante e a interpretação é mediada, mas não estabelecida, pela expressão 

lingüística (NEVES, 1997).  

           Assim, em uma perspectiva funcionalista, não se considera que uma descrição da 

estrutura de uma sentença seja suficiente para determinar o som e o significado da 

expressão lingüística, visto que a descrição completa precisa incluir referência ao falante, 

ao ouvinte, a seus papéis e ao seu estatuto dentro da situação de interação determinada 

sócio-culturalmente (NEVES, 1997). 

           Em suma, no paradigma funcionalista, a linguagem é definida como instrumento de 

interação social e tem como função principal a comunicação, a competência comunicativa 

vista como a habilidade de interagir socialmente com a língua; e o estudo do sistema deve 

ser feito dentro do quadro do uso.  

 Esta presente pesquisa assume esses pressupostos gerais do paradigma 

funcionalista. Ela buscará suporte em teorias e estudos de diferentes vertentes 

funcionalistas que possam contribuir para a elucidação da articulação das orações relativas 

explicativas e a relação delas com as construções apositivas e as adverbiais. 
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2.2. O tratamento funcionalista para o estudo da articulação de orações 
 

O processo de articulação de orações, principalmente nas últimas décadas, tem sido 

muito estudado por funcionalistas, que pretendem, a partir dessas pesquisas realizadas, 

discutir criticamente e reavaliar o enfoque tradicional, além de apresentar novas propostas 

para o estudo do processo de junção em uma perspectiva textual-discursiva. Nesta pesquisa, 

como já foi mostrado, apresentamos uma reflexão sobre o processo de articulação da oração 

relativa explicativa segundo as gramáticas tradicionais e descritivas de língua portuguesa. 

Ao final do trabalho, pretendemos mostrar uma nova proposta de estudo e ensino do 

processo de articulação da relativa explicativa em diferentes textos. 

Sabemos que as gramáticas tradicionais limitam-se aos aspectos formais desse 

complexo processo da articulação de orações. Muitas vezes, o estudo das orações restringe-

se aos limites da frase, isolando-a de seu contexto situacional. Dessa forma, podemos 

constatar que poderá haver prejuízos à compreensão global de um texto, visto que não são 

considerados os aspectos textual-discursivos da construção, tais como coesão, coerência, 

orientação argumentativa, organização discursiva, dentre outros. 

Ao analisarmos o tratamento das orações em diferentes gramáticas tradicionais de 

língua portuguesa, percebemos que os gramáticos relacionam o processo de subordinação 

sintática e / ou semântica a uma dependência, isto é, ao fato de uma oração encontrar-se 

subordinada a outra oração chamada de principal. No processo de coordenação, as orações  

são ditas independentes.  

No entanto, essa dicotomia coordenação e subordinação apresentada pelos 

gramáticos tradicionais é questão discutida por muitos estudiosos funcionalistas. Halliday 

(1985) e Matthiessen & Thompson (1988) rejeitam a dicotomia entre os termos. Lenhmann 

(1988), Givón (1990) e Hopper e Traugott (1993) também rejeitam o tratamento da 

coordenação e subordinação como categorias discretas e defendem um contínuo que vai da 

parataxe ao encaixamento. 

Conforme Givón (1990), nenhuma oração pode ser considerada totalmente 

independente de seu contexto oracional. O autor também afirma que a diferença absoluta 

entre as orações subordinadas (dependentes) e as orações coordenadas (independentes) 

somente é permitida dentro dos limites tipológicos rigidamente prescritos. Ainda para o 
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autor, uma análise dos fatos estruturais e funcionais revela uma relação icônica entre a 

integração das orações e a integração dos eventos. 

Para Halliday & Hasan (1976), na estrutura lingüística, as relações lógicas 

elementares das línguas naturais e derivadas da experiência humana são expressas em 

diferentes formas, tais como coordenação, aposição etc. 

Segundo Decat (1993), a conceituação de coordenação e de subordinação nem 

sempre é suficientemente esclarecedora sobre o seu significado real e o seu estatuto na 

teoria da gramática, uma vez que são tratadas de diferentes maneiras: como fenômenos da 

gramática, apenas como denominações de estratégias de combinações de cláusulas, dentre 

outras.  

A relação entre a coordenação e a subordinação não é tratada por todos os 

gramáticos como uma dicotomia bem definida. A subordinação, caracterizada como um 

processo em que se manifesta uma relação de dependência, se contrapõe ao paralelismo de 

funções sintáticas freqüentemente usado como parâmetro para a caracterização da 

coordenação, em que se manifesta uma relação de independência. A ausência de uma 

coerência entre os gramáticos mostra-se também na definição dos termos subordinação, 

hipotaxe, coordenação, parataxe e justaposição, com base no critério formal.  

Nas gramáticas tradicionais e, até mesmo, na literatura lingüística moderna, os 

termos coordenação e subordinação aparecem, freqüentemente, como sinônimos de 

parataxe e hipotaxe, respectivamente. Muitos gramáticos usam indiferentemente os termos 

hipotaxe ou subordinação, um pelo outro, e parataxe ou coordenação. Algumas vezes, a 

parataxe é identificada com a própria justaposição, e se opõe à hipotaxe. Decat (1993) 

questiona se são fenômenos distintos da gramática ou são meros procedimentos, estratégias 

para ligação de orações. Percebemos, assim, que a definição desses termos não tem 

encontrado uma unanimidade de tratamento por parte dos gramáticos tradicionais. 

Para Halliday (1985), que propõe um modelo de gramática funcionalista, há duas 

dimensões de interpretação da relação entre termos, grupos e orações: o sistema de 

interdependência (tático), que inclui parataxe e hipotaxe; e o sistema lógico-semântico que 

inclui a expansão e a projeção. A relação de hipotaxe é aquela estabelecida entre um 

elemento dependente e o seu dominante, ou seja, entre elementos de estatutos diferentes em 

que um elemento modifica o outro. A relação de parataxe é mantida entre termos de igual 
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estatuto, um iniciador e um continuador. A relação paratática é logicamente simétrica e 

transitiva, enquanto a relação de hipotaxe é assimétrica e não transitiva. 

 Halliday distingue, no entanto, hipotaxe de “encaixamento”, isto é, de integração. 

Encaixamento é um mecanismo por meio do qual uma oração ou um sintagma funciona 

como constituinte dentro da estrutura de um grupo que é constituinte de uma oração. A 

oração encaixada apresenta uma relação indireta com a oração mais alta. Essa relação é 

intermediada pelo grupo ao qual a oração encaixada está ligada. Assim, a oração encaixada 

funciona na estrutura desse grupo, e este funciona na estrutura da oração.   

De acordo com Halliday (1985), no sistema lógico-semântico de expansão, a oração 

dependente expande a oração dominante por meio de uma elaboração, extensão ou realce. 

Na elaboração, uma oração elabora o significado de outra, especificando-a ou 

descrevendo-a (modelo de conjunção: isto é). Na extensão, uma oração amplia o 

significado de outra, acrescentando algo novo por meio de uma substituição ou alternativa. 

Em relação ao realce, ocorre que uma oração realça o significado de outra, mediante as 

circunstâncias de tempo, modo, causa ou condição.  

Halliday (1985) estabelece uma associação das relações táticas e lógico-semânticas. 

As orações coordenadas assindéticas e as orações justapostas pertencem, por exemplo, à 

associação de expansão e parataxe. As orações relativas não-restritivas ou explicativas, 

objeto desta pesquisa, são consideradas como manifestação de elaboração e hipotaxe; 

enquanto as orações relativas restritivas se enquadram na associação de elaboração e 

encaixamento. Os exemplos a seguir são apresentados pelo autor como relações de 

elaboração hipotática e elaboração paratática, respectivamente: 

 

(85) You, who has been visiting Taiwan this week, did not elaborate11. 

 

(86) I really enjoyed it, I thought it was good12. 
 

Para Matthiessen & Thompson (1988), existe uma distinção entre encaixamento e 

combinação de orações. No encaixamento, não há a articulação de orações, mas uma 

oração funciona como um constituinte ou um complemento dentro de outra. As orações 
                                                
11 Você que tem visitado Taiwan esta semana, não trabalhou com esmero; 
12 Eu realmente gostei, eu achei que foi bom; 
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substantivas das gramáticas tradicionais brasileiras (subjetivas, objetiva direta, objetiva 

indireta, completivas nominais) e as relativas restritivas seriam tipicamente consideradas, 

pelos autores, como exemplos de encaixamento. Os autores também destacam dois níveis 

de combinação de orações: a parataxe e a hipotaxe. A coordenação, a aposição e a citação 

podem ser consideradas casos de parataxe; mas as orações adverbiais são exemplos de 

hipotaxe.  

Matthiessen & Thompson priorizaram a combinação ou articulação de orações. Os 

autores também afirmam que a combinação de orações se reflete na estrutura retórica do 

discurso. Dessa maneira, na organização do texto, existem dois tipos de relação retórica: de 

lista (parataxe) e as de núcleo satélite (hipotaxe). Para os autores, a combinação de orações 

hipotáticas é uma gramaticalização das relações retóricas de núcleo-satélite. Essas relações 

estão presentes nos textos, de modo que as informações centrais são os núcleos, e as 

suplementares ou auxiliares são satélites. 

Decat (1993) argumenta que a subordinação é vista também como um conceito 

ligado à natureza da oração, contrapondo-se à coordenação, que é acidental. Um outro 

parâmetro para distinguir coordenação e subordinação é a conjunção, pois sua presença é 

considerada como marca de subordinação, conforme Soares Barbosa (1875) e Cardoso 

(1944). Alguns gramáticos também identificavam justaposição com coordenação. Contudo, 

ao assumir-se a conjunção como responsável pela hipotaxe, parece não ser possível admitir-

se a existência de hipotaxe sem a conjunção. Além disso, se a presença da conjunção 

diferencia parataxe e hipotaxe, a identificação de parataxe com coordenação e de hipotaxe 

com subordinação não se sustenta, visto que existem orações subordinadas sem a presença 

do conectivo explícito na oração. 

Sabemos que, no paradigma funcionalista, as relações estabelecidas entre as 

orações, ou, até mesmo, entre constituintes da oração, não são vistas como dicotômicas; são 

vistas como graduais, a partir de um contínuo. São relevantes os parâmetros que Lehmann 

(1988) apresenta para verificar o nível de integração que há entre orações definido ao longo 

de um contínuo. 

Para Lehmann (1988), uma relação gramatical que integra os sintagmas X e Y é 

uma relação de dependência se X ocupa o espaço gramatical de Y ou vice-versa; ou seja, 

em uma relação de dependência, Y depende de X, se X determina a categoria gramatical 
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das orações. Entre as relações de não-dependência, Lehmann cita a coordenação e a 

aposição. 

 Lehmann (1988), como já foi mencionado, apresenta parâmetros para verificar o 

nível de integração que há entre orações. O autor propõe um contínuo que se estende desde 

a relação de não-dependência até a máxima integração das orações. Ao longo desse 

contínuo, podem ser encontradas as relações de parataxe, hipotaxe e encaixamento. 

 A localização das orações ao longo desse contínuo se faz a partir de seis 

parâmetros. O primeiro parâmetro é a degradação hierárquica da oração subordinada, ou 

seja, considera-se o grau de autonomia e integração de uma oração em relação a outra.  

O segundo é o nível sintático na oração dita principal à qual a oração subordinada 

pertence. Nesse caso, há uma escala de integração: orações independentes > oração 

subordinada à margem da principal > oração subordinada dentro da oração principal > 

oração subordinada dentro de um sintagma verbal > formação de um predicado complexo13.  

 O terceiro parâmetro é a dessentencialização da oração subordinada, que diz 

respeito à gradação que vai das orações desenvolvidas até a nominalização da oração, ou 

seja, por esse parâmetro as orações reduzidas são mais dependentes. 

 A gramaticalização do verbo principal é o quarto parâmetro, que diz respeito à 

transformação de verbos principais lexicais em verbos modais, auxiliares e afixos 

gramaticais que modificam semanticamente o significado do verbo da oração subordinada.  

O quinto parâmetro relaciona-se ao entrelaçamento das duas orações; do ponto de 

vista semântico, diz respeito ao compartilhamento de traços do significado das orações e 

conseqüente não-explicitação de elementos sintáticos comuns. Para consideração desse 

parâmetro, foi verificado se, entre as orações presentes na construção relativa explicativa, 

havia ou não sujeito correferencial, como também se havia ou não equivalência modo-

temporal entre os verbos. 

O sexto parâmetro trata do grau de explicitude da ligação, ou seja, a presença 

(síndese) ou ausência (assíndese) de um conectivo entre as orações. Nesse caso, não 

podemos relacionar esse parâmetro à hipotaxe ou à parataxe, pois, tanto na parataxe como 

na hipotaxe, o conectivo pode ou não ser explicitado. 

                                                
13 O predicado complexo corresponde a uma perífrase verbal, em que dois verbos constituem uma 
única oração. 
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Outra escala de gramaticalização das relações entre as orações foi proposta por 

Hopper e Traugott (1993). Essa escala ocorre na perspectiva de graus crescentes de 

integração, que vai desde a parataxe, em que não há dependência nem encaixamento, até a 

subordinação, em que a oração é dependente e encaixada. 

 

Parataxe < coordenação < hipotaxe < subordinação 

 

 A partir dessa base teórica, desenvolvemos uma reflexão sobre usos mais 

sistemáticos das orações relativas explicativas na articulação de textos escritos. Assumindo 

o pressuposto funcionalista de que o estudo dos fenômenos da língua deve considerar a 

situação comunicativa, ou seja, o contexto interacional em que são produzidos, esta 

pesquisa tentará identificar as motivações que levam os falantes/autores a articularem as 

orações relativas explicativas, além de avaliar o nível de integração sintático-semântica 

desse tipo de construção relacionando-o às construções apositivas e adverbiais em geral. 

Conforme Matthiessen & Thompson (1988), os enunciados abrigam cláusulas 

construtoras de relações que são inferidas no contexto da articulação realizada. Esses 

enunciados apresentam sentidos que denotam uma opção argumentativa do autor e 

requerem uma interpretação do leitor. Para os autores, a maneira como as orações se 

articulam e a relação de sentido obtida são reflexos da organização discursiva geral, pois 

entre elas estariam as mesmas relações presentes no discurso como um todo. 

Assumimos que o uso de uma oração relativa explicativa reflete a maneira como o 

falante/autor organiza o seu discurso para atingir os seus propósitos comunicativos, ou seja, 

o modo como se estrutura um texto é determinado por objetivos comunicativos e pelas 

necessidades que se pressupõem dos interlocutores. 
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2.3. Categorias de análises funcionalistas relevantes para o estudo da 

oração relativa 

 

2.3.1. Categorias sintático-semânticas 
 

A análise funcionalista, como já dissemos, relaciona os aspectos sintáticos, 

semânticos e pragmáticos. Nesse sentido, a expressão lingüística, que não é fim em si 

mesma, é também considerada a partir de uma interpretação funcional.  

 Apresentamos e discutimos, nesta seção, algumas categorias de análise que 

julgamos relevantes para uma descrição integrada dos aspectos formais e funcionais das 

orações relativas explicativas. 

 

a) Nível de integração sintático-semântico 

 

Lehmann (1988), já mencionado, apresenta parâmetros para verificar o nível de 

integração que há entre orações. O autor propõe um contínuo que se estende desde a relação 

de não-dependência até a máxima integração das orações. Ao longo desse contínuo, podem 

ser encontradas as relações de parataxe, hipotaxe e encaixamento. 

A localização das orações ao longo desse contínuo se faz a partir de seis parâmetros, 

como já foi discutido.  

Nesta pesquisa, foi utilizado o parâmetro relacionado ao entrelaçamento das duas 

orações. Do ponto de vista semântico, diz respeito ao compartilhamento de traços do 

significado das orações e conseqüente não-explicitação de elementos sintáticos comuns. 

Para consideração desse parâmetro, foi verificado se, entre as orações (complexa e 

relativa), havia ou não sujeito correferencial, como também se havia ou não equivalência 

modo-temporal entre os verbos (predicados) dessas orações. 

 

b) Natureza sintático-semântica dos verbos 
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Adotamos a classificação de Borba (1996) para diferenciar a natureza do verbo da 

oração relativa explicativa. De acordo com o autor, há quatro classes sintático-semânticas 

de verbos: verbos de ação, de processo, de ação-processo e de estado. 

Os verbos de ação expressam uma atividade realizada por um sujeito agente, ou 

seja, indicam um fazer por parte do sujeito, tal como: o pássaro voa; o garoto brinca; o 

sábio pensa. 

 Todo verbo de ação tem, no mínimo, um argumento. Quando tiver dois, o segundo 

será um complemento que se caracteriza pelo fato de não experimentar nenhuma mudança 

de estado físico ou moral, de condição, de posicionamento no tempo e / ou espaço. 

 

(87) Não se deve bater em criança14.  

 

(88) Vou a Santos. 

 

(89) Vim de Itu. 

 

 (90) A viúva chorava lágrimas de sangue. 

 

 (91) A velha gritava desaforos. 

 

  (92) O noivo sussurrava palavras doces e vazias. 

  

 Nos três primeiros exemplos (87), (88) e (89), o autor argumenta que os 

complementos fazem parte da valência do verbo. Nos três últimos exemplos (90), (91) e 

(92), eles apenas especificam o conteúdo comunicado. 

Os verbos de processo expressam um evento ou sucessão de eventos que afeta um 

sujeito paciente ou experimentador. Assim, traduzem sempre um acontecer ou um 

experimentar, isto é, algo que acontece com o sujeito ou que ele experimenta.  

 

(93) A chuva parou. 

 

                                                
14 Os exemplos (87) até (111) são apresentados em Borba (1996). 
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(94) O bebê acordou. 

 

(95) O sonho acabou. 

 

(96) Ana sente frio. 

 

(97) Marta ouve música. 

 

(98) Lena viu um disco voador. 

 

 Nos primeiros exemplos (93), (94) e (95), o sujeito é afetado por aquilo que o verbo 

indica. Nos exemplos (96), (97) e (98), o sujeito é um experimentador. Conforme Borba, o 

sujeito afetado também pode ser um beneficiário, como nos seguintes exemplos: 

 

 (99) Rosa ganhou uma rosa. 

 

 (100) Leo herdou uma fazenda do avô. 

 

 O autor ainda argumenta que os verbos de processo têm obrigatoriamente um 

argumento; mas dependendo de sua valência poderão ter dois ou três. Também admitem 

especificadores (ex. A criança dormia um sono leve.) Há também predicados de processo 

que se concentram em um sintagma nominal (nome, adjetivo). Neste caso, são introduzidos 

por um verbo suporte processivo (ficar, torna-se, virar), como nos exemplos a seguir: 

 

 (101) Lina ficou triste. 

 

 (102) Dulce tornou-se / virou uma escrava do marido. 

 

 Os verbos de processo, para Borba, ainda podem aparecer sob a forma pronominal, 

como no exemplo: 

 

 (103) Marta sente-se feliz. 
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Os verbos de ação-processo expressam uma ação realizada por um sujeito agente ou 

uma causação levada a efeito por um sujeito. A ação-processo sempre atinge um 

complemento que expressa uma mudança de estado, de condição ou de posição, ou seja, 

algo que passa a existir. No primeiro exemplo (104), o complemento é um afetado e no 

segundo exemplo (105), é um efetuado: 

 

(104) José quebrou o pires. 

 

(105) José escreveu um romance. 

 

Os verbos de estado expressam uma propriedade (estado / condição / situação) 

localizada no sujeito que é apenas suporte dessa propriedade ou seu experimentador ou 

beneficiário. Os verbos de estado têm obrigatoriamente um argumento que é um inativo, na 

medida em que não é agentivo, nem causativo, nem paciente, como nos exemplos 

apresentados pelo autor: 

 

(106) Mário permaneceu em silêncio. 

 

(107) Fernando tem três filhos. 

 

(108) Tadeu ama Dirce. 

 

De acordo com Borba, no exemplo (106), o sujeito suporta um estado (em silêncio); 

no exemplo (108), o sujeito experimenta um estado (amor por Dirce; estar amando Dirce); 

em (107), o sujeito suporta uma condição. 

O autor também afirma que os verbos de estado que apenas compõem predicados 

estativos são também chamados copulativos por ligarem o núcleo do predicado 

(predicativo) ao sujeito, tais como: 

 

(109) Leo está triste. 

 

(110) Leo está cansado. 
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(111) Leo parece inquieto. 

 

2.3.2. Categorias textual-discursivas 
 

As categorias textual-discursivas são as seguintes: 

 

a) Especificidade 

 

Para essa categoria de análise funcionalista, foi considerada a especificidade do 

sintagma nominal que antecede a oração estudada. Identificamos tal sintagma como 

genérico ou específico. 

Conforme Neves (2006), existem dois tipos de referenciais básicos: o genérico e o 

individual. Esses referenciais, para a autora, são assinalados de acordo com o tipo de 

determinante que ocorre no sintagma nominal. 

Uma referência genérica se aplica à totalidade das entidades de gênero, tal como no 

exemplo a seguir: 

 

(112) Uma pessoa não informada e que medir uma distância de cem metros várias vezes, 

nunca encontrará a mesma mensagem.  

 

 De acordo com a autora, muitos estudiosos consideram as expressões genéricas não-

referenciais, pois elas não se referem a indivíduos de um tipo, mas ao próprio tipo, ou seja, 

elas não se referem a uma entidade particular, mas a todos os membros de uma classe. 

 Givón (1984) argumenta que os sujeitos genéricos são usados no discurso apenas 

em contextos em que o referente é familiar ou acessível ao ouvinte. O autor também afirma 

que é mais provável que os singulares sejam referenciais, pois quando o mais relevante na 

comunicação é a identidade referencial única, menos provável é o uso do plural ou de um 

nome coletivo. Também é mais provável que os nominais referenciais sejam tópicos 

importantes e é menos provável que um sintagma nominal não-referencial seja tópico 

discursivo relevante. 
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 De acordo com Lyons (1977), os nomes genéricos podem ser codificados como 

sujeitos e podem ser de três tipos: definido, indefinido e plural. Os exemplos seguintes 

ilustram cada um desses tipos: 

 

 (113) O elefante é um animal grande.     (DEFINIDO) 

  

 (114) Um elefante é um animal grande.     (INDEFINIDO) 

 

 (115) Elefantes são animais grandes.         (PLURAL)  

 

 Neves (2006), citando Hawkins (1978) trata a referência genérica como uma 

referência não-específica em contextos específicos, isto é, como uma referência indefinida 

que é interpretada como não-específica, retirando-se os quantificadores e os operadores que 

tornam não-específica uma referência indefinida.  

No caso dos indefinidos específicos, o falante tem em mente o indivíduo ao qual ele 

está se referindo, mas não está na mente do ouvinte, enquanto no uso dos genéricos, 

nenhum dos dois interlocutores tem em mente um referente particular. Portanto, o uso do 

genérico abrange objetos em geral (referência universal) e não uma entidade particular. 

Contrariamente, a referência individual se aplica apenas a indivíduos incluídos em um 

gênero ou classe, tal como aparece no seguinte exemplo citado por Neves (2006): 

 

(116) As pessoas mais corridas do lugar não davam crédito às besteiras do Edilberto. 

 

Neves (2006) ainda argumenta que uma referência individual pode ser relativa a 

indivíduos reais ou a indivíduos cuja identidade genérica pode ser estabelecida sem que 

eles sejam identificáveis com indivíduos já existentes. Os exemplos apresentados pela 

autora ilustram esse caso: 

 

(117) Se algum dia fizer um filme policial vou lhe dar o papel principal.    

 

 (118) Queria um lugar que lhe oferecesse conforto e oportunidades de agradável convívio 

humano. 
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 (119) Não tenho um confidente, uma pessoa amiga a quem pedir conselho. 

 

Na concepção de Fant (1984, apud Neves), a ocorrência de um sintagma nominal 

permite sempre uma identificação genérica do referente, isto é, uma referência ao gênero da 

entidade. No entanto, para o autor, a referência implicada por um sintagma nominal pode 

não ser apenas genérica, mas também individual, que chamamos de específica; nesse caso, 

ela pode ter maior ou menor extensão, pode referir-se a todos os indivíduos do gênero ou a 

algum indivíduo em particular. 

Para o autor, um contexto particular de referencialidade é o das proposições 

identificativas, que correspondem à fórmula X = Y, sendo X o identificado, e Y o 

identificador. Nesse caso, o autor está se referindo ao três tipos de referenciais 

identificados: genérico, não-genérico (determinado ou identificável para o ouvinte) e não-

genérico (indeterminado ou não-identificável para o ouvinte). Os sintagmas nominais 

destacados a seguir são considerados do primeiro tipo, em que o elemento identificado é 

genérico no exemplo apresentado pelo autor: 

 

(120) Um esterno é um osso achatado que se articula com as cartilagens costais direita e 

esquerda e com a clavícula15.  

 

(121) Os esternos são as peças mais importantes nesse exame.  

 

O segundo tipo trata de proposições identificativas definicionais em que o 

identificado X pode ou não ser determinado, porém o identificador Y deverá ser 

indeterminado, ou seja, X não-genérico e identificável, tal como aparece a seguir: 

 

(122) Doutor Floro é médico, sabe o que faz. 

 

(123) São José é um importante centro consumidor de gás natural. 

 

(124) Só mesmo Aparício é quem dá jeito. 

                                                
15 Os exemplos apresentados em (120) até (126) são de Fant (1984). 
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No terceiro tipo, o identificado X é indeterminado, mas tem referência individual, 

como a autora mostra mediante os exemplos seguintes: 

 

(125) Um dos homens dava o braço à mulher. 

 

(126) Um dos homens levantou o punho e bateu-lhe seguidamente na cara.   

 

Dessa forma, os sintagmas nominais considerados genéricos ou específicos podem 

ser identificáveis ou não-identificáveis, como também definidos ou indefinidos, o que 

dependerá também o contexto situacional. 

 

b) Definitude 

 

Conforme Lyons (1977), a referência a indivíduos ou referência nominal envolve os 

seguintes tipos de expressões: expressões gerais, que se referem a classes de indivíduos; 

expressões definidas, que se referem a algum indivíduo específico ou a alguma classe 

específica de indivíduos; e as expressões indefinidas, que não se referem a um indivíduo 

específico nem a alguma classe de indivíduos.  

Para Neves (2006), a referência individual não-hipotética, ou seja, relativa a 

indivíduos existentes, pode ser identificável ou não-identificável para o ouvinte. O exemplo 

seguinte traz a referência não-identificável: 

 

(127) Ele alugou um apartamento pra mim em Copacabana e vai me dar tudo! 

 

Fant (1984, apud Neves) afirma que, se a referência for identificável, os sintagmas 

nominais apresentam artigo definido, pronome demonstrativo, pronome possessivo, nome 

próprio ou pronome pessoal, tal como ocorre a seguir: 

 

(128) Eu saí de lá e o homem estava vivo, eu juro pro senhor.... 

 

(129) Mas este bilhete não é meu. 
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 (130)Tinha medo da solidão de seu filho. 

 

(131) Gabriela estava encostada na parede do corredor com um cigarro apagado na mão. 

 

 (132) Diga você: ele costuma aconselhar as pessoas  fracas, dominá-las? 

 

 Neves (2006) também diz que o nome próprio, em geral, pressupõe que o ouvinte 

seja capaz de identificar o referente, porém há alguns casos em que não é feita uma 

referência individual e identificável, como aparecem a seguir nos exemplos apresentados 

pela autora: 

 

 (133) Seu nome é Severina. 

 

 (134) O médico que dera o atestado chamava-se Pedro M. Silva. 

 

(135) Ainda temos um senhor com nome de Lutézio. 

 

 Além dos nomes próprios, há também nomes de entidades que são reconhecidas por 

serem entidades naturalmente únicas (o sol, a lua), por serem referencialmente conhecidas 

por comunidades específicas (o lago, o pinheiro, o rio), por serem entidades de natureza 

política (o presidente), de natureza cultural (carnaval, natal, reveillon) de natureza 

espiritual (o grande espírito), dentre outros. Nesses casos, são identificáveis por quase 

todos os seres humanos. Para Givón (1984, apud Neves), essas entidades já estão 

registradas na memória dos membros de uma comunidade e, portanto, podem ser acessadas, 

como nos exemplos seguintes apresentados por Neves (2006): 

 

 (136) Conheço todo o percurso que o sol faz neste quintal. 

 

 (137) O senhor naturalmente vai demorar-se pouco. Mas o tempo suficiente para descobrir 

que aqui não há três coisas: O rio tem tartarugas. 
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 (138) Para que este país mude, ou o presidente dá uma virada radical, rompe o seu acordo 

com o FMI, chama um governo de unidade nacional, demite todo o seu ministério ou, se não muda, 

deve renunciar ou ser combatido até que renuncie. 

 

 (139) O carnaval libera todas as pressões. 

 

 (140) Em relação ao Grande Espírito, somos todos um. Quando ele nos enche, vivemos: 

quando nos esvaziamos (ou nos esvaziam) do Grande Espírito, morremos. 

 Ainda tratando-se da variável definitude de um sintagma nominal, cumpre fazer-se 

algumas considerações. Segundo Givón (1984), a referencialidade e a definitude podem ser 

tratadas separadamente. É possível observar a existência de uma gradação de 

referencialidade, como mostra a escala: 

 

Referencial definido > referencial indefinido > não-referencial indefinido > genérico. 

 

Conforme o autor, ser definido não é o mesmo que ter referência exata, pois a 

definitude é determinada no contrato comunicativo entre falante e ouvinte, que assumem 

conhecimentos por meio de pressuposições.  

Givón (1984) relaciona a referência nominal definida e a indefinida ao contrato 

comunicativo. Para o autor, um sintagma nominal é codificado como definido por um 

falante quando o ouvinte é capaz de atribuir-lhe uma referência única, seja por 

acessibilidade dêitica da situação ou acessibilidade referencial. O sintagma nominal é 

codificado como indefinido quando o ouvinte não consegue atribuir uma referência única.  

O autor afirma que a definitude pode ser oriunda de uma disponibilidade dêitica 

absoluta ou relativa. Os pronomes pessoais eu e tu relacionam-se a uma disponibilidade 

absoluta, ou seja, eles garantem a unicidade de duas entidades participantes da 

comunicação. Os elementos dêiticos este, esse, lá, aqui podem adquirir unicidade 

referencial. São considerados de disponibilidade relativa os referentes que possuem algum 

tipo de referência única, como relações de parentesco ou posse inalienável.  

Cavalcante (2001) reconhece dois tipos de definitude. Uma é designada como 

identificabilidade (CHAFE, 1994), de natureza cognitiva, definida por um parâmetro 

pragmático-discursivo; ou seja, um referente será considerado definido (identificável) 
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sempre que o falante supuser que o destinatário é capaz de reconhecê-lo no universo do 

discurso criado durante a interação. O outro tipo de definitude é de natureza formal e se 

descreve por critérios gramaticais, quando em SNs estão presentes artigos definidos, 

demonstrativos, possessivos ou quantificadores (PRINCE, 1992). Foi essa última 

concepção que orientou a análise das ocorrências nesta pesquisa, salientando, todavia, que 

tal natureza formal é vista, numa investigação de orientação funcionalista, como 

codificação lingüística das pressuposições dos falantes. 

De acordo com Neves (2006), as entidades referenciais definidas, nas línguas em 

geral, são codificadas por uma variedade maior de meios do que as indefinidas. Para a 

autora, os argumentos definidos podem ser codificados por vários mecanismos, como, por 

exemplo, um sintagma nominal, um pronome dêitico ou, até mesmo, um dêitico espacial 

(esse, este). 

A autora constata que o sucesso de uma referência acontece quando o ouvinte 

consegue identificar o referente dentro de uma classe de referentes potenciais, pois o uso de 

um substantivo precedido por artigo definido, em sua maioria, é suficiente para que o 

ouvinte identifique o referente, sem a necessidade de mais descrições, mesmo que o 

referente ainda não tenha sido mencionado, como aparece neste exemplo a seguir, 

apresentado também por Neves (2006): 

 

(141) Acorda em sobressalto com o som estridente do despertador barato. O relógio marca 

cinco e quinze. O nenê começa a chorar alto no pequeno berço de vime ao pé da cama. A mulher 

levanta de um pulo, resmungando pela noite mal dormida e leva a criança ao colo. O homem enfia 

a calça listrada, uma camisa azul desbotada, a velha jaqueta de brim e o sapatão de solado gasto. 

Toma uma xícara de café e sai. 

 

 O trecho apresentado anteriormente é o início de um conto. 

 A autora diz que, em algumas situações, é necessária a incorporação de um adjetivo 

ou de uma oração relativa ou de um sintagma preposicionado ao sintagma nominal com o 

objetivo de uma melhor identificação do referente pelo ouvinte / leitor, tal como aparece a 

seguir: 
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 (142) Uma vez eu fui dizer que o menino novo de Dona Zulmira era bonitinho, pronto! – 

ele envesgou.  

  

 (143) De resto, haviam transcorrido muitos anos: o menino dos seus tempos de vaqueiro 

no mangabal transfizera-se num homem magro, de barba crescida, feições encovadas.  

 

 (144) Ao porteiro vesgo que está na entrada anuncio candidamente o objetivo da minha 

visita. 

 Nos casos apresentados acima, a autora argumenta que o falante acredita que o 

ouvinte reconhecerá, mediante situação discursiva ou conhecimento compartilhado, o 

referente da descrição a que ele se refere. Outro caso apontado por Neves refere-se a um 

contexto em que o referente já foi mencionado e, nesse caso, trata-se de uma referência 

bem sucedida quando o ouvinte / leitor consegue identificar o sintagma e as descrições 

apresentadas pela autora, tal como: 

 

 (145) Acorda em sobressalto com o som estridente do despertador barato. O relógio marca 

cinco e quinze. 

 

 O ouvinte / leitor consegue identificar, pelos recursos lingüísticos apresentados, a 

qual relógio o falante / escritor está se referindo. 

Os sintagmas nominais definidos são, segundo Lyons (1977), descrições definidas, 

pois o referente pode ser identificado por sua descrição, visto que o ouvinte consegue 

diferenciá-lo de outros referentes presentes no universo do discurso.  

Os exemplos seguintes são de descrições definidas apresentados por Neves (2006): 

 

(146) Mas quem é que vai fiscalizar essa sua admirável ditadura? 

 

(147) Leu a notícia sobre a seca no Nordeste. 

 

c) Estatuto informacional 
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O estatuto informacional diz respeito ao acesso ao referente ou à informação, ou 

seja, se o referente é dado no discurso, novo ou inferível. 

Conforme Halliday (1985), há dois tipos de informação: given (dada) e new (nova). 

A informação dada é recuperável, e a informação nova é não recuperável. Os anafóricos e 

os dêiticos expressam uma informação dada. 

Para Chafe (1976), a informação dada é aquela que o falante / escritor considera que 

esteja na consciência do seu ouvinte / leitor naquele momento; e informação velha é aquela 

da qual o ouvinte toma consciência no momento da enunciação. 

Na concepção de Chafe (1977), antes da produção discursiva, o falante tem em 

mente somente uma idéia geral sobre o evento. No entanto, ao produzir o discurso, ele 

organiza, detalha o conteúdo, situa os seres no evento e apresenta os papéis que eles 

desempenham por meio de uma categorização adequada. O autor enfatiza o processo 

criativo da verbalização que acontece no momento da enunciação. Sabemos, portanto, que a 

categorização do referente é importante para a estrutura do discurso. 

O autor apresenta uma distinção entre novo, velho e inferível. A diferença entre 

esses referentes está relacionada ao conhecimento que o falante pressupõe que o ouvinte 

tem. Um referente inferível é identificado por meio de um processo de inferência, ou seja, a 

partir de outras informações dadas ou contidas em outras que já fazem parte do discurso. 

No entanto, em Chafe (1987), há uma reformulação desses conceitos; o autor 

vincula a distribuição da informação aos processos mentais, ou seja, a informação se liga às 

representações mentais. Conforme Chafe, as informações dadas e as informações novas são 

manifestações do processo basicamente cognitivo. Essas informações poderão encontrar-se 

em três estados de ativação. No estado ativo, os conceitos estão na consciência focal do 

indivíduo, ou seja, estão na memória de curto termo (informação dada). No estado semi-

ativo, os conceitos estão na consciência periférica da pessoa. Trata-se de um conceito do 

qual se tem conhecimento, mas não está sendo focado diretamente (informação inferível). 

No estado inativo, os conceitos podem estar na memória de longo termo, mas não estão 

focalmente, nem perifericamente ativados (informação nova).  

Para o autor, os estados de ativação das informações não podem ser confundidos 

com a identificabilidade, isto é, um conceito novo ou inativo poderá ser identificável ou não 
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identificável, o que dependerá da situação; bem como um conceito identificável poderá ser 

dado ou novo, conforme o contexto da interação. 

Conforme Prince (1981), os referentes do discurso são classificados a partir da 

noção de conhecimento compartilhado que o falante assume que o ouvinte tem, ou admite 

que ele pode inferir. A autora classifica os referentes em três grupos: novo, evocado e 

inferível. O referente é novo quando é introduzido pela primeira vez no discurso. Se o 

referente é inteiramente novo, é chamado novo em folha. Porém, se o referente já está na 

mente do ouvinte, é chamado de disponível ou inferível. Uma outra situação apresentada 

pela autora diz respeito aos referentes novos-em-folha  ancorados, ou seja, um referente 

novo é ancorado a um referente conhecido. A cláusula adjetiva, nesse caso, pode servir de 

âncora, tal como aparece no exemplo a seguir apresentado pela autora: 

 

(148) Um rapaz com quem trabalho foi assaltado ontem. 

 

Também de acordo com Görski (1985), os sintagmas nominais que representam 

referentes novos são geralmente introduzidos por sintagmas nominais indefinidos e 

marcados por artigos indefinidos ou pela ausência de artigo. Os sintagmas nominais novos 

no discurso, mas acessíveis no universo espacial ou cultural do ouvinte, são representados 

por sintagmas nominais definidos. Os referentes evocados são marcados por anáfora zero, 

por pronome, por advérbio ou por sintagmas nominais definidos. 

De acordo com Givón (1990), quanto mais previsível ou acessível for uma 

informação para o interlocutor, menor será a quantidade de material lingüístico utilizado. 

Trata-se do subprincípio de iconicidade - quantidade (quanto maior a quantidade de 

informação, maior a quantidade de forma). 

Assim, o falante / autor tem a liberdade de escolher recursos morfológicos 

disponíveis na língua portuguesa para codificar os referentes de que trata. Dessa forma, o 

conhecimento compartilhado entre os interlocutores e o propósito comunicativo do falante / 

autor são demonstrados em diferentes situações comunicativas. 

 

d) Proposição relacional inferida 
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Conforme Thompson & Mann (1987), as proposições relacionais são inferências de 

significado que emergem da articulação de orações. Os autores também afirmam que o 

modo como as orações se articulam e as relações de sentido provenientes delas são reflexos 

da organização discursiva geral, visto que, entre elas, estariam as mesmas relações 

presentes no discurso como um todo.  

Concordamos com os autores quando percebemos que, na articulação da construção 

relativa explicativa estudada nesta pesquisa, podemos inferir proposições relacionais de 

valores adverbiais, a partir de circunstâncias de causa, conseqüência, modo, dentre outras. 

Decat (1995) também assume a postura teórica de Thompson & Mann (1987) ao 

tratar de proposição relacional inferida. A autora parte do pressuposto de que a hipotaxe é 

um fenômeno de articulação de orações usado pelo falante como opção para a estruturação 

de seu discurso.  

Decat investigou as proposições relacionais que emergem da articulação de orações 

adverbiais com outras porções do discurso e também analisou as funções discursivas de 

orações adverbiais (tópico, ponte de transição, adendo). A partir desses estudos, a autora 

constatou que o tipo de relação que se pode inferir da articulação entre as orações, bem 

como a posição e a forma delas, são influenciadas por alguns fatores, tal como o gênero do 

discurso a que pertencem, que define a natureza das relações emergentes entre as orações, 

pois pode ser influenciada pela predominância de certo tipo de discurso (narrativo e 

dissertativo); a modalidade oral ou escrita, que está relacionada à ocorrência de conexões 

implícitas ou explícitas (como a marca formal do conectivo); e a variação individual, que se 

mostrou produtiva na medida em que a escolha feita pelo falante influi no quadro geral da 

caracterização do gênero discursivo. Essa escolha é realizada a partir de um repertório de 

possibilidades motivadas pelo gênero ou pela modalidade. 

Desse modo, a análise de orações com relação hipotática, com base nos aspectos 

textual-discursivos, é importante para uma melhor compreensão da estrutura coesiva de um 

discurso. 

A partir da leitura de trabalhos sobre articulação de orações realizados por Decat 

(2001), entre outros, podemos afirmar que não devemos analisar uma construção com base 

apenas em um conectivo, pois, na maioria das vezes, as relações semânticas não são 

explicitadas pelo conectivo; elas refletem a relação oriunda da combinação de orações. 
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Além disso, uma oração introduzida por um conectivo pode apresentar mais de uma relação 

proposicional, se considerarmos a porção maior do discurso. Para a autora, esse fato pode 

ser constatado em construções que apresentam a conjunção quando, pois, além de uma 

relação temporal, como normalmente é identificada na classificação tradicional, essas 

construções também podem manter, com a porção maior do discurso, uma segunda relação, 

como se observa no exemplo a seguir apresentado pela própria autora: 

 

(149) ... claro que  eu levava uns travesseirinhos quando não tinha leito ônibus leito ... 

essas coisas. ( TEMPO / CONDIÇÃO) 

 

No exemplo apresentado, é possível perceber a relação de tempo que aparece mais 

claramente; porém, além dessa relação, ainda podemos inferir uma proposição relacional de 

condição, se considerarmos a articulação da oração adverbial com a porção maior do 

discurso. 

CAVALCANTE FILHO (2005), em análise de orações iniciadas pelo conectivo 

quando em artigos de opinião, também afirma que, em orações iniciadas por essa 

conjunção, podemos inferir diferentes proposições relacionais, como mostram os exemplos 

seguintes apresentados pelo autor: 

 
(150) Quando a Universidade Vale do Acaraú inaugurou um lugar apropriado para a 

oração, a reflexão e estudos religiosos, ali na ermida São José, ela o fez à imitação do que fazia 

Jesus. (tempo) 

 

(151) Turistas e estrangeiros que visitam a cidade costumam ficar chocados quando 

percebem a dificuldade de uma pessoa idosa, ou de um deficiente, para atravessar uma rua. 

(motivo) 

 

(152) A espiral da barbárie tem maior visibilidade quando atinge pessoas da classe 

média... (condição) 

 

(153) Questionava-se por qual motivo a Aids é o alvo de tantos comentários, quando 

outras doenças graves também causam mortes, como o câncer e a própria dengue. (concessão) 
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Decat (2001) argumenta que a possibilidade de inferir mais de uma relação 

semântica da articulação adverbial não é apenas da conjunção quando; ocorre também com 

outros conectores como em: 

 

(154) E, na medida em que eu preenchia [...] as condições favoráveis ao referido crime: 

mulher branca, morando sozinha em um apto, situado em um “bairro de pretos” – como dizem - , 

vivi a situação descrita a seguir. ( proporção e causa / motivo) 

 

(155) Além disso, se a oração inicial demonstrou constituir um ambiente favorável a SAE 

e vimos que o iniciar de um novo período corresponde a mudanças menos significativas que o 

iniciar de um novo parágrafo...  (condição e causa / motivo) 

 

A autora também apresenta casos em que apenas é possível inferir um único tipo de 

relação, como aparece no exemplo a seguir: 

 

(156) Então quando eu fui falar eu já tinha....já tava empregado. 

 

Concordamos com Decat (2001) quando ela afirma que a predominância do tipo de 

inferência depende do contexto discursivo e da função discursiva da oração hipotática 

adverbial. 

Nesta nossa pesquisa sobre a oração relativa explicativa, assumimos as 

considerações dos diferentes autores apresentados nessa seção no que diz respeito ao 

posicionamento deles sobre a proposição relacional inferida. 

Dessa forma, também sugerimos que é possível inferir relações circunstanciais do 

contexto da articulação da oração relativa explicativa, tais como causa / motivo / 

explicação, conseqüência e concessão. Algumas dessas relações circunstanciais são mais 

relevantes ou salientes conforme os propósitos enunciativos do falante / autor e o tipo de 

literatura em que a construção aparece.  

Essa proposição relacional que pode ser inferida no contexto da articulação da 

oração estudada nesta pesquisa confirma a importância da utilização de uma construção 

relativa explicativa em determinados contextos, se considerarmos diferentes aspectos 
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textual-discursivos (coesão, coerência, orientação argumentativa, dentre outros) presentes 

em um texto, pois eles contribuem para uma melhor compreensão textual. Assim, não 

concordamos com os gramáticos tradicionais que consideram as informações apresentadas 

pelas orações relativas explicativas como acessórias. Embora a supressão desse tipo de 

oração não resulte numa construção agramatical, sabemos, muitas vezes, que essas 

informações podem ser essenciais para a construção argumentativa de um discurso 

específico que atenda aos propósitos do falante / autor. 

 

e) Valor argumentativo 

 

Conforme Claúdia Herczeg (2004), a partir de investigações realizadas por Oswald 

Ducrot, surge a Teoria da Argumentação na França. Essa teoria não se trata de uma 

argumentação no sentido tradicional, segundo a qual há argumentação quando um discurso 

apresenta um segmento A como justificativa de outro segmento C ou conclusão. Nesse 

sentido, o segmento A apresenta um feito H, que pode ser verdadeiro ou falso e se relaciona 

com C. Essa relação é de ordem lógica, psicológica, sociológica ou de outra ordem, mas 

não lingüística.  

Na Teoria da Argumentação na Língua de Anscombre e Ducrot (1994), a 

argumentação está relacionada à forma lingüística, ou seja, existem expressões que têm, por 

si mesmas, um valor argumentativo que se impõe aos enunciados em que aparecem. Esse 

valor argumentativo é o que permite distinguir entre dois enunciados que apresentam o 

mesmo fato (têm o mesmo valor factual), mas que dão lugar a conclusões diferentes. Para 

esses autores não se argumenta com a língua senão nela, já que são os próprios elementos 

lingüísticos os que imprimem sua significação ao discurso. Nessa teoria, propõe-se que a 

significação das frases de uma língua contenha uma série de instruções que possam orientar 

o destinatário /ouvinte do discurso em sua busca das conclusões implicadas pelo locutor / 

enunciador. 

 Assim mesmo, Ducrot (1987) introduz a noção de 'topos', que é o princípio 

argumentativo de Aristóteles com algumas modificações. Aristóteles considerava 'topos' 

uma espécie de fonte onde o orador podia obter toda classe de argumentos para defender 

suas teses.  
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Ducrot (1984) apresenta uma definição para língua e fala. Conforme o autor, a 

língua é um construto teórico e a fala é a sua atualização que pode ser observada e 

analisada. Assim, a língua e a fala se articulam para a constituição do sentido de um 

enunciado. O autor também argumenta que a enunciação deve ser entendida no interior do 

enunciado e que as regras da língua não podem ser formuladas sem considerar a fala. Dessa 

maneira, uma mesma frase pode originar diferentes enunciados. 

Em Ducrot (1987), há um redimensionamento da relação estabelecida por Saussure 

entre língua e fala. Na Teoria da Argumentação da Língua, considera-se frase e enunciado 

na perspectiva da enunciação. O autor considera a enunciação um processo que origina o 

enunciado (produto do dizer). Ele define frase como uma entidade teórica construída pelo 

lingüista para explicar a infinidade de enunciados possíveis. Já o enunciado relaciona-se às 

manifestações possíveis de uma frase (a frase em uso ou em funcionamento). Nesse caso, 

ele pode ser analisado como uma unidade empírica, pois é um segmento do discurso que 

tem lugar, data, produtor e ouvinte. 

Ducrot faz uma interessante reflexão sobre a linguagem na perspectiva da Teoria da 

Argumentação na Língua. Para ele, a linguagem não descreve o mundo propriamente dito 

(modo objetivo), o que ele descreve é a interpretação que o locutor / enunciador constrói da 

realidade, na medida em que se posiciona diante dela e se manifesta em discursos. O autor 

também afirma que a linguagem deve ser estudada a partir dos seus aspectos subjetivo e 

intersubjetivo, pois esses dois aspectos conduzem ao valor argumentativo. Nessa 

perspectiva, ele não se preocupa com a imagem (referência) que a língua produz no mundo, 

enquanto conteúdo informativo. Assim, ele desconsidera o caráter de verdadeiro ou falso da 

mensagem, pois se concentra em reconhecer e explicar o modo como representamos o 

objeto da fala, ou seja, o sentido veiculado pelo enunciado. 

A língua também apresenta um caráter de enfrentamento, isto é, de disputas 

argumentativas entre seus falantes, visto que se expressar implica ao outro seu modo 

particular de entender o mundo e mostra a natureza argumentativa da linguagem. 

Cláudia Herczeg (2004) argumenta que outro elemento importante da Teoria 

Argumentativa em referência é o da orientação argumentativa, que se relaciona com a 

direção que tomam os argumentos de um enunciado. Assim, dois argumentos estão co-

orientados argumentativamente se ambos levam à mesma conclusão, como por exemplo: 
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(157) Faz bom tempo. Vamos à praia 

 

No caso apresentado, é natural associar a idéia de "bom tempo" com a de "ir à 

praia". Caso contrário, os argumentos antiorientados nos levam a conclusões contrárias. 

A Teoria da Argumentação na Língua preocupava-se, desde a década de 70, em 

explicar o funcionamento da linguagem, a partir da descrição semântica. De acordo com 

essa teoria, a argumentação está no próprio sistema lingüístico (língua). 

Conforme Wittke (2006), a Teoria da Argumentação na Língua originou-se de uma 

proposta estruturalista. Ela era uma reformulação dos conceitos elaborados por Saussure. A 

Teoria da Argumentação na Língua considera o enunciado como uma unidade de sentido 

produzida por um locutor que se posiciona diante do que diz ao dirigir-se a um interlocutor, 

mesmo que seja ele próprio ou um ser imaginário. Ela é fundamentada em uma perspectiva 

enunciativa, pois não apenas o que é dito interessa (enunciado), mas é considerado todo o 

processo de aparecimento desse enunciado, tais como a sua enunciação, seus efeitos de 

sentido, a maneira de dizer, dentre outros. 

Em nossa pesquisa desenvolvida neste trabalho, elaboramos três categorias para 

avaliarmos a função argumentativa das orações relativas explicativas: explicação definidora 

(reformulação ∕ (re)denominação), aporte de informação e avaliação argumentativo-

atitudinal. Vale salientar que, em nenhum momento, consideramos as orações relativas 

explicativas acessórias e dispensáveis ao efeito de sentido do contexto. 

 

SÍNTESE CONCLUSIVA 

 
No capítulo II, que nomeamos como O suporte teórico funcionalista para o estudo 

da articulação de orações, apresentamos os pressupostos teóricos funcionalistas que 

assumimos para essa pesquisa da tese, bem como o tratamento funcionalista no estudo da 

articulação de orações e as categorias sintático-semânticas e textual-discursivas utilizadas 

na descrição e análise das orações relativas explicativas do corpus. 

Na primeira seção do capítulo apresentado, mostramos as principais características 

de uma abordagem funcionalista, visto que são os pressupostos dessa abordagem que 
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fundamentam teoricamente nosso trabalho. Assumimos, portanto, a língua como um 

instrumento de interação social, a integração dos componentes sintáticos, semânticos e 

pragmáticos, o estudo do sistema dentro do quadro do uso, dentre outros. Apresentamos 

também algumas considerações sobre o início do desenvolvimento do funcionalismo pelo 

Círculo Lingüístico de Praga e uma síntese das principais contribuições das vertentes do 

funcionalismo lingüístico. 

Ressaltamos que será utilizada, nesta pesquisa, a linha funcionalista. Apresentamos, 

também os princípios de iconicidade e de marcação. (Givón, 1990). Iconicidade relaciona-

se ao não-arbitrário e reflete algum tipo de motivação. De acordo com o autor, a marcação 

está associada à complexidade e à freqüência, ou seja, a categoria marcada é menos 

freqüente no texto e a não-marcada é a mais freqüente. No entanto, a associação entre a 

complexidade estrutural e a freqüência de uso das categorias gramaticais exigem mais 

explicações, com fundamentos cognitivos, comunicativos, sócio-culturais, neurobiológicos 

ou evolutivos mais consistentes.  

Ainda na primeira seção, um outro pressuposto teórico em relação aos aspectos 

discursivos da articulação de orações. Conforme Matthiessen & Thompson (1988), todo 

texto pode ser dividido em Figura e Fundo. Figura é a porção central do texto, o nível de 

maior saliência e portador de informações nucleares. Fundo é a porção periférica, o nível 

subsidiário e referente aos conteúdos secundários. A distinção entre essas duas partes do 

texto está relacionada ao uso de orações, consideradas, a um só tempo, como mensagens e 

eventos de interação (HALLIDAY, 1985). As orações relativas explicativas, objeto de 

estudo da presente pesquisa, parecem ser construções da parte recessiva (Fundo).  

Para analisar os aspectos sintático-semânticos e textual-discursivos das orações 

relativas explicativas optamos por uma orientação teórica do funcionalismo lingüístico, 

pois percebemos que essas construções desempenham importantes funções discursivas em 

um texto, tais como a reformulação para a explicação de um termo anterior, a 

especificação, o favorecimento à identificação de um referente, dentre outras. 

     Na segunda seção do capítulo, mostramos o tratamento funcionalista de alguns 

estudiosos para o estudo da articulação de orações. Sabemos que o processo de articulação 

de orações, principalmente nas últimas décadas, tem sido muito estudado por 

funcionalistas, que pretendem, a partir de algumas pesquisas realizadas, discutir 
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criticamente e reavaliar o enfoque tradicional, além de apresentar novas propostas para o 

estudo do processo de junção no uso lingüístico.  

Constatamos que as gramáticas tradicionais limitam-se aos aspectos formais desse 

complexo processo da articulação de orações. Muitas vezes, o estudo das orações limita-se 

à frase, isolando-a de seu contexto situacional. Dessa forma, verificamos que poderá haver 

um prejuízo na compreensão global de um texto, visto que não são considerados os 

aspectos textual-discursivos da construção, tais como coesão, coerência, orientação 

argumentativa, organização discursiva, dentre outros. 

Assumimos que o uso de uma oração relativa explicativa reflete a maneira como o 

falante/autor organiza o seu discurso para atingir os seus propósitos comunicativos, ou seja, 

o modo como se estrutura um texto é determinado por objetivos comunicativos e pelas 

necessidades que se pressupõem dos interlocutores. 

A última seção do capítulo (item 2.3) trata das categorias de análises funcionalistas 

relevantes para o estudo da oração relativa. A análise funcionalista relaciona os aspectos 

sintáticos, semânticos e pragmáticos. Nesse sentido, a expressão lingüística, que não é fim 

em si mesma, é também considerada a partir de uma interpretação funcional. Apresentamos 

e discutimos, nesta seção, algumas categorias de análise que julgamos relevantes para uma 

descrição integrada dos aspectos formais e funcionais das orações relativas explicativas.  

As categorias sintático-semânticas são as seguintes: nível de integração sintático-

semântico e natureza sintático-semântica dos verbos. Em relação ao nível sintático-

semântico, foi utilizado o parâmetro relacionado ao entrelaçamento das duas orações. Do 

ponto de vista semântico, diz respeito ao compartilhamento de traços do significado das 

orações e conseqüente não-explicitação de elementos sintáticos comuns. Para consideração 

desse parâmetro, foi proposto que se verificasse, se entre as orações (complexa e relativa), 

havia ou não sujeito correferencial, como também se havia ou não equivalência modo-

temporal entre os verbos (predicados) dessas orações. Tratando-se da natureza sintático-

semântica, optamos por utilizar a classificação de Borba (1996) para diferenciar a natureza 

do verbo da oração relativa explicativa. De acordo com o autor, há quatro classes sintático-

semânticas de verbos: verbos de ação, de processo, de ação-processo e de estado. 

As categorias textual-discursivas que propomos são as seguintes: especificidade 

(genérica ou específica) e definitude (definido ou indefinido) do sintagma nominal que 
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antecede a oração relativa explicativa; estatuto informacional desse sintagma (dado, novo 

ou inferível); proposição relacional inferida no contexto de articulação da oração relativa 

explicativa (causa / motivo / explicação, conseqüência e concessão) e o valor 

argumentativo da oração relativa explicativa (explicação definidora, aporte de informação 

ou avaliação argumentativo-atitudinal). 
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CAPÍTULO III 

 

3. A PESQUISA FUNCIONALISTA DA ORAÇÃO RELATIVA 

EXPLICATIVA 

 

 Diversos trabalhos com uma abordagem funcionalista têm sido elaborados sobre as 

orações relativas explicativas. Nesta seção, apresentaremos algumas pesquisas de 

orientação funcionalista sobre esse tipo de oração.  

De acordo com Neves (2000), as adjetivas explicativas16 aparecem sempre com 

antecedente, tal como nos exemplos a seguir apresentados por ela: 

 

 (158) Parei sob o jataí, que vi crescer, abracei-me ao seu tronco, em desespero. 

 

(159) Em Soweto, onde vivo, as pessoas nem sequer têm dinheiro para pagar eletricidade e 

outros serviços do governo, não dá para querer cobrar agora esses serviços. 

 

(160) De acordo com o levantamento da Trevisan, as empresas, que trabalham em setores 

Competitivos, conseguiram reduzir seus preços entre 15% e 22% nos últimos dois anos.  

 

 Também para a autora, na oração adjetiva explicativa, a informação introduzida é 

suplementar, não servindo para identificar, em (160), por exemplo, nenhum subconjunto do 

conjunto de empresas. Assim, nas ocorrências transcritas, a presença das vírgulas marca 

uma oração adjetiva explicativa, isto é, que não predica um grupo delimitado ou particular 

de empresas, mas introduz uma informação adicional. Em (160), a oração relativa  não 

possibilita identificar algumas empresas, mas acrescenta uma informação acerca daquelas 

empresas de que se fala. 

 Em virtude de uma série de problemas acerca das relações semânticas e sintáticas 

das estruturas oracionais em língua portuguesa, como, por exemplo, a que se observa na 

análise das estruturas adjetivas, Oliveira (2002) desenvolveu uma pesquisa, em uma 

perspectiva funcionalista, a respeito da escala de integração das orações adjetivas. A autora, 

                                                
16 A autora preferiu conservar a terminologia tradicional em sua Gramática de Usos do Português 
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com base em um contínuo crescente (parataxe > hipotaxe > subordinação) postulado por 

Hopper e Traugott (1993), propõe e testa uma escala de adjetivação, modificando o que a 

tradição apresenta, de forma binária e absoluta, como a distinção entre explicação e 

restrição. 

 A função atributiva oracional é tratada, pela autora, como um gradiente, ou seja, um 

contínuo cujos pontos extremos seriam das orações menos integradas à principal (ou 

“apositivas explicativas”), que estariam no nível da hipotaxe; ao das mais integradas à 

principal (ou “encaixadas restritivas”), no nível da subordinação. 

 Oliveira (2002), em sua pesquisa, adota algumas variáveis com o objetivo de 

esclarecer esse contínuo de integração entre as explicativas e as restritivas. As variáveis são 

as seguintes: informatividade do sintagma nominal antecedente, fundidade (distinção entre 

figura e fundo) da adjetiva, presença de pausa e presença de inserção. 

 Tratando-se da informatividade do sintagma nominal antecedente, Oliveira (2002) 

conclui que, quanto mais indefinido, genérico ou abstrato for o termo que recebe a 

atribuição, maior é a tendência para o uso do adjetivo encaixado ou restritivo. A informação 

transmitida pela adjetiva faz o recorte identificador do sintagma nominal, em um papel 

fundamental de especificação. Também foi constatado pela autora que o maior nível de 

informação do sintagma nominal tornou mais dispensável ou acessória a oração adjetiva, o 

que motiva a aposição explicativa. 

 Para Oliveira, a fundidade da oração adjetiva é uma variável que se refere à menor 

relevância do conteúdo da oração que funciona como atribuição. Nos casos de aposto ou 

explicação, a fundidade da oração adjetiva é maior, pois a informação é secundária, menos 

relevante e de menor peso, visto que o sintagma nominal antecedente encontra-se mais 

definido. No encaixamento ou restrição, o significado da adjetiva torna-se mais saliente, 

integrado ao conteúdo veiculado pelo termo antecedente; funciona, dessa forma, como 

compensação da generalidade, da abstração ou da indefinição. 

 Oliveira (2002) afirma que, em uma perspectiva funcionalista, quanto mais unidos 

no plano conceitual estiverem dois termos, mais próximos estarão na ordem linear da 

expressão lingüística. De acordo com esse princípio de iconicidade (GIVÓN, 1984), tratado 

no capítulo anterior, uma das marcas formais de maior integração sintático-semântica no 
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encaixamento de orações é a proximidade entre as estruturas oracionais envolvidas. A 

pausa, que é representada pela vírgula, é um fator que rompe essa unidade. 

 Portanto, para a pesquisadora, a explicação, que se trata de uma organização 

sintática de menor integração, costuma obter uma pausa, enquanto a restrição apresenta um 

vínculo mais estreito em relação ao sintagma nominal antecedente e liga-se diretamente a 

ele, ou seja, sem a presença de vírgulas ou pausas. 

 Uma outra variável diz respeito à inserção de informações que interfere no processo 

de integração e compromete o encaixamento. A presença de estruturas lingüísticas entre o 

sintagma nominal e o relativo, ou entre o relativo e a oração adjetiva, diminui a relação 

semântico-sintática entre as orações, na medida em que altera a ordem linear que 

caracteriza o encaixamento prototípico. A presença formal da inserção representa o 

acréscimo de informações relacionadas aos seguintes aspectos: circunstâncias de tempo, 

conformidade, intensidade, dentre outras; comentários avaliativos; estratégias de 

convencimento e de interação, tais como os marcadores conversacionais e os operadores 

discursivos. Assim, a inserção ocasiona um distanciamento tanto no nível semântico como 

no sintático, pois torna o conteúdo da adjetiva menos essencial e afasta a oração do 

sintagma nominal ou do relativo.  

 Com a pesquisa feita, a autora consegue superar a dicotomia explicativa x restritiva, 

pois ela trata esses grupos como categorias prototípicas, que possuem um eixo central, em 

que se situam os traços básicos de cada classe e os pontos intermediários e marginais, nos 

quais se encontram formas pouco categóricas, que fogem do eixo central, situando-se no 

trânsito de mudança lingüística. 

 Constatamos que a pesquisa de Oliveira (2002) teve o objetivo fulcral de investigar 

diferenças entre as orações adjetivas explicativas e adjetivas restritivas. A pesquisa da 

autora é uma contribuição relevante para os estudos lingüísticos, visto que não utiliza o 

modelo dicotômico das gramáticas tradicionais para estabelecer as diferenças entre os dois 

tipos de orações relativas; ela utiliza a noção de contínuo, largamente assumido nos 

modelos funcionalistas. Percebemos, também, que a autora chama a oração adjetiva 

explicativa de oração apositiva; ou seja, na concepção dessa pesquisadora, as duas 

construções – relativas e apositivas - são equivalentes. Portanto, verificamos que a 



 

 

90 

pesquisadora concorda com a concepção de autores de gramáticas tradicionais e descritivas 

no que diz respeito à equivalência entre as construções relativas explicativas e apositivas.  

 De acordo com a pesquisa de Brasil de Sá (2002), a oração subordinada relativa 

prende-se, em princípio, a um substantivo ou equivalente chamado de antecedente. Para a 

autora, o termo antecedente, embora consagrado, não é o mais apropriado, uma vez que há 

casos em que o dito antecedente virá após o pronome relativo, e não antes, como se deveria 

supor. Para a autora, a oração subordinada relativa tem um importante papel no discurso, 

pois pode desempenhar funções de valor adjetival, substantival e adverbial. As orações 

relativas com valor adverbial podem ser subdivididas em valor final, 

concessivo/adversativo, condicional, consecutivo e restritivo. 

 Na concepção de Viana (2006), as orações relativas explicativas são orações que 

têm antecedente expresso e são introduzidas por pronomes relativos ou expressões 

relativas. Essas relativas são assinaladas por uma pausa, no discurso oral, e representadas 

por vírgulas, no discurso escrito. A omissão da relativa explicativa não altera o sentido da 

subordinante, uma vez que a denotação do antecedente é a mesma: 

 

 (161) O presidente, que nasceu na Madeira, ganhou novamente as eleições. 

 

 (162) O presidente ganhou as eleições. 

 

 Segundo Viana (2006), algumas relativas explicativas desempenham a função 

sintática de modificadores apositivos do nome, e outras, a de modificadores frásicos da 

subordinante. 

 

 (163) O presidente ganhou novamente as eleições, o que agradou a toda a população. 

 

 Para a autora, as orações relativas explicativas também podem ser denominadas de 

orações relativas apositivas, dado que podem ser substituídas por apostos sem alteração de 

sentido, tal como no exemplo que a autora apresenta: 

 

 (164) O presidente, que nasceu na Madeira, ganhou novamente as eleições. 

 



 

 

91 

 (165) O presidente, natural da Madeira, ganhou novamente as eleições. 

 

   Nesse caso, a autora está considerando apenas o sentido ao substituir uma oração 

relativa explicativa por uma apositiva. Ela não estabelece os limites entre essas duas 

construções, tal como, de fato, elas se manifestam formal e funcionalmente. 

 Conforme Matos (2003), as orações relativas explicativas são denotadoras de uma 

qualidade acessória do antecedente, portanto são dispensáveis ao sentido essencial da frase; 

separam-se dele por uma pausa, indicada na escrita por uma vírgula. O exemplo seguinte 

ilustra esse aspecto: 

 

 (166) Uma língua, que não se defende, morre. = Uma língua, indefesa, morre. 

 

 Para a autora, que não se defende ,na  oração anterior, é considerado um aposto. De 

acordo com a sua concepção, essa é a razão pela qual as orações explicativas também se 

chamam apositivas. Ela afirma que uma oração subordinada desempenha, na oração 

subordinante, uma função sintática; a oração subordinada explicativa desempenha a função 

de aposto, que vem entre vírgulas; a oração subordinada restritiva desempenha a função de 

atributo, que faz parte do sintagma nominal, não podendo ser separado por vírgula. 

 Conforme a Terminologia Lingüística de Ensino Básico e Secundário (TLEBS), as 

orações com valor explicativo funcionam, sintaticamente, como aposto do grupo nominal 

que lhe serve de antecedente. Semanticamente, são interpretadas como expressões 

predicativas que incidem sobre o grupo nominal antecedente. Essa predicação é 

interpretada como uma informação adicional.  

 

 (167) A minha prima, que vive no Porto, veio me visitar. 

 

 (168) Gostei de visitar Nova York, onde encontrei um velho amigo. 

 

Conforme a Terminologia Lingüística (TLEBS), no registro escrito, estas orações 

são marcadas entre vírgulas e, no registro oral, por pausas prosódicas. Em enunciados com 

valor genérico pode existir ambigüidade entre uma interpretação restritiva e uma 

interpretação explicativa da oração relativa, pois, nesses enunciados, existe uma relação 
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entre classes e não entre entidades individuais. No domínio da semântica frásica, existem 

restrições ao emprego das orações relativas explicativas, restrições que se prendem às 

propriedades dos nomes antecedentes e ao predicado da oração relativa, como no seguinte 

exemplo: 

 

(169) A alegria, que eu tive ao encontrá-lo, foi enorme.  

  

 Um dos objetivos da pesquisa que aqui propomos é, justamente, discutir os limites 

existentes entre as orações relativas explicativas e as construções apositivas, visto que 

muitos autores e estudiosos do assunto divergem em suas opiniões; alguns consideram 

essas construções equivalentes, e outros as consideram muito diferentes, sobretudo de 

acordo com critérios sintático-semânticos. Não temos conhecimento, ainda, de nenhum 

trabalho que responda aos seguintes questionamentos: Até que ponto uma oração relativa 

explicativa pode ser considerada uma construção apositiva? Quais aspectos sintático-

semânticos e textual-discusivos as tornam próximas ou distantes? 

 

SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

No capítulo III, A pesquisa funcionalista da oração relativa explicativa, relatamos 

algumas pesquisas de orientação funcionalista sobre a oração relativa. A importância desse 

capítulo em nossa pesquisa é atribuída ao fato de pretendermos apresentar uma 

caracterização prototípica da oração relativa explicativa, relacionando-a com as construções 

apositivas e as adverbiais. 

Um dos estudos citados foi o de Oliveira (2002), que desenvolveu uma pesquisa, 

também em uma perspectiva funcionalista, a respeito da escala de integração das orações 

relativas. A autora, com base em um contínuo crescente (parataxe > hipotaxe > 

subordinação) postulado por Hopper e Traugott (1993), propõe e testa uma escala de 

adjetivação, modificando o que a tradição apresenta, de forma binária e absoluta, como a 

distinção entre explicação e restrição. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1. Caracterização, constituição e delimitação do corpus 
 

A análise dos aspectos sintático-semânticos e textual-discursivos da oração relativa 

explicativa, relacionando-a com a construção apositiva e com a construção adverbial será 

baseada em dados lingüísticos que representam a linguagem em uso na interação verbal. 

 A pesquisa constituirá um corpus a partir de um recorte da base de dados de 70 

milhões de ocorrências que está armazenada no Centro de Estudos Lexicográficos da 

UNESP – Campus de Araraquara, e serviu à organização do Dicionário de Usos do 

português, elaborado por uma equipe coordenada por Francisco da Silva Borba, e à 

Gramática de Usos de Maria Helena de Moura Neves. Esse corpus é constituído de textos 

escritos de literaturas romanesca, técnica, oratória, jornalística e dramática17, o que 

possibilita a análise de uma diversidade de gêneros e permite a abrangência de diferentes 

situações de enunciação. Embora sejam todos pertencentes à modalidade escrita, de acordo 

com Neves (2002), é notável a representatividade da língua falada, encontrada na simulação 

que dela fazem as peças teatrais. 

Bakhtin (1953), ao tratar da heterogeneidade dos gêneros do discurso, afirma que a 

riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade virtual da 

atividade humana é inesgotável. Cada esfera dessa atividade comporta um repertório de 

gêneros do discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera 

se desenvolve e fica mais complexa. Na heterogeneidade dos gêneros do discurso, o autor 

inclui todos os modos literários, desde o ditado até o romance volumoso.  

 Segundo Biber (1988), a variação lingüística é bastante complexa para ser analisada 

em termos de uma única dimensão. Por esse motivo, optou-se por diferentes instâncias 

discursivas para a constituição do corpus desta pesquisa.  

                                                
17 Propaganda também, mas não foi usada. 
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A característica que diferencia a proposta de Biber (1988) de outras abordagens de 

categorização textual é o caráter multidimensional, em que as dimensões não são tratadas 

como distinções dicotômicas, mas como parâmetros contínuos de variação. Tais dimensões 

são identificadas como escalas contínuas em cuja extensão os textos podem ser 

caracterizados por meio de uma avaliação quantitativa. Para o autor, as relações textuais 

podem ser estabelecidas, relativamente, a cada uma das dimensões. O estabelecimento 

dessas relações tem base quantitativa, visto que utiliza o critério de freqüência de 

ocorrência, em cada gênero ou tipo de texto, dos traços lingüísticos associados a essas 

dimensões.  

Marcuschi (2002) afirma que o gênero textual é uma forma textual concreta, 

realizado empiricamente como diferentes textos que apresentam características sócio-

comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição 

característica. Para o autor, os tipos textuais (argumentativo, descritivo, expositivo e 

narrativo) participam da composição dos diferentes gêneros. Swales (1993) argumenta que 

o gênero é entendido como uma classe de eventos comunicativos vinculada a uma 

comunidade discursiva específica que faz uso de um gênero específico para atingir seus 

objetivos. 

A partir das concepções de gênero aqui apresentadas sucintamente, realizamos um 

estudo das orações relativas explicativas em cada uma das seguintes instâncias 

discursivas18: romanesca, técnica, oratória, jornalística e dramática. O emprego dessas 

orações pode estar relacionado às características gerais prototípicas das diferentes 

literaturas textuais. Assim, torna-se relevante uma caracterização dessas literaturas 

utilizadas. 

 De acordo com Biber (1988), as categorias de gênero são determinadas com base 

em critérios externos relacionados aos propósitos do falante e ao tópico. Os tipos de texto 

são agrupados com base em características lingüísticas compartilhadas. Em uma análise de 

tipos de texto, alguns podem pertencer a diferentes gêneros e ser agrupados juntos, quando 

têm forma lingüística similar. Um gênero também pode apresentar diferentes tipos de 

textos, ou seja, uma categoria de gênero, dentro de um limite de variação possível, pode ter 
                                                
18 Como já foi dito, nesta pesquisa, será utilizada a terminologia instâncias discursivas ou 
literaturas. Conforme Marcuschi (2002), instâncias discursivas são práticas discursivas nas quais se 
realiza uma diversidade de gêneros que lhes são próprios. 
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subgêneros diferentes uns dos outros. É o que se pode observar nos gêneros jornalístico e 

romanesco. Eles são, portanto, considerados, pelo autor, como bastante heterogêneos.  

 Para o autor, o gênero jornalístico apresenta uma considerável variação devido à 

existência de muitos subgêneros relacionados a diversos assuntos: política, esportes, 

sociedade, economia, dentre outros.Os textos dos gêneros romanesco e jornalístico são bem 

diferentes não apenas em relação ao conteúdo tópico e aos propósitos comunicativos, mas 

também na sua forma lingüística. 

 Na concepção de Bonini (2003), o jornal teria forte conexão com a carta. Ao 

investigar o papel que a carta exerceu na formação dos gêneros, como o jornal e os 

periódicos, o autor argumenta que, se o jornal começa como uma carta, que é 

consensualmente um gênero, ele teria se expandido a ponto de abrigar outros gêneros. 

Dessa forma, o autor considera o jornal um hipergênero, pois é um gênero construído a 

partir do encaixe de outros. 

Conforme Biber (1988), o gênero prosa acadêmica tem subgêneros que podem ser 

muito diferentes uns dos outros, conforme tratem de assuntos pertencentes às áreas de 

ciências naturais, médicas, matemática, humanidades etc. Esse gênero pode ser encontrado 

na chamada “literatura técnica”.  

Para Paredes Silva (1997), alguns textos técnicos ou acadêmicos podem apresentar 

estrutura descritiva, em que predominam as estruturas nominais que designam, mais 

freqüentemente, entidades de terceira pessoa com o verbo em um predicado estativo. 

O gênero oratório representado pelos textos de oratória nesta pesquisa identificam-

se, segundo Nogueira (1999), com o que Paredes Silva (1997) caracterizou como o tipo de 

estrutura discursiva expositivo-argumentativa. Segundo Paredes Silva (1997), um texto 

com esse tipo de estrutura apresenta a proposição como unidade semântica, as construções 

sintáticas são mais complexas (subordinação), os verbos são usados em formas não 

perfectivas e são freqüentes as construções hipotéticas. 

Nogueira (1999) também caracterizou o gênero oratório com base nos parâmetros 

de Biber (1988). Para a autora, os textos de oratória identificam-se com os discursos 

preparados que este lingüista descreve, aproximando-se segundo alguns parâmetros 

situacionais, relacionados aos propósitos primários de comunicação; no entanto, são 

distintos quanto ao fato de os textos da chamada literatura oratória serem previamente 
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escritos, enquanto os discursos preparados são um gênero de fala caracterizado por 

rigorosas restrições de tempo real. Portanto, os textos de oratória do banco de dados 

utilizados na pesquisa são os discursos políticos, os sermões, os discursos proferidos na 

Academia Brasileira de Letras, dentre outros. Eles são previamente escritos para serem 

lidos, por isso podem ser vistos como próximos do discurso literato, ou seja, são mais 

elaborados. Por outro lado, assemelham-se ao estilo oral, pela existência de um maior 

envolvimento entre interlocutores, o que viabiliza o seu propósito principal, que é o de 

persuasão.  

De acordo com Nogueira (1999), os textos dramáticos se aproximam das 

conversações face-a-face descritas por Biber (1998). Para a autora, embora sejam textos 

escritos, eles traduzem a concepção de um autor sobre os padrões da modalidade oral, 

tipicamente representados em uma conversação. Também conforme Paredes Silva (1997), 

os textos de literatura dramática exibem um tipo de estrutura dialógica, que se caracteriza 

pela alternância de participantes do discurso envolvidos. 

Nesta pesquisa, optamos por designar cada uma das instâncias discursivas do banco 

de dados do DUP19 tal como são conhecidas, isto é, como tipos de literatura do DUP 

(corpus a ser utilizado). Reconhecemos, desse modo, que as literaturas são instâncias 

discursivas (MARCUSCHI, 2002) e não gêneros. A jornalística, por exemplo, é constituída 

de vários gêneros: notícia, reportagem, artigo de opinião, dentre outros. 

A presente pesquisa constituiu e delimitou o corpus, buscando uma equivalência 

aproximada no volume textual relativo aos cinco tipos de literatura: romanesca, técnica, 

oratória, jornalística e dramática. O gráfico a seguir ilustra aspectos relativos à constituição 

e delimitação do corpus: 

 

 

TIPO DE 

LITERATURA 

 

VOLUME TEXTUAL 

Nº DE CARACTERES 

Nº DE OCORRÊNCIAS DE 

ORAÇÕES RELATIVAS 

EXPLICATIVAS 

ORATÓRIA 180.942 157 

                                                
19 Dicionário de Usos do Português 
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TÉCNICA 182.579 132 

JORNALÍSTICA 178.273 111 

DRAMÁTICA 182.670 66 

ROMANESCA 182.900 37 

TOTAL 907.364 503 

 

 

4.1.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A partir de pesquisas realizadas em diferentes gramáticas da língua portuguesa, 

alguns problemas foram formulados sobre as semelhanças e as diferenças relativas aos 

aspectos sintático-semânticos e textual-discursivos das orações relativas explicativas, das 

construções apositivas e das adverbiais. 

 Como dissemos, a pesquisa foi desenvolvida com fundamentação teórico-

metodológica no paradigma funcionalista. Assume, portanto, os seguintes pressupostos: 

 - a existência de uma relação não-arbitrária entre a sistematicidade da estrutura 

(gramática) e a instrumentalidade do uso da língua; 

 - a integração dos componentes ou níveis da análise: sintaxe, semântica e 

pragmática; 

 - mediação da expressão lingüística entre a intenção do falante / autor e a 

interpretação do ouvinte / leitor; 

 - a categorização não-discreta das unidades e construções lingüísticas. 

 

 A pesquisa envolveu as seguintes atividades: 

 

1) constituição de um corpus de análise: coleta das amostras textuais; 

 

2) identificação das ocorrências de orações relativas explicativas nas amostras 

textuais; 
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3) análise dos aspectos sintático-semânticos e textual-discursivos que envolvem o 

uso das orações relativas explicativas em textos de literatura romanesca, técnica, 

oratória, jornalística e dramática na modalidade escrita da língua; 

4) utilização do programa SPSS para verificação de freqüência absoluta e 

cruzamento de categorias de análises. O programa de computador SPSS (acrônimo 

de Statistical Package for the Social Sciences - pacote estatístico para as ciências 

sociais).  

5) Análise, discussão e sistematização dos resultados quantitativos. 

 

6) Análise comparativa (qualitativa) das construções relativas explicativas, 

identificadas no corpus e analisadas, com a caracterização das construções 

apositivas e adverbiais constantes na literatura. 

 

4.2. Categorias de análise 

 
 Para análise das orações relativas explicativas constantes no corpus desta pesquisa, 

utilizamos categorias relacionadas aos aspectos sintático-semânticos e textual-discursivos. 

Os resultados obtidos permitirão uma posterior comparação com o que, de um modo geral, 

a literatura também de orientação funcionalista traz como caracterização formal e funcional 

das construções apositivas não-restritivas e das construções adverbiais. 

 

 As categorias de análise das ocorrências foram as seguintes: 

 

I. Quanto aos aspectos sintático-semânticos 

 

a) Estrutura sintagmática do termo que antecede a oração relativa explicativa: 

 

Nome 

Pronome 

Determinante + Nome 
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Determinante + Nome + Modificador 

Advérbio 

Nome + Modificador 

Modificador +Nome 

 

b) Nível sintático do sintagma nominal que antecede a oração relativa explicativa: 

 

Complemento nominal / Adjunto adnominal 

Sujeito Pré-verbal 

Sujeito Pós-verbal 

Complemento Verbal (objeto direto e indireto) 

Complemento de Cópula 

Termo Absoluto 

 

Em relação aos aspectos sintático-semânticos, verificamos a estrutura sintagmática 

do termo que antecede a oração relativa explicativa; também verificamos o nível sintático 

desse sintagma nominal, ou seja, a sua função sintática.  

 

c) Grau de entrelaçamento entre a oração dita principal e a oração relativa 

explicativa: 

 

c.1 - Se há sujeitos correferenciais 

Sim 

Não 

c.2-  Se há uma equivalência modo-temporal 

Sim 

Não 

 

Essas categorias de análise referem-se ao grau de entrelaçamento entre a oração dita 

principal ou complexa e a oração relativa explicativa. Segundo Lehmann (1988), do ponto 

de vista semântico, esse entrelaçamento diz respeito ao compartilhamento de traços de 



 

 

100 

significado das orações e conseqüente não-explicitação de elementos sintáticos comuns. 

Será, portanto, verificado se há sujeito correferencial entre as orações, ou seja, se o sujeito 

da oração dita principal é o mesmo da oração relativa explicativa, e também será verificado 

se há uma equivalência modo-temporal, ou seja, se os tempos e modos gramaticais das duas 

orações são iguais. 

 Do ponto de vista do grau de integração, quanto mais interno for o nível de 

articulação da oração, maior será o vínculo que ela estabelece (LEHMANN, 1988). Do 

ponto de vista textual-discursivo, a posição em que ocorre uma maior freqüência da oração 

relativa explicativa sugere a natureza temática (tema) ou remática (rema) dessa construção. 

 

d. Pronome relativo: 

que 

o qual / a qual / os quais / as quais  

onde 

quem  

cujo / cuja / cujos / cujas 

 

Esta categoria refere-se ao tipo de conectivo (pronome relativo) que aparece na 

oração relativa explicativa, seja ele regido ou não de preposição. 

 

e. Análise da natureza dos verbos empregados na oração relativa explicativa: 

Ação 

Ação / processo 

Estado 

Processo 

  

Diz respeito ao tipo de verbo presente na oração relativa explicativa, ou seja, a 

natureza desse verbo, se é um verbo de ação, processo, ação – processo, estado. 
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II. Quanto aos aspectos textual-discursivos 

 

Em relação aos aspectos textual-discursivos as ocorrências foram, também, 

analisadas segundo as seguintes categorias. 

 

a. Especificidade do sintagma nominal que antecede a oração relativa explicativa: 

 

Genérico  

Específico 

 

Essa categoria refere-se à especificidade do sintagma nominal que antecede a oração 

relativa explicativa, se esse sintagma é representado por um nome genérico ou específico, 

tal como discutimos no capítulo II. 

 

b. Definitude do sintagma nominal que antecede a oração relativa explicativa: 

 

Definido 

Indefinido 

 

Essa categoria refere-se à definitude do sintagma nominal, isto é, se o sintagma é definido 

ou indefinido.  

 

c. Estatuto informacional do antecedente: 

 

Dado 

Novo 

Inferível 

 

Diz respeito ao estatuto informacional do termo que antecede a oração relativa 

explicativa, ou seja, se o sintagma nominal é dado, novo ou inferível no discurso. 
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d. Proposição relacional inferida no contexto da articulação da oração relativa 

explicativa: 

 

Causa / motivo / explicação 

Conseqüência 

Concessão 

Outra 

Trata da proposição relacional inferida no contexto da articulação da oração relativa 

explicativa, ou seja, do valor circunstancial que se infere (de causa, de conseqüência, de 

concessão etc) na articulação de algumas construções relativas explicativas.  

 

e. Valor argumentativo das orações relativas explicativas: 

 

Explicação definidora (reformulação / (re) denominação) 

Aporte de informação 

Avaliação argumentativo-atitudinal 

 

 Atribuímos os rótulos mencionados para os valores funcionais das orações relativas 

explicativas.  

 

f. Tipo de literatura em que as orações relativas explicativas ocorrem: 

 

- romanesca 

- técnica 

- oratória 

- jornalística 

- dramática 

   

 A última categoria de análise refere-se ao tipo de literatura em que a relativa 

explicativa aparece, pois algumas das suas características podem estar relacionadas ao tipo 

de literatura em que a oração ocorre.  
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SÍNTESE CONCLUSIVA 
 

O capítulo IV, Metodologia, trata da descrição da metodologia em que 

apresentamos a caracterização, a constituição e a delimitação do corpus, bem como os 

procedimentos e as categorias de análise. 

A análise dos aspectos sintático-semânticos e textual-discursivos da oração relativa 

explicativa será baseada em dados lingüísticos que representam a linguagem em uso na 

interação verbal. 

 O corpus utilizado em nossa pesquisa é constituído de textos escritos de literaturas 

romanesca, técnica, oratória, jornalística e dramática, o que possibilita a análise de uma 

diversidade de gêneros e permite a abrangência de diferentes situações de enunciação.  

Nesta pesquisa, optamos por designar cada uma das instâncias discursivas do banco 

de dados do DUP tal como são conhecidas, isto é, como tipos de literatura do DUP (corpus 

a ser utilizado). No entanto, reconhecemos que as literaturas são instâncias discursivas 

(Marcuschi, 2002) e não gêneros.  

A presente pesquisa constituiu e delimitou o corpus, buscando uma equivalência 

aproximada no volume textual relativo aos cinco tipos de literatura.  

A pesquisa envolveu as seguintes atividades: a) constituição de um corpus de 

análise: coleta das amostras textuais; b) identificação das ocorrências de orações relativas 

explicativas nas amostras textuais; c) análise dos aspectos sintático-semânticos e textual-

discursivos que envolvem o uso das orações relativas explicativas em textos de literatura 

romanesca, técnica, oratória, jornalística e dramática na modalidade escrita da língua; d) 

utilização do programa SPSS para verificação de freqüência absoluta e cruzamento de 

categorias de análises; e) análise, discussão e sistematização dos resultados quantitativos f) 

análise comparativa (qualitativa) das construções relativas explicativas, identificadas no 

corpus e analisadas, com a caracterização das construções apositivas e adverbiais 

constantes na literatura. 

 Para análise das orações relativas explicativas constantes no corpus desta pesquisa, 

utilizamos categorias relacionadas aos aspectos sintático-semânticos e textual-discursivos.  

 As categorias de análise sintático-semânticas foram as seguintes: a) estrutura 

sintagmática do termo que antecede a oração relativa explicativa (nome, pronome, 



 

 

104 

determinante + nome, determinante + nome + modificador, advérbio, nome + modificador, 

modificador + nome); b) nível sintático do sintagma nominal que antecede a oração relativa 

explicativa (complemento nominal / adjunto adnominal, sujeito pré-verbal, sujeito pós-

verbal, complemento verbal, complemento de cópula, termo absoluto); c) grau de 

entrelaçamento entre a oração dita principal e a oração relativa explicativa (se há sujeitos 

correferenciais / se não há sujeitos correferenciais); d) pronome relativo (que, o qual, a 

qual, os quais, as quais, onde, quem, cujo, cuja, cujos, cujas; e) análise da natureza dos 

verbos empregados na oração relativa explicativa ( ação, ação / processo, estado, processo). 

 Quanto aos aspectos textual-discursivos as categorias de análise são as seguintes: a) 

especificidade do sintagma nominal que antecede a oração relativa explicativa (genérico, 

específico); b) definitude do sintagma nominal que antecede a oração adjetiva explicativa 

(definido, indefinido); c) estatuto informacional do antecedente (dado, novo, inferível); d) 

proposição relacional inferida no contexto da articulação da oração relativa explicativa 

(causa / motivo / explicação, conseqüência, concessão); e) valor argumentativo das orações 

relativas explicativas (explicação definidora / especificadora, aporte de informação, 

avaliação argumentativa); f) tipo de literatura em que as orações relativas explicativas 

ocorrem (romanesca, técnica, oratória, jornalística e dramática). 
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CAPÍTULO V 

 

 5. O USO DA ORAÇÃO RELATIVA EXPLICATIVA NO 

PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO: RESULTADOS DA ANÁLISE E 

DISCUSSÃO 

  
 Nesta seção, mostramos os resultados quantitativos da nossa análise e discutimos 

qualitativamente cada um deles. Analisamos os aspectos sintático-semânticos e os aspectos 

textual-discursivos que envolvem o uso da oração relativa explicativa nos textos de 

literatura técnica, oratória, jornalística, romanesca e dramática. Utilizamos, no total, doze 

fatores de análise. Para a análise dos aspectos sintático-semânticos, avaliamos a estrutura 

sintagmática e o nível sintático do termo que antecede a oração relativa explicativa, 

avaliamos também o grau de entrelaçamento entre a oração complexa e a relativa 

explicativa, o pronome relativo e a natureza dos verbos empregados na oração relativa 

explicativa. Tratando-se dos aspectos textual-discursivos, avaliamos a especificidade, a 

definitude e o estatuto informacional do sintagma nominal que antecede a relativa 

explicativa. Também apresentamos uma discussão sobre a proposição relacional inferida no 

contexto da articulação da relativa explicativa e seu valor argumentativo. Ainda 

apresentamos uma avaliação do tipo de literatura em que é mais freqüente o uso das 

relativas explicativas. 

 

5.1. Aspectos sintático- semânticos 

 

Como já mencionamos, neste capítulo, apresentamos e discutimos os resultados da 

análise das orações relativas explicativas no corpus constituído de textos escritos de 

literatura dramática, técnica, oratória, jornalística e romanesca. Coletamos e analisamos 503 

ocorrências de construções relativas explicativas presentes nos cinco tipos de literatura com 

um volume textual individual aproximadamente equivalente em número de caracteres.  

Com relação aos aspectos sintático-semânticos da oração relativa explicativa, foram 

analisadas seis variáveis (categorias de análise). Para a discussão de cada uma dessas 
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categorias de análise, apresentaremos um gráfico para a análise quantitativa dos resultados 

obtidos. Em seguida, mostraremos ocorrências de cada subcategoria analisada e 

discutiremos qualitativamente seus efeitos discursivos, a partir de uma abordagem 

funcionalista, para uma caracterização da oração relativa explicativa prototípica.  

A primeira variável diz respeito à estrutura do sintagma que antecede a oração 

relativa explicativa, e a segunda variável trata do nível sintático desse sintagma. 

Salientamos que o estudo dos aspectos formais e funcionais desse sintagma antecedente é 

importante para os resultados da análise dos aspectos sintático-semânticos da oração 

relativa explicativa.   

 Em relação à estrutura do sintagma que antecede a oração relativa explicativa, 

encontramos os seguintes resultados: nome; pronome; determinante + nome; determinante 

+ nome + modificador, advérbio e nome + modificador / modificador + nome e numeral. 

As classes sintáticas mais recorrentes foram determinante + nome e determinante + 

nome + modificador. Tal como podemos observar no gráfico a seguir: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico (1) nos mostra que, em 165 ocorrências das 503 analisadas (32,8%), o 

sintagma que antecede a oração relativa explicativa é um determinante + nome + 

Gráfico 1 
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modificador, e em 161 ocorrências (32 %), apresenta sintagmas determinante + nome. Em 

98 ocorrências (19,5%) tivemos sintagma formado apenas por um nome. 

As ocorrências seguintes ilustram algumas estruturas dos sintagmas nominais 

antecedentes da oração em estudo. 

 

determinante + nome 

 

 Nos exemplos que seguem (182) até (186), encontramos sintagmas que antecedem a 

relativa explicativa formados por determinantes e nomes. 

No exemplo seguinte (170), encontramos o determinante aquele (pronome 

demonstrativo) acompanhado do substantivo encontro. Esses casos foram bem recorrentes 

no corpus da pesquisa, o que torna o sintagma nominal que antecede a oração relativa 

explicativa mais definido e específico. Nesse caso, a oração relativa explicativa apresenta 

uma informação avaliativa sobre aquele encontro que o autor considerou relevante, visto 

que a apresentou em seu discurso como uma justificativa para ter se erguido e apertado 

demoradamente a mão de alguém, tal como aparece no exemplo. 

 
(170) No incontido regozijo daquele encontro, que eu já supunha impossível, ergui-me e apertei-

vos demoradamente a mão.( LO / CAR – OLO.DOC /04)   

 

Temos, na ocorrência (171) a seguir, um sintagma formado pelo determinante a 

(artigo definido) e o nome hipótese. Os determinantes definidos foram mais recorrentes. 

Em relação à oração relativa explicativa utilizada nesse texto de literatura técnica, o autor 

considerou importante informar que a hipótese que tem sido bastante comentada já foi 

matéria de um programa de televisão bem conceituado, ou seja, ele quer enfatizar 

importância dessa já tão conhecida hipótese. Constatamos que a utilização da oração 

relativa contribui para a construção argumentativa do discurso, tal como podemos constatar 

em (171): 

 

(171) Também tem sido bastante comentada a hipótese, que inclusive foi matéria do fantástico há 

algum tempo, de que a vida teria se originado associada à argila. ( LT / IPLT.DOC /02) 

 



 

 

108 

No exemplo (172), temos um determinante pronome possessivo suas e o 

substantivo experiências. Os pronomes possessivos também foram muito recorrentes como 

determinantes. Nesse caso, percebemos a necessidade do escritor de apresentar uma 

avaliação sobre a natureza das experiências dos cientistas mais fecundos, como verificamos 

em:  

  

(172) Os cientistas mais fecundos têm de fazer prova de muita sensibilidade, de muita finura 

intelectual e de muita imaginação inventiva quando, partindo de suas experiências, que jamais são 

fruto de simples cadeia lógica de argumentos, conseguem formular hipóteses, derrubar teorias, 

desvendar horizontes. ( LT / MHLT.DOC / 02) 

 

Em (173), o sintagma que antecede a oração relativa explicativa também é um 

pronome possessivo (meu), o que torna o sintagma nominal mais definido, pois não se trata 

de qualquer pai, mas de um determinado pai, que se ancora na identidade do enunciador (1ª 

pessoa).  Na situação apresentada, o enunciador/ escritor utiliza a oração explicativa para 

informar que seu pai não está mais vivo e para relembrar o amor do pai pelos livros: 

 

(173) Meu pai, que em vida tanto amou os livros, costumava ler todas as noites, em sua repousante 

cadeira de lona, armada ao lado da mesa de jantar, na grande sala rodeada de janelas. ( LD / CAR 

– OLO.DOC /01)  

 

No exemplo (174), a seguir, a oração relativa explicativa traz uma especificação do 

antecedente um quadro. A ocorrência de um artigo indefinido no SN antecedente não foi 

muito freqüente no corpus.  

 

(174) Dir-se-ia uma mancha para a realização de um quadro, que poderia ser grande se naquele 

tempo eu tivesse conhecimentos suficientes para fazer como devia. ( LD / HPLD.DOC / 08) 

 

 Percebemos que a oração relativa é utilizada após um SN indefinido que instaura 

um referente em um mundo possível na construção de uma imagem idealizada. 

 



 

 

109 

det + nome + modificador 

 

 Nos exemplos (175) até (179), mostramos a estrutura sintagmática de determinante 

+ nome + modificador dos sintagmas que antecedem a relativa explicativa apresentada nos 

exemplos.  

No exemplo (175), a seguir, temos o determinante pronome demonstrativo (esse), o 

nome movimento e o modificador, sintagma preposicionado, de independência. 

 

(175) A esse movimento de independência, que não fugia ao espírito universalista da cultura, 

seguiu-se o da libertação intrínseca, eminentemente nacionalista, que foi o modernismo, deflagrado 

em Sâbadas. Paulo, um século depois do grito do Ipiranga. (LO / TA 1 – OLO.DOC)  

 

 Apesar de haver, no sintagma nominal antecedente, a presença de um modificador e 

de um determinante, que já acrescentam informações a respeito do nome movimento, o 

escritor ainda intercala uma oração relativa explicativa para especificar e mostrar mais uma 

característica desse movimento. Os exemplos seguintes também apresentam sintagmas 

nominais com determinantes e modificadores. Vale salientar que foi muito freqüente essa 

combinação (det + N + mod) nos termos antecedentes das orações relativas explicativas.  

Em (176), temos um determinante artigo indefinido (um), o nome (advogado) e o 

modificador adjetival (especializado), que já atribui uma característica positiva ao 

advogado. Na oração relativa explicativa, o escritor intensifica o elogio ao diplomata, 

quando qualifica como advogado que defende os interesses do Estado. 

 

(176) De certo modo, o diplomata é um advogado especializado, que defende os interesses de seu 

cliente – o Estado. (LT / AQT.DOC/01) 

 

 O exemplo (177) apresenta também determinante + nome + modificador; o que os 

diferencia é o tipo de modificador. Nesse exemplo, temos um artigo definido (as), o nome 

instituições e o modificador adjetival democráticas.  

 

(177) Através de manifestações espontâneas e significativas em todo o país, manifestações 

apoiadas pelos seus delegados nas assembléias populares, o povo brasileiro afirma a sua 
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inabalável decisão de manter e defender as instituições democráticas, que constituem a maior 

garantia das liberdades que prezamos e que não queremos perder. (LD / AM – OLO.DOC / 06) 

 

Trata-se, portanto, de um sintagma definido, porém, com relação ao aspecto textual-

discursivo, o escritor achou necessário justificar a decisão de manter e defender as 

instituições democráticas, qualificando-as, mediante a relativa explicativa, como a maior 

garantia das liberdades. Dessa forma, o leitor poderá compreender com uma maior clareza 

o objetivo enunciativo do escritor. 

 No exemplo (178), a seguir, temos também um determinante artigo definido (os), 

um nome moços e dois modificadores (pobres e românticos).  

 

(178) Mas, deixemos os pobres moços românticos, que nada têm a ver com a minha visita... Que 

fazes, atualmente? ( LD / HPLD.DOC / 03) 

 

Percebemos que, apesar do sintagma nominal ser definido e apresentar dois 

modificadores que apresentam informações sobre os moços, o escritor optou por utilizar 

uma oração relativa explicativa em seu discurso para explicar que os pobres moços 

românticos nada tinham a ver com a visita dele. Essa oração tem mais motivação no 

contexto discursivo como argumento do que na função de representação de uma entidade. 

O determinante pronome indefinido (muitas), no exemplo (179), dá um caráter 

indefinido ao nome dessemelhanças, e o modificador formais contribui para uma 

especificação do tipo de dessemelhanças.  

 

(179) Muitas dessemelhanças formais, que tendem a multiplicar-se com o tempo, mascaram, 

realmente, a unidade fundamental dos cultos de origem africana. (LT / CAN.DOC / 01) 

 

A oração relativa explicativa expõe que esse tipo de dessemelhança pode sofrer 

multiplicação, ou seja, ela se articula com a oração complexa como reforço à 

argumentação. Percebemos que nem sempre a relativa explicativa diz respeito a uma mera 

caracterização do referente do SN anterior. Trata-se de uma articulação retórica de orações, 

como idéias, conteúdos. 
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pronome 

 

 Em algumas construções, o sintagma nominal que antecede a oração relativa 

explicativa é apenas um pronome, tal como nos exemplos a seguir:  

 
(180) Entre os textos citados pelo rev. Rizzo também figura este, que serve de base … nossa 

meditação nesta hora. .( LO / CAR – OLO.DOC)  

 

 Em (180), temos o sintagma antecedente pronome demonstrativo este. Em seguida, 

aparece a oração relativa explicativa esclarecendo e diferenciando este entre os demais 

textos citados. Nos exemplos seguintes, mostramos vários antecedentes pronomes pessoais, 

tais como: nós (pronome pessoal), mim (pronome pessoal), ele (s) – pronome pessoal. 

Esses pronomes são dêiticos definidos, cujos referentes são caracterizados por meio de uma 

oração relativa explicativa que aprece logo em seguida na estrutura da construção: 

 
(181) Para nós, que limpamos todos os dias com os nossos pés, que sobre ela suportamos o sol e 

toleramos a chuva, é o mundo que liga a nossa vida e une as nossas esperanças e sofrimentos. (LR / 

ML.DOC / 01) 

 

(182) Vem abrir. Rosto se fecha ao dar com ele, que pede algo. ( LD / PEMLD.DOC / 02) 

 

(183) Súbito, um pedaço de madeira, atirado de cima, vem cair junto a eles, que se assustam e dão 

um salto para trás, com a mão ao revólver. ( LD / INLD.DOC / 04) 

 

 Verificamos que nos exemplos mostrados, a oração relativa explicativa traz uma 

caracterização identificadora e atributiva do referente designado pelos pronomes pessoais 

(nós, ele, eles).  
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nome 

 

 Também coletamos algumas ocorrências em que o sintagma nominal antecedente é 

formado apenas por um nome. Podemos afirmar que, na maioria dos casos, tratava-se de 

nomes próprios, tal como nos exemplos (184) e (185): 

 

(184) Geraldo Pereira dos Anjos, que já tinha sido condenado aos mesmos dezenove anos de 

reclusão em julgamento a que foi submetido em julho de 1978, garantiu mais uma vez ter sido 

forçado a cometer o crime, mas foi acusado pelo promotor Ary Guimarães David, de homicídio 

qualificado, praticado mediante recompensa e de forma a não permitir qualquer reação de defesa 

por parte do embaixador haitiano. ( LJ / AP.DOC / 12) 

 

(185) Jerônimo, que já arrancara a lanterna de minhas mãos, ergueu a escada, firmou-a na trave 

da cumeeira e subiu. ( LR / PN.DOC / 38)  

 

Nesses exemplos mostrados temos os antecedentes Geraldo Pereira dos Anjos e 

Jerônimo, respectivamente. É possível associarmos essa freqüência maior de SN próprio ao 

tipo de literatura, pois foram mais recorrentes nas literaturas jornalística, oratória e 

romanesca. Constatamos que as orações relativas explicativas funcionam como uma 

estratégia discursiva utilizada para uma apresentação / caracterização mais completa do 

indivíduo ou até mesmo para uma informação adicional que é importante, do ponto de vista 

textual-discursivo, ser relatada naquele contexto. O escritor prefere inserir tal relativa como 

articuladora retórica de conteúdos, visto que a designação com nome próprio já estaria 

completa do ponto de vista estritamente referencial.  

No exemplo (186), aparece um substantivo comum representado pelo nome 

lágrimas e, em seguida, uma oração relativa explicativa com um caráter avaliativo, pois o 

escritor expõe sua emoção ao informar que as lágrimas foram inevitáveis, como podemos 

observar: 

 

(186) “ Oh, colosso!” pensei, com a garganta cerrada. Aquela grandeza, orgulho ou humildade, 

aquela aceitação, jubilosa quase, diria eu, da desgraça remexia-me até o fundo das entranhas, 

provocou-me lágrimas, que não pude conter.  ( L O / AM – OLO.DOC / 06) 
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O último exemplo traz um sintagma representado por um nome de um lugar Ibirá. 

Esse tipo de sintagma encontrado era, geralmente, seguido de uma oração relativa 

explicativa, na qual havia uma característica do lugar ou um relato de algo que acontece 

nesse lugar, tal como podemos constatar no exemplo (187): 

 
(187) Após o jogo, a delegação segue para Ibirá, onde fica concentrada até domingo de manhã.      

(LJ / CS.DOC / 12) 

 

 Percebemos, no exemplo mostrado, que a relativa explicativa cumpre uma função 

de seqüenciar o discurso, tanto que o pronome relativo não é o tópico discursivo. O tópico é 

“a delegação”. A função coesiva poderia ser demonstrada pela possibilidade de substituir 

onde pela conjunção aditiva e. 

 

advérbio  

 

Encontramos ainda casos em que o sintagma que antecede a oração relativa 

explicativa é representado por um advérbio de lugar, tal como nos exemplos seguintes: 

 
(188) Cardoso ficava ali, onde os carros mais altos ladeiam a estrada. ( L R / PN.DOC / 09) 

 

(189) As coisas ficam na caixa d’água, e lá, que moram todos os ratos da cidade. (Mostrando uma 

das mãos) Veja! Fui mordido! ( LD / CCILD.DOC / 04) 

 

Nesses casos apresentados, os advérbios ali e lá são explicitados, posteriormente, 

por meio da oração relativa explicativa. Percebemos que esse tipo de sintagma foi mais 

recorrente nos gêneros dramático e romanesco, por seu caráter mais contextual e mais 

expressivo, pois foram encontrados, na maioria das vezes, na fala das personagens. 
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nome + modificador / modificador + nome 

 

 Em algumas construções o sintagma não apresentava determinante. Era formado 

apenas por um nome e um modificador, o que torna o sintagma nominal antecedente menos 

específico, tal como aparece a seguir: 

 
(190) Eram trabalhadores da indústria explorados criminosamente por capitalistas liberais, que 

consideravam o trabalho uma mercadoria e não um meio dado por Deus para o sustento digno do 

indivíduo e da família. ( L O / SI – OLO.DOC / 03) 

 

(191) No decorrer de todo esse processamento, a máquina vai, gradativamente, sofrendo pequenos 

desajustes, cujas causas são várias e se refletem diretamente no conteúdo – em termo de pesagem – 

na embalagem. ( L J / OI.DOC / 17) 

 

 Quanto à segunda variável sintático-semântica, foram quantificadas diferentes 

funções sintáticas do sintagma nominal que antecede a oração relativa explicativa: 

complemento nominal / adjunto adnominal, sujeito pré-verbal, sujeito pós-verbal, 

complemento verbal (objeto direto e objeto indireto), complemento de cópula, termo 

absoluto e adjunto adverbial.   

Os resultados explicitados no gráfico (2), a seguir, revelam a freqüência desses 

níveis sintáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aposto

adjunto adverbial

termo absoluto

compl de cópula

complemento verbal

sujeito pós-verbal

sujeito pré-verbal

complemento nominal

PO
R

C
EN

TA
G

EM

40

35

30

25

20

15

10

5

0

NÍVEL SINTÁTICO DO SINTAGMA QUE ANTECEDE A ORAÇÃO 
RELATIVA EXPLICATIVA 

  

Gráfico 2 



 

 

115 

O gráfico apresentado nos revela que 170 ocorrências das 503 apresentaram o 

sintagma nominal antecedente da oração relativa explicativa com o nível sintático de 

complemento verbal (objeto direto ou objeto indireto), o que equivale a 33,8 % do total. O 

segundo nível sintático mais recorrente (153 ocorrências) foi o de complemento nominal ou 

adjunto adnominal, manifestando uma freqüência de 30,4 %. A função de sujeito pré-verbal 

ficou na terceira posição com 102 ocorrências, o que equivale a 20,3 % do total. 

Tais resultados mostram que o sintagma nominal que antecede a oração relativa 

explicativa exerce, mais freqüentemente, a função sintática de complemento verbal (objeto 

direto / objeto indireto). Associamos essa freqüência elevada do sintagma nominal 

antecedente no nível sintático de complemento verbal ao fato de a oração relativa 

explicativa encontrar-se no sintagma verbal, núcleo da comunicação sendo uma expansão 

da natureza remática por acrescentar informações de uma situação dada no cotexto anterior.  

De acordo com Quirk et al., (1985), o princípio end-weight (peso no final) 

condiciona a colocação das unidades lingüísticas mais complexas, preferencialmente, no 

final da elocução, como, por exemplo, relacionadas aos complementos verbais. Também 

conforme a hipótese da Estrutura Argumental Preferida (EAP), proposta por Du Bois 

(1987) e comprovada em muitas línguas, inclusive o português (PEZATTI, 1999), a 

posição de complemento verbal direto é, preferencialmente, a que recebe mais sintagmas 

nominais lexicais que codificam, em geral, informações novas. 

Ainda conforme Dik (1989, p.316), os tópicos novos aparecem, freqüentemente, em 

uma posição final na oração; eles combinam propriedades das dimensões topicalidade e 

focalidade. Julgamos que, no caso das orações relativas explicativas, ocorre a expansão de 

uma informação, em geral, já disponível no sintagma nominal antecedente pela predicação 

e atributos que ajudam a construir, argumentativamente, a identidade desse referente.   

 De acordo com o princípio de iconicidade proposto por Givón (1995), uma 

expressão lingüística é mais longa e pesada porque, geralmente, está associada a mais 

informações novas. Embora esse resultado pareça contraditório com relação ao fato de a 

oração relativa explicativa não apresentar uma informação, em geral, nova, observamos que 

a segunda unidade dessa construção é maior porque está associada ao aporte de mais uma 

informação sobre um referente já dado no universo discursivo.  
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Nas construções relativas explicativas analisadas, como foi mostrado no gráfico 02, 

o sintagma nominal antecedente pode ocupar diferentes níveis sintáticos. As ocorrências a 

seguir ilustram, em destaque, alguns desses níveis sintáticos mais encontrados nas 

ocorrências.  

 

(sintagma complemento verbal / objeto direto e objeto indireto) 

 

 Os exemplos seguintes apresentam o sintagma nominal que antecede a relativa 

explicativa com a função de complemento verbal (objeto direto / objeto indireto). 

 

(192) Uma senhora religiosa e um homem fazem entrar a mãe, R. e J. num cômodo. R. leva a caixa 

do violino, que ele coloca debaixo da cama.(LD / CCILD.DOC)   

 

 Temos, em (192), um sintagma nominal que antecede a relativa explicativa com a 

função de objeto direto. A relativa explicativa apresenta uma informação que se refere à 

caixa de violino. Como já mencionamos, essa informação não cumpre função estritamente 

referencial, pois a relativa explicativa que ele coloca debaixo da cama não traduz uma 

propriedade da caixa de violino. Trata-se, mais uma vez, de uma função coesiva da relativa 

que representa uma seqüência de eventos narrados. 

 Encontramos, no exemplo (193), um sintagma com função de objeto indireto20. A 

relativa explicativa que só viria a ter nos centros urbanos se refere ao dinheiro e à 

liberdade, ou seja, trata-se de uma informação adicional na construção. 

 

(193) O culto organizado não podia, sob a escravidão, florescer no quadro rural, ou seja, a 

fazenda ou a cata. Para mantê-lo, o negro precisava de dinheiro e de liberdade, que só viria a ter 

nos centros urbanos. ( LT / CAN.DOC / 03) 

 

 Temos, no exemplo (194), o objeto direto a enxada. A relativa explicativa refere-se 

ao antecedente complemento verbal, apresentando, metonimicamente, o que o referente, 

que é tópico discursivo (Jerônimo), fazia na seqüência de descrição de uma cena (fundo).  

                                                
20 Complemento relativo nos termos de Bechara (1999). 
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(194) Movendo a enxada, que amassava o barro, Jerônimo me fez voltar e,fechando-se a 

recordação interior, vi os tijolos fabricados por Canuto, na olaria do vale. ( L R / PN.DOC / 07) 

 

(sintagma adjunto adverbial) 

 

 Encontramos em nossa análise alguns sintagmas nominais com a função de adjunto 

adverbial. Verificamos, nesse caso, que a relativa explicativa, geralmente, apresenta uma 

informação sobre um lugar. No exemplo (195), temos o lugar Argentina e a informação 

contida na relativa explicativa é sobre algo que aconteceu nesse lugar. Percebemos, então, a 

função coesiva, de seqüenciamento da narração.  

 

(195) (faz um gesto, convidando-o a sentar-se) Cheguei, há dias, da Argentina, onde me demorei 

algum tempo, esperando a instalação da sala de pintura, na qual deveria participar. (LD / 

CCILD.DOC p 01)  

 

No exemplo (196), temos, na relativa explicativa, uma informação sobre um fato que 

acontece no Brasil. 

 

(196) Foi o que aconteceu também no Brasil, onde o ingresso na carreira passou a ser feito 

através de concursos públicos e, a partir de mil novecentos e quarenta e seis, exclusivamente pelo 

Instituto Rio Branco. ( LT /  DIPLT.DOC/ 04) 

 

(sintagma sujeito pré – verbal) 

 

 Nos exemplos seguintes, o sujeito da oração complexa é o sintagma nominal que 

antecede a relativa explicativa. Em todos, a relativa explicativa apresenta um comentário a 

respeito do referente designado por esse sujeito. Por escolha do escritor, essa informação 

foi colocada intercalada, tal como podemos observar: 

 

(197) Esse tal dono do morro, que apareceu agora, também não ‚ dono de nada. E quer botar todo 

mundo pra fora.  (LD / INLD.DOC p 07)  
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(198) Os membros da “Igreja Criticante”, que às vezes somos nós, dão opinião a respeito de tudo 

e de todos, sem nenhuma taxa extra pelo serviço prestado. Julgam e advogam gratuitamente ou 

posam de júri, mesmo sem convite, pois, sentindo conscientizados e atuantes, convidam-se a si 

mesmos. ( LJ / AP.DOC / 18) 

 

(199) Os olhos, que ardem, deformam a própria luz. ( LR / ML.DOC / 05) 

 

(200) Os lábios, que se contraíram, já não encobrem os dentes. ( L R / ML.DOC / 52) 

 

(201) As autoridades públicas, a quem compete o zelo pelo bem comum da sociedade, sejam 

vigilantes para que se conservem os bons costumes sociais, e para que a juventude cresça num 

ambiente sadio. (LO / MA – OLO.DOC / 06) 

 

(sujeito pós-verbal) 

 

 Nos exemplos (202) e (203), temos sintagmas nominais que antecedem a relativa 

explicativa com nível sintático de sujeito pós-verbal. Trata-se, na verdade, de casos de 

introdução de referentes no discurso mediante predicados existenciais, em que a ordem 

mais freqüente é de sujeito pós-verbal (VS), tal como descreve Pezatti (1996).  

 

(202) Também estiveram no local três investigadores do Serviço de Segurança da Embaixada 

norte-americana, que se recusaram a dar informação à imprensa. (LJ / CS.DOC / 03) 

 

(203) Veio o cachorro, que sempre estava na cozinha, e deitou-se aos meus pés. (L R / ML.DOC / 

24) 

 O escritor utiliza uma relativa explicativa para acrescentar informações ao referente 

designado pelo sujeito.   

 

(complemento nominal / adjunto adnominal) 

 

 Mostramos os exemplos a seguir para ilustrar sintagmas nominais com o nível 

sintático de complemento nominal ou de adjunto adnominal. Percebemos, pelos exemplos, 
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que a relativa explicativa apresenta uma informação que se articula, argumentativamente, 

com o conteúdo predicado na oração complexa. 

 

(204) A luta de classes seria desfavorável para os operários, que são mais pobres, menos cultos, se 

eles não procurassem o ponto onde são os mais fortes: o número. (LO / SI – OLO.DOC p. 06)  

 
(205) A falta de imaginação e experiência do departamento de futebol, que programou 

campeonatos cujos regulamentos eram sempre remendados ao final, porquanto deixavam brechas 

terríveis para que os clubes se aproveitassem para promover a balbúrdia com sucessivos recursos 

que sempre resultavam na troca de insultos entre dirigentes de clube e a Federação. ( LJ  / OI.DOC 

/ 11) 

 
(206) Não poderíamos continuar presos à rotina do bacharelismo e do doutoramento com a 

omissão das necessidades ansiosas do país, que reclamam o reajustamento do ensino superior a 

fins cada vez mais específicos, ou seja, cada vez mais sociais e objetivos. ( LO /JK – OLO.DOC / 

02) 

 
 (207) Todas as qualidades dos deuses das religiões universais, como o cristianismo e o 

maometismo, são atribuídas à suprema divindade, que não tem altares, nem culto organizado, nem 

se pode representar materialmente. (LO /CAN.DOC / 05)  

 

(complemento de cópula / predicativo) 

 

 Verificamos, em nossos dados, que o complemento de cópula ou predicativo 

poderia encerrar a construção da oração complexa do ponto de vista do nível sintático. No 

entanto, o escritor mostra uma necessidade, em termos discursivos, de adicionar 

informações ao complemento. Desse modo, opta em utilizar uma relativa explicativa para 

construir o seu texto, de acordo com os seus objetivos enunciativos. 

 
(208) A interdisciplinaridade, sem cessar invocada, levada a efeito nos domínios mais diversos, 

quer se trate de pesquisa, de ensino ou de realizações de ordem técnica, não é uma questão 

evidente, que possa dispensar explicações e análises aprofundadas, mas um tema que merece ser 

levado em consideração e constituir um dos objetos essenciais da reflexão de todos quantos vêem 
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na fragmentação das disciplinas científicas um esfacelamento dos horizontes do saber. ( LT / 

IPLT.DOC / 05) 

 

(209) O próximo era funcionário de um banco, que juntava dinheiro e sonhos de ser um dia 

grande industrial. ( LT / FOTLT.DOC / 02) 

 

(210) Ninguém pode conduzir um gênio, se os seus dotes lhe vierem do berço. São qualidades 

natas, que se não conseguem com disciplina, mas que se adquirem com estudo. Quando chamamos 

alguém de mestre, mas por um respeito à pessoa do que por uma homenagem ao seu talento.  ( L D 

/ HPLD.DOC / 02) 

 

(211) Referimo-nos naturalmente aos diplomatas no sentido restrito, enquanto em exercício no 

exterior: é preciso deixar claro desde já, para evitar equívocos, que no seu país o diplomata não é 

diferente dos outros cidadãos: é um funcionário público especializado, que não goza de qualquer 

tratamento especial. ( LT / DIPLT.DOC / 04) 

 

(212) Eram imagens cruas, que pela simples existência impunham alguma providência, imagens 

que clamavam contra um estado de coisas que não se podia mais fingir não ver. (LT / FOTLT.DOC 

/ 01) 

 

A terceira variável analisada nesta pesquisa diz respeito ao grau de entrelaçamento 

entre a oração dita principal ou complexa e a oração relativa explicativa. Assumimos, em 

nossa pesquisa, os pressupostos de Lehmann (1988) sobre o grau de entrelaçamento entre 

as orações que, do ponto de vista semântico, diz respeito ao compartilhamento de traços de 

significado das orações e a conseqüente não-explicitação de elementos sintáticos comuns. 

Nesta pesquisa, para a análise dessa variável, verificamos se há sujeito 

correferencial entre as orações. Há uma maior freqüência (75 %) de construções em que o 

sujeito da oração na qual se encontra o sintagma nominal que antecede a oração relativa 

explicativa não é o mesmo da própria oração estudada.  
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 Esse resultado nos revela uma menor integração entre as orações, ou seja, trata-se de 

uma relação mais frouxa. Conforme o gráfico (3), em 377 construções relativas de um total 

de 503, o que corresponde a 75 %, o sujeito da oração complexa e o da oração relativa 

explicativa não são correferenciais. Em 126 ocorrências (25% do total), observamos 

correferencialidade. 

 

Sujeitos não – correferenciais 

 

Verificamos que, mais freqüentemente, os sujeitos não são correspondentes, pois o 

sujeito da oração que antecede a relativa explicativa não é o mesmo sujeito da relativa 

explicativa, tal como podemos constatar no exemplo (213), em que temos os diferentes 

sujeitos um exemplar da coleção (oração complexa) e eu (oração relativa explicativa). 

Nos outros exemplos, a ausência de correferencialidade também se repete. 

     

(213) Ao lado estava na mesa um exemplar da coleção da Academia com a oração de posse e a 

resposta de Laudelino Freire, que eu leria mais tarde. (LO / AM – OLO.DOC p 02)     
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(214) Falei-vos de minha admiração por vós, contei-vos em que circunstâncias conhecera vosso 

romance, num revolver de lembranças familiares, em que a figura de meu pai era evocada, tudo 

isto num tom de súbita intimidade, que me levava a arroubos de um velho amigo. (LO / CAR – 

OLO.DOC p. 04)  

 

 (215) O ruído dos bicos e das asas, que o vento arrastava, chegava aos homens. ( L R  / ML.DOC 

/44) 

 

(216) O vereador Gilberto de Freitas Guimarães foi ontem à tribuna para defender o juiz José 

Roberto Barbosa de Almeida, que constatou diversas irregularidades no processamento dos autos, 

e por isso, mandou libertar os presos. (LJ / CS.DOC  /20) 

 

 Percebemos que, em alguns casos, o complemento verbal da oração que antecede a 

relativa explicativa constitui o sujeito da própria relativa explicativa. Constatamos esse fato 

em muitas construções, por isso há uma maior freqüência (75%) de sujeitos não- 

correferenciais. 

Em uma menor proporção (25%) das ocorrências, o sujeito das duas orações são 

correferentes, tal como aparece nos exemplos apresentados a seguir: 

 

(sujeitos correferenciais) 

 

(217) Esse tal dono do morro, que apareceu agora, também não é dono de nada. E quer botar todo 

mundo pra fora.  (LD / INLD.DOC p 07)  

 

(218) Agora afastado da suspeita, será removido para a Colônia Agrícola de Bauru, onde estava 

cumprindo pena por latrocínio, ocorrido em 1.961, e fugiu. ( LJ /CS.DOC /18) 

 
(219) A obrigação, que opera os proprietários e manuseadores dos instrumentos de comunicação 

social, não alivia a consciência dos que acolhem tais instrumentos, os leitores, os ouvintes e os 

espectadores. ( LO /MA-OLO.DOC / 06) 

 

(220) Um ritual pagão, que começou num terreiro de candomblé, não pode terminar na nave de 

uma igreja. (LO / PPLD.DOC / 13) 
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 A partir dos nossos resultados, percebemos que o fato de não predominar 

correferencialidade do sujeito tem relação com a freqüência maior de sintagmas nominais 

antecedentes da relativa explicativa na posição de complemento verbal (objeto direto / 

objeto indireto) e não na posição de sujeito da oração complexa. 

Tratando-se da existência de equivalência modo-temporal entre a oração dita 

principal ou complexa e a oração relativa explicativa, constatamos que, menos da metade, 

ou seja, em 41,6% das ocorrências analisadas, há uma correspondência dos tempos e modos 

dos verbos presentes na oração complexa e na oração relativa explicativa. Atribuímos esse 

resultado ao fato de a oração relativa explicativa apresentar uma menor integração entre as 

orações, o que caracteriza uma relação mais frouxa. A oração relativa explicativa expande, 

desenvolve uma expressão referencial apresentada no cotexto anterior, tenha ela natureza 

de tópico (tópico discursivo) ou não.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos verificar, por meio do gráfico (4), que, em 294 ocorrências, o que 

corresponde a 58,4 % do total, o tempo e o modo da oração dita principal não é o mesmo da 

oração relativa explicativa. 

Os exemplos a seguir ilustram ocorrências em que há essa equivalência modo-

temporal: 
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(221) Ao mesmo tempo que demolidora, a classe operária, uma vez no poder, criaria o mais 

gigantesco organismo industrial, que faria de todos os homens, operários, e faria das nações um 

imenso exército de trabalhadores, que transformariam o mundo. (LO / SI – OLO.DOC) 

 

 (222) A pobreza das populações rurais, as reivindicações dos trabalhadores urbanos, a carestia da 

vida, a defeituosa estruturação das relações econômicas e sociais, o combate, enfim, ao 

subdesenvolvimento, constituem, entre tantos outros, problemas da maior gravidade, que exigem 

providências imediatas. (LO / G-OLO.DOC p 07) 

 

(223) Rui Ribeiro foi internado, em estado muito grave, no Hospital Aguiar, onde foi operado.                                   

(LJ /CS.DOC / 03) 

 

(224)Joaquim tranca rapidamente a porta, que dá para a rua. (LD / PELLD.DOC / 03) 

 

(225) Em julgamento que terminou às três horas da madrugada de ontem, o Segundo Tribunal do 

júri manteve a sentença de dezenove anos de condenação para Geraldo Pereira dos Anjos, 29, que 

assassinou o embaixador do Haiti, Delorme Mehu, em 3 de julho de 1977 nesta capital. (LR 

/AP.DOC /11)  

 

Conforme já mencionamos, em 58,4% das ocorrências não houve uma equivalência 

entre o tempo e modo verbal das duas orações, tal como ilustramos com as ocorrências a 

seguir: 

 

(226) Subo ao poder ungido pela vontade popular, que me elegeu duas vezes Vice-Presidente da 

República e que, agora, em impressionante manifestação de respeito pela legalidade e pela defesa 

das liberdades públicas, uniu-se, através de todas as suas forcas, para impedir que a decisão 

soberana fosse desrespeitada. ( LO / G-OLO.DOC) 

 

(227) A luta de classes seria desfavorável para os operários, que são mais pobres, menos cultos, se 

eles não procurassem o ponto onde são os mais fortes: o número. (LO / SI – OLO.DOC  p. 06) 

(240) Viverá de uma eterna juventude, que não progride, de uma meninice estacionária. ( LD / 

HPLD.DOC /  02) 
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(228) Não se poderia compreender os soldados, que viam em derredor tantos judeus, escolhessem 

exato o homem de Cirene que voltava...cidade, se ele mesmo pelos seus próprios modos. (LO / NE-

OLO.DOC / 01) 

 

(229) Os lábios, que se contraíram, já não encobrem os dentes.  ( LR /ML.DOC / 52) 

 

 Concordamos com Oliveira (2002) em relação ao caráter de menos “entrelaçada” da 

construção relativa explicativa, pois ela se encontra no nível da hipotaxe (e não de 

encaixamento) e apresenta uma relação mais frouxa entre suas orações (relativa explicativa 

e complexa). Sabemos, também, que, por vezes, essa oração traz apenas um comentário 

sobre um referente que apareceu no cotexto anterior, mesmo que ele não seja o tópico 

discursivo, que, em geral, assume a posição de sujeito pré-verbal, sobretudo quando a 

relativa cumpre um papel de coesão (seqüenciando o discurso). 

A quinta variável sintático-semântica refere-se ao tipo de pronome relativo que 

introduz a oração relativa explicativa. Sabemos que os pronomes relativos assumem um 

duplo papel no período, pois representam um antecedente e servem de elo subordinante da 

oração que iniciam. 

O pronome relativo que manifestou-se com uma maior freqüência (76,7%) nos 

nossos dados. Associamos essa alta freqüência ao fato de ele ser o mais gramaticalizado, ou 

seja, ele apresentar uma maior extensão de uso e ser mais opaco quanto ao sentido, entre as 

demais opções. O gráfico a seguir apresenta, de uma forma mais ilustrativa, a freqüência 

em que apareceram os pronomes relativos: 
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Percebemos, por meio do gráfico, a predominância do pronome relativo que, 

comparado aos outros pronomes mostrados também no gráfico (5). Em 386 ocorrências de 

um total de 503, o pronome relativo da oração relativa explicativa foi o pronome que .  

De acordo com Silva & Lopes (2007), os tradicionalmente chamados de pronomes, 

advérbios ou adjetivos relativos iniciam as orações relativas e servem como elementos de 

ligação ou de subordinação oracional. Diferente das conjunções integrantes, eles 

desempenham função sintática na oração a que pertencem e podem atuar como 

complementos modificadores de uma expressão nominal antecedente. 

Concordamos com as autoras que está ocorrendo uma perda da característica 

prototípica da categoria pronominal do que relativo, que é exercer função sintática na 

oração a que pertence, retomando ou representando seu antecedente. Portanto, ao perder 

seu valor referencial, aproxima-se das conjunções, ou seja, o item fica reduzido a um mero 

elemento de ligação entre duas orações, simples juntivo ou elemento nexual, conforme 

atestam as pesquisas variacionistas sobre as chamadas relativas não-padrão. 

Nas orações seguintes, ilustramos alguns dos pronomes relativos nas construções 

estudadas: 

 

pronome relativo que 

 

(230) Dona Eulália recorreu a um terreiro de umbanda e a “mãe – de – santo” disse que não tinha 

mais jeito, pois o despacho atingiu em cheio o menor, que estava com o corpo fechado e por isso 

levou toda a carga e não teve forças para se recuperar. (LJ / AP.DOC /  15) 

 

(231) Acertaram os pormenores do “serviço”, que foi feito a uns 400 metros da ilha do sol.             

( LJ / CS.DOC / 22) 

 

cujo(a)  

 

 (232) São Paulo  -  às dez horas e trinta e cinco minutos, o Presidente João Figueiredo e sua 

comitiva chegaram a Fundação Maria Luiza e Oscar Americano, cujo prédio serviu de residência 

à família e agora foi transformado em museu aberto à visitação pública. (LO / G-OLO.DOC p.15) 
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(233) No entanto, jamais alguém pensou ver um dia o cabo Martim, cuja inteireza de caráter era 

tão citada e cuja fidelidade às convicções era arraigada. (LR / PN.DOC / 02) 

 

(234) O menor andava pelos seis meses e choramingava no colo da mãe, cujo perfil de prematura 

velhice surgia na porta aberta da sala, onde o casal dormia.  ( LR / PN.DOC /08) 

 

o qual, a qual 

 
(235) Mas com o passar dos dias, souberam que Ana Conceição havia colocado o feitiço na sua 

porta, no qual o garoto pisou. (LD / INLD.DOC p.15) 

 

(236) Hoje, quando a vossa carreira de escritor culmina nas galas acadêmicas, com que tanto 

sonhastes como candidato, quero lembrar em vossa companhia essa velha história, que também é a 

história do vosso maior livro. (LO / CAR – OLO.DOC / 01) 

 

(237) Exercia uma atividade nada simpática em sua comunidade, da qual vivia distante, de vez que 

esta era pobre e ele, rico. ( LO / LE – OLO.DOC / 06) 

 

quem 

 
(238) O conhecido estudioso das teorias da arquitetura Borissavlievitch, a quem recorremos neste 

instante, julga que a euritmia não passa daquilo que modernamente chamamos de harmonia; (LO / 

SI – OLO.DOC p 05) 

 

onde  

 
(239) Os implicados, segundo informações, foram pegos e levados para a Divisão de Crimes 

Contra o Patrimônio, onde foram tomadas as providências legais. (LT / CRO.DOC p.13) 

 

(240) Antes o presidente esteve na mina do Cauê, onde assistiu ao trabalho das gigantescas 

máquinas. ( LJ /CS.DOC / 05) 
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(241) No vale, onde a amizade entre famílias é um sentimento inconcebível, esses homens 

desajeitados, rudes e trabalhadores não temiam sacrificar fosse o que fosse para manter a 

tradição. ( LR /ML.DOC /16) 

 

A última variável sintático-semântica está direcionada à análise da natureza dos 

verbos empregados na oração relativa explicativa. Os verbos foram enquadrados de acordo 

com a classificação seguinte: ação, ação / processo, estado, processo. 

Concordamos com Chafe (1979) que afirma ser preciso considerar que as valências 

quantitativa, qualitativa e semântica dos verbos sofrem variações na dimensão pragmática e 

que seus valores semânticos se definem a partir das relações com o argumento de primeiro 

grau (função sintática de sujeito) e das relações com o argumento de segundo grau (função 

sintática de objeto). 

Portanto, assumimos com o autor, que a classe semântica do verbo se define no 

discurso, ou seja, no ato de fala, visto que é inadequado estabelecer listas contendo verbos 

de ação, de processo, de ação-processo e de estado. Apenas poderão ser detectadas as 

formas prototípicas de cada classe, apesar de que, no funcionamento da língua, nenhuma 

forma se pode dizer exclusiva de uma determinada classe, pois dependerá do contexto de 

uso.   

O gráfico 06 ilustra a natureza dos verbos da oração relativa explicativa em termos 

de freqüência: 
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As orações que apresentamos a seguir mostram a natureza dos verbos encontrados 

na oração relativa explicativa. Para auxiliar na classificação de cada ocorrência, 

consultamos o Dicionário de Usos do Português do Brasil de Francisco da Silva Borba. A 

seguir apresentamos alguns exemplos das diferentes naturezas dos verbos encontrados: 

ação, ação / processo, estado e processo. 

 

Estado 

 

 Em nossa análise, sobre a natureza dos verbos encontrados na oração relativa 

explicativa, obtivemos uma maior freqüência de verbos de estado (43,3 %). Atribuímos 

esse resultado, principalmente, ao fato de a relativa explicativa ser uma construção 

atributiva, ou seja, é uma caracterização, um aporte de informação a respeito do referente 

do sintagma nominal antecedente, o que contribui para a utilização de um verbo de estado 

na oração.  

 Assumimos os pressupostos de Borba (1996) em relação à natureza dos verbos 

analisados em nossa pesquisa. Concordamos com o autor que os verbos de estado 

expressam um estado, uma condição ou uma situação localizada no sujeito que é apenas um 

suporte dessa propriedade ou, até mesmo, um experimentador ou beneficiário, como 

podemos constatar pelos exemplos seguintes: 

 
(242) Segundo teriam sido amaldiçoados os judeus contemporâneos da morte de Jesus, e essa 

maldição se haveria estendido a toda a raça? Nossa resposta católica, igualmente negativa. 

Deixemos de lado aquele dito “geração perversa”, que exigiria explicação mais larga, e não 

implica necessariamente em maldição. (LO / NE – OLO.DOC) 

 

(243) Pelo que hoje sabemos, os filósofos da Grécia não se dedicaram a fundo aos problemas 

estéticos contidos na análise da arquitetura e a idéia grega a esse respeito veio até nós nas 

entrelinhas dos textos de Vitrúvio, que é considerado o fundador da estética da arquitetura. (LT / 

AQT.DOC p 04) 

 
(244) Em conseqüência, torna-se muito pequeno o intervalo de tempo para que tenham ocorrido ao 

acaso todos os processos necessários para um composto orgânico simples evoluir até um perfeito 
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organismo do tipo bacteriano, que consiste de pelo menos 10 000 diferentes compostos orgânicos, 

muitos deles de altíssima complexidade. ( LT /DST.DOC / 02) 

 

 (245) A palavra latina ars, matriz do português arte, está na raiz do verbo articular, que denota a 

ação de fazer junturas entre as partes de um todo. ( LT / REF.DOC / 01) 

 

(246) Contaram que outra vítima da feiticeira foi o carpinteiro Wandice da Silva de trinta e nove 

anos, que morava à rua São Miguel. ( LJ / AP.DOC / 15) 

 

Ação / Processo 

 

 Os verbos de ação / processo obtiveram uma freqüência de 26,8 ¨% do total. Foi, em 

nossa análise, a segunda maior freqüência. Acreditamos que essa freqüência de verbos de 

ação-processo se deve a uma das funções das orações relativas explicativas que é marcar 

uma sucessão de eventos nas narrações (coesão seqüencial). Os exemplos a seguir são 

constituídos de orações relativas explicativas que apresentam verbos de ação / processo: 

 
(247) Sua impregnação de saliva apressava a fermentação. Havia uma segunda fervura, em que se 

acrescentava um pouco de milho.  (LO / AM-OLO.DOC / 01) 

 

(248) Fui trabalhar na Empresa Gráfica “O Cruzeiro”, onde fiz de tudo um pouco, tentando ser 

jornalista, ao mesmo tempo que acumulei, por vários anos, o cargo de diretor da editora que 

Freddy Chateaubriand e Accioly Neto fundaram naquele grande empório de revista. (LO /CAR – 

OLO.DOC / 02) 

 

(249) As primeiras férias que tirei, depois de anos ininterruptos de trabalho, pois sempre preferira, 

numa opção orçamentária, recebê-las em dinheiro, fui passá-las em São Pedro da Aldeia, esse 

paraíso, que um dia descobri por acaso, e onde tenho hoje um pequeno pedaço de chão, a que me 

sinto tão preso quanto as mangueiras e laranjeiras que eu e Juraci, minha mulher, nele plantamos 

coma as nossas próprias mãos. (LO / CAR – OLO.DOC / 02) 

 
(250) O fenômeno interdisciplinar tem dupla origem: uma interna, tendo por característica 

essencial o remanejamento geral do sistema das ciências, que acompanha seu progresso e sua 
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organização, outra externa, caracterizando-se pela mobilização cada vez mais extensa. (LT / 

IPLT.DOC / 05) 

 

(251) Dessa forma, as algas azuis, que em outros locais seriam rapidamente consumidas por uma 

grande variedade de invertebrados, conseguem proliferar a ponto de acumular as camadas que 

compõem o estromatólito. ( LT / DST.DOC / 03) 

 
(252) Certa noite, porém, eu o surpreendi lendo atentamente uma pequena brochura de capa 

amarela, que meu irmão Fernando recebera pelo serviço de reembolso postal, expediente de que 

nos valíamos para adquirir livros na pequena cidade deserta de livrarias. ( LO /CAR – OLO.DOC 

/01) 

 

Ação 

 

 Em nossa pesquisa, as orações relativas explicativas que apresentaram verbos de 

ação obtiveram uma freqüência de 19,1 % do total. Consideramos uma freqüência 

relativamente baixa. Podemos, também, atribuir esse resultado ao fato da oração relativa 

explicativa apresentar como função predominante à constituição atributiva da identidade do 

referente. No entanto, os verbos de ação expressam uma atividade realizada por um sujeito 

agente que indica um fazer, uma atividade comum, tal como aparece nos exemplos (253), 

(254), (255) a seguir retirados de nosso corpus de análise: 

 
(253) Era um leitor exigente. Às vezes, eu lhe perguntava se gostara do livro que acabara de ler, 

não raro um sucesso do momento, festejado nas colunas do jornal literário Dom Casmurro, que 

episodicamente chegava a Andaraí. (LO / CAR –OLO.DOC / 01) 

 

 No exemplo (254), a oração relativa explicativa ocorre numa seqüência de ações 

narradas. 

 

 (254) Depois que abre toda a porta, encosta-se por um momento no portal e cochila, sem dar pela 

beata, que se aproxima... ( LO / PPLD.DOC / 03) 
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(255) Tomei o livro nas mãos. E meu pai recolhe-se ao quarto, não antes me dar o seu habitual 

“até amanhã”, que eu respondia pedindo-lhe a bênção, segundo o costume daqueles tempos, 

quando os filhos ainda não consideravam uma tolice o deixarem-se abençoar pelos pais. (LO / CAR 

– OLO.DOC) 

  

(256) Até mesmo os que são bem informados sobre os assuntos nacionais não têm muita clareza do 

que fazem essas pessoas de boas maneiras, que circulam com automóveis com placa Cd ou Cmd 

(Chefe de Missão Diplomática). (LO / G-OLO.DOC p 01) 

 

Processo 

 

 Os verbos de processo nas orações relativas explicativas de nossa análise também 

não foram muito freqüentes (10,7 %). Provavelmente, esse resultado se deve ao fato de esse 

tipo de verbo expressar um evento ou uma sucessão de eventos que afeta um sujeito 

paciente ou experimentador. Como já mencionamos, não é função principal da relativa 

explicativa expressar eventos dinâmicos vividos pelo sujeito ou experimentados por ele. 

Nos próximos exemplos temos orações relativas explicativas com esse tipo de verbo: 

 
(257) Ele fuma e toma um cafezinho, cujo copo vai na cesta de lixo ao lado da sua mesa. Tem um 

ar cansado e abatido. (LO / RELD.DOC / 01) 

 

 Na observação do uso em cada ocorrência, um mesmo verbo pode apresentar 

diferentes naturezas, ou seja, o contexto no qual o verbo está inserido é o que determina a 

sua caracterização como verbo de ação, ação-processo, estado ou processo.  

 As orações relativas explicativas têm papel de atributos dos nomes antecedentes, 

por isso a freqüência maior de verbos que expressam estados. 

Concluindo, em relação ao nível sintático-semântico, confirmamos que o vínculo da 

oração dita principal ou complexa com a oração relativa explicativa pode ser considerado 

mais frouxo, ou seja, uma relação de menor integração.  
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5.2. Aspectos textual-discursivos 

 

Quanto aos aspectos textual-discursivos analisados no contexto da articulação da 

oração relativa explicativa, foram verificadas as seguintes variáveis: especificidade do 

sintagma nominal que antecede a oração relativa explicativa, definitude desse SN, estatuto 

informacional do antecedente, proposição relacional inferida no contexto da articulação da 

oração relativa explicativa e valor argumentativo dessa oração.   

Tratando-se da primeira dessas variáveis textual-discursivas, a especificidade do 

sintagma nominal que antecede a oração relativa explicativa, constatamos que esse é, em 

sua maioria, específico, e, na maioria dos casos, a atribuição de referência já é possível sem 

a oração relativa explicativa.  

O gráfico seguinte ilustra uma maior freqüência (72,6%) do sintagma nominal 

específico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os sintagmas nominais que antecedem as orações relativas explicativas nas orações 

a seguir foram classificados como genérico ou específico, como podemos observar por 

meio dos exemplos: 

 

Gráfico 7 

ESPECIFICIDADE DO SINTAGMA NOMINAL QUE ANTECEDE A 
ORAÇÃO RELATIVA EXPLICATIVA 

específicogenérico

PO
R

C
EN

TA
G

EM

80

60

40

20

0



 

 

134 

SN genérico 

 

(258) A raridade da existência de asa, que é elemento tipicamente andino, nos vasos, vem provar 

que essa influência foi praticamente nula entre os antigos Guarani. (LT / IA.DOC p 02) 

 

Nesse exemplo (258), o sintagma nominal que antecede a relativa explicativa é 

genérico (asa), pois se trata de uma classe de objeto, está sem determinante e no singular, o 

que dá, ao SN, o caráter genérico. 

 
(259) Manter fidelidade às instruções republicanas e federativas, baseada na separação e 

harmonia dos poderes, na autonomia de Estados e municípios, cujos governadores e prefeitos 

devem ser eleitos pelo voto direto. ( LJ / AP.DOC / 04) 

 

 Os sintagmas nominais Estados e municípios se enquadram como genéricos, pois 

identificam toda a classe sem referência a alguns Estados e municípios em particular. 

Portanto, a oração relativa explicativa parece ter feito um recorte lógico-semântico 

(restrição), mas não fez, pois, segundo o autor, todos os Estados e municípios devem ter 

seus governantes e prefeitos eleitos pelo voto direto. 

 

(260) Manifestações contrárias à opressão do Estado monopolista ocorreram, igualmente, nas 

regiões dominadas pela economia agrária. Embora menos freqüentes, elas se dirigiram 

principalmente contra comerciantes e companhias de comércio, que se constituíam nos 

intermediários do sistema. (LT / CRO.DOC p 04) 

 

 No exemplo (260), classificamos o sintagma nominal que antecede a oração relativa 

explicativa como genérico, pois se trata da classe de comerciantes e companhias de 

comércio, de um modo generalizado, não temos, portanto, uma particularização.  
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SN específico 

 

 (261) Simetria seria o cálculo das relações, que os gregos chamavam de "analogias", entre as 

partes de uma construção, cálculo esse estabelecido através de uma medida comum, denominada 

"modulus" por Vitrúvio; (LT / AQT.DOC p 05)  

 

Já no exemplo (261), temos um sintagma nominal antecedente específico que 

antecede a oração relativa explicativa, pois o autor se refere a um cálculo em especial, 

particularizado, que é o cálculo das relações. Como podemos observar, não se faz 

referência a qualquer tipo de cálculo (classe). 

 
(262) Se pensarmos bem, a esse segundo agrupamento de construções, que podemos julgar de 

validade estética, embora seus autores não estivessem imbuídos do desejo de fazer arte, poderá, 

também, ser incorporado um sem número de obras executadas por técnicos dedicados unicamente 

a resolver problemas práticos através da tecnologia disponível no momento. (LT / AQT.DOC p 03)  

 

 Temos, também em (262), um sintagma nominal específico com a presença de dois 

determinantes (esse, segundo), ou seja, não se trata de qualquer agrupamento de construção 

em geral, mas de um em específico (esse segundo agrupamento de construções). Podemos 

constatar, então, que a oração relativa explicativa contribui no processo de construção e de 

identificação do referente. Mesmo que o referente já esteja bem especificado, a oração 

estudada nesta pesquisa poderá acrescentar outras informações importantes para a 

argumentação e efeitos de sentido de um texto. 

 Classificamos, também, em nossa análise, os sintagmas nominais dos exemplos a 

seguir como específicos, pois se referem a escolas específicas (de Belas Artes) e a 

Conservatórios específicos, em particular (de músicas mais tradicionais). No outro exemplo 

(263), temos o nome de um deputado específico (Manuel Ribeiro), o que acentua a 

especificidade do sintagma. 

 
(263) Estas parecem eternas e imutáveis só no âmbito restrito das escolas de Belas Artes ou dos 

Conservatórios de Músicas mais tradicionais, que tendem a repetir fórmulas consagradas na 
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Renascença (para as artes plásticas) e na fase áurea da música tonal (séculos dezessete a vinte). 

(LO / REF.DOC / 04) 

 

(264) O deputado Manoel Ribeiro, que deverá ir a Brasília para acompanhar Passarinho em sua 

viagem a Belém, revelou que durante todo o dia de ontem não fez outra coisa que não fosse 

confirmar a candidatura de líder do Governo no Senado. (LJ / AP.DOC / 02) 

 

 A partir dos nossos dados, assumimos com Hawkins (1978) que uma referência 

genérica é uma referência não-específica que pode estar em contextos específicos, isto é, 

uma referência indefinida que é interpretada como não-específica ao serem retirados os 

quantificadores. Também concordamos com Fant (1984) que a referência implicada por um 

sintagma nominal pode ser genérica ou específica (individual); ela pode ter maior ou menor 

extensão, pode se referir a todos os indivíduos do gênero ou a algum indivíduo em 

particular. 

  O gráfico (8) mostra os resultados quanto à definitude na análise do sintagma 

nominal que antecede a oração relativa explicativa. 
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Em 67,2 % das construções analisadas, o sintagma nominal antecedente da oração 

em questão é definido. Ele apresenta, na maioria dos casos, um nome acompanhado de 

determinante (artigo definido, numeral, pronome possessivo, pronome demonstrativo). Os 

sintagmas nominais do tipo indefinido totalizaram 32,8 % das ocorrências. Nesse tipo de 

sintagma, o nome pode ou não estar acompanhado de determinantes (artigos indefinidos e 

pronomes indefinidos).    

Estamos de acordo com Givón (1984, p. 399) quando ele argumenta que, na 

referência nominal definida, os falantes pressupõem que o ouvinte é capaz de atribuir-lhe 

identidade referencial única, devido à acessibilidade dêitica da situação ou à acessibilidade 

referencial do arquivo permanente21.  

Nos exemplos a seguir, ilustramos o emprego de sintagmas nominais definidos e 

indefinidos que antecedem a oração relativa explicativa. 

 

SN definido 

 

 Consideramos os sintagmas nominais que antecedem as orações relativas 

explicativas mostradas nos exemplos a seguir como definidos. Em (265), esse movimento 

de independência é um movimento em especial, definido. Em (266), este é um dêitico que 

torna definido um texto entre outros. Em (267), o seu modo específico de ser consideramos 

definido por tratar de um modo único de ser. Em (269) e (270), temos a presença de nomes 

próprios Robert Mackenzie e o servente Rui Ribeiro, que definem pessoas, o que os torna 

específicos e definidos. 

 
 (265) A esse movimento de independência, que não fugia ao espírito universalista da cultura, 

seguiu-se o da libertação intrínseca, eminentemente nacionalista, que foi o modernismo, deflagrado 

em Sâbadas. Paulo, um século depois do grito do Ipiranga. (LO / TA 1 – OLO.DOC p.02)  

 

(266) Entre os textos citados pelo rev. Rizzo também figura este, que serve de base para nossa 

meditação nesta hora. (LO / CAR – OLO.DOC  p. 02)  

                                                
21 Givón (1984;339) denomina arquivo permanente o conhecimento compartilhado pelos membros 
de determinada cultura. O arquivo de conhecimento em que os falantes e ouvintes utilizam com o 
propósito de produzir e interpretar um discurso particular é denominado arquivo permanente. 
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(267) Em outras palavras: o jogo estético resolveria a contradição, à primeira vista insolúvel, entre 

a liberdade de formar (a arte é uma livre combinação de imagens e representações) e a sua 

necessidade imanente: o juízo estético, que regula por dentro o fazer artístico, visa à harmonia das 

formas sensíveis. (LT / REF.DOC / 03) 

 

(268) A realidade desse objeto é uma realidade segunda: nos termos de Bense, a arte traz em si 

uma co-realidade pelo seu modo específico de ser, que remete as operações ordenadoras de 

signos. ( LO / REF.DOC / 04) 

 

(269) Quanto à Robert Mackenzie, que também usava o nome de Jean Edouard, retornou ao seu 

país e o governo haitiano até hoje ainda não respondeu ao pedido de informações formulado por 

Brasília, após solicitação do presidente do Tribunal do Júri, sobre uma possível punição que lhe 

teria sido aplicada. (LJ / AP.DOC / 12)  

 

(270) Uma bomba de fabricação caseira explodiu às 10h 15 min, de hoje na sede do Corpo de 

Voluntários da Paz – “Peace Corps” – da Guanabara. Ficaram feridos o servente Rui Ribeiro, 

que teve a mão direita amputada e sofreu mais de vinte perfurações nos intestinos, e duas 

voluntárias norte-americanas: Helen Kelm e Patrícia Mary Yander, que sofreram ferimentos no 

rosto. (LO / CS.DOC / 03) 

 

SN indefinido 

 

 Nos exemplos (271) até (273) de construções relativas, temos sintagmas nominais 

indefinidos antecedendo as orações relativas explicativas. No primeiro exemplo (284), 

temos outras medidas, o pronome indefinido acentua o caráter de indefinição do sintagma. 

No exemplo (272), aparece o sintagma nominal muitos pintores; não temos um pintor 

definido, pois o pronome indefinido muitos não identifica o referente. 

 
(271) A administração da taxa de juros, posta em execução recentemente, ensejou uma certa 

euforia, sobretudo entre empresários e consumidores que utilizam o crédito direto das financeiras, 

também pensou-se que o redutor obrigatório na taxa de juros viria acompanhado de outras 

medidas, que freariam o ritmo da inflação, absorvendo a alta de preços decorrentes do petróleo e 
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das minidesvalorizações aceleradas ou da maxidesvalorização, que, ao que parece estava nas 

cogitações desde o início da nova gestão da política econômica do Brasil. (LJ /OI.DOC /08) 

 

(272) Abria-se assim, uma porta larga, fácil e barata ao Olimpo reservado aos artistas, apesar dos 

protestos veemente de muitos pintores, que se sentiram ameaçados por uma concorrência desleal.  

( LT /FOTLT.DOC /02) 

 

(273) Com prazer, consignamos aqui a atenção voltada aos sentimentos católicos da população 

pelo Sr. Prefeito e pela Câmara Municipal de Campos, bem como pelos governos de outros 

municípios da Diocese, que decretaram feriados os dias santos, facilitando assim aos fiéis o 

cumprimento da santificação desses dias consagrados a Deus Nosso Senhor. (LO / MA – 

OLO.DOC / 04) 

 

 Na verdade, no exemplo (273), a oração relativa explicativa se articula com a oração 

complexa apresentando-se como uma justificativa e refere-se ao fato de o Prefeito e a 

Câmara Municipal de Campos e de outros municípios terem decretado feriados os dias 

santos. Classificamos, em nossa análise, o sintagma nominal antecedente como específico e 

indefinido, tal como acontece também nos próximos exemplos: 

 

(274) Um dos grandes efeitos, que obtêm os atuais instrumentos de comunicação social, é a quase 

irresistível influência sobre as massas. (LO / MA – OLO.DOC / 06) 

 

(275) O conceito de arte como produção de um ser novo, que se acrescenta aos fenômenos da 

natureza, conheceu alguns momentos fortes na cultura ocidental. ( LO /REF.DOC / 02) 

 

 Nas duas situações (274) e (275), os sintagmas nominais antecedentes são 

acompanhados do artigo indefinido um, o que acentua o caráter indefinido desse sintagma. 

Em (274), o sintagma nominal um dos grandes efeitos que antecede a relativa explicativa, 

por seu caráter indefinido e até mesmo a presença da relativa explicativa intercalada 

provocam uma expectativa no leitor. Verificamos, nos antecedentes das relativas 

analisados, que não se trata de referência a uma classe, mas de um referente em particular 

ainda não definido. Portanto, são indefinidos.  
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Assumimos com Givón (1894) que, em uma referência indefinida, os falantes 

pressupõem que os ouvintes ainda não são capazes de atribuir-lhe identidade referencial 

única. Portanto, concordamos com o autor que a diferença entre a referência definida e a 

indefinida pode ser entendida a partir do seguinte contrato comunicativo: quando o falante 

introduz pela primeira vez uma entidade referencial no discurso, ele pode fazer uma de suas 

suposições sobre a habilidade do ouvinte para identificar esse referente. 

A terceira variável refere-se ao estatuto informacional do termo antecedente à 

oração relativa explicativa. Analisamos se o antecedente já havia sido dado no discurso, se 

era novo, ou seja, se estava aparecendo pela primeira vez, ou se poderia ser inferido de uma 

outra parte do discurso. 

A informação dada é recuperável e a informação nova é não recuperável. Os 

anafóricos e os dêiticos expressam, em geral, uma informação dada. Concordamos com 

Chafe (1976) quando ele apresenta a definição para a informação dada como aquela que o 

falante / escritor considera que esteja na consciência do seu ouvinte / leitor naquele 

momento; e informação nova é aquela da qual o ouvinte toma consciência no momento da 

enunciação. 

Percebemos, em nossa pesquisa, que a maioria dos antecedentes já havia sido 

apresentada (32%) ou poderia ser inferível (45,7%). Nesses casos, a oração relativa 

explicativa funciona mais como aporte opcional de informação que ajuda a constituir a 

referência e não a identificar, restringir; ou seja, o referente designado pelo SN antecedente 

já se encontra, em geral, identificado. 

 Como já discutimos, em geral, a atribuição de referência já é possível sem a oração 

relativa explicativa. Dessa forma, não há, no contexto, a pressuposição de outros referentes 

para o sintagma nominal antecedente, isto é, não há ambigüidade de referência.  

O gráfico seguinte nos revela uma maior freqüência de referentes dados ou 

inferíveis nos sintagmas nominais que antecedem as orações relativas explicativas do 

corpus, tal como podemos observar: 
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A seguir, apresentaremos diferentes construções em que o sintagma nominal que 

antecede a oração relativa explicativa tem estatuto informacional de dado, novo e inferível: 

 

Sintagma Nominal dado 

 

 A partir de nossa análise das ocorrências, classificamos os sintagmas nominais que 

antecedem a oração relativa explicativa dos exemplos seguintes como sintagmas nominais 

de referente dado, visto que já aparece em alguma passagem anterior do texto ou são 

deiticamente óbvios. 

 
(276) O exemplo é pertinente e suscita uma pergunta óbvia: É possível a uma nação como esta, que 

já atinge ponderável densidade demográfica, satisfazer as exigências de sua expansão, com a 

maior parte do peso do que é necessário para comprar fora de suas fronteiras, apoiado no café?    

( LO / JK – OLO.DOC /04) 

 

Encontramos, no exemplo (276), um dêitico de lugar antecedendo a oração relativa 

explicativa. O pronome esta por si só, neste caso, já se caracteriza como dado, já que é 

recuperável na situação. 

 Coletamos e analisamos o exemplo (277) da literatura dramática: 

Gráfico 9 
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(277) Tudo apanhado na rua. E são seis. Seis bocas pra dar de comer, e mais a mulher, que come 

por dez. ( LD / INLD.DOC)    

 

 O sintagma nominal que antecede a relativa explicativa já apareceu no trecho 

anterior, tal como podemos observar a seguir: “Dava pra viver. (lamenta-se) Sabe, tenho 

mulher e um monte de crianças pra sustentar”. Consideramos, então, a mulher um 

sintagma nominal com referente dado no discurso. 

Observamos na passagem que o antecedente da oração relativa explicativa mostrada 

no exemplo (278) já havia aparecido anteriormente (Tupi – Guarani): “Mas uma coisa 

ainda é certa: é de que, em contraste com a riqueza de observações sobre a cultura 

material, a língua e este ou aquele aspecto do folk – lore Tupi – Guarani, os aspectos mais 

relevantes da cultura espiritual, principalmente, a mitologia, religião e organização social, 

só foram estudados fragmentariamente, dentro das modernas técnicas de trabalhos de 

campo”. Desse modo, constatamos tratar-se de um sintagma nominal dado. 

 
(278) Seja como for, a reconstituição da cultura espiritual dos Tupi-Guarani, que habitaram o 

litoral no período do descobrimento, e se puseram em contato com os colonizadores durante os 

séculos seguintes, é uma tarefa prévia, indispensável à compreensão dos múltiplos aspectos do 

problema. ( LT  /IA.DOC /04) 

 

Em nossa análise da ocorrência mostrada no exemplo (279), consideramos o 

estatuto informacional do sintagma nominal que antecede a oração relativa explicativa 

como dado, visto que temos a certeza de que ele não está aparecendo pela primeira vez no 

discurso, ou seja, ele é recorrente, já foi mencionado, tal como podemos constatar por meio 

de um trecho que foi mostrado antes da construção relativa do exemplo (279): “ A Igreja 

Criticante não é propriamente dita uma igreja. É um arremedo de igreja. Mas não deixa de 

ser parte da Igreja Realidade. Dela, todos nós fazemos parte, ainda que uma ou duas vezes 

na vida.” 

  
(279) Os membros da “Igreja Criticante”, que às vezes somos nós, dão opinião a respeito de tudo e 

de todos, sem nenhuma taxa extra pelo serviço prestado. Julgam e advogam gratuitamente ou 
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posam de júri, mesmo sem convite, pois sentindo-se conscientizados e atuantes, convidam-se a si 

mesmos. ( LJ / AP.DOC / 15) 

  

 No exemplo (280), o adjetivo “citado”, no sintagma nominal antecedente da oração 

relativa explicativa, revela que este já foi referido no texto de literatura oratória analisado. 

 Vejamos o exemplo a seguir: 

 

(280) A palavra escolhida pelo Evangelista não para increpar o ultraje, mas para estar em 

consonância com o citado salmo XXI, que o Cristo estava recitando. (LO /NE – OLO.DOC / 02) 

 

 Temos na construção apresentada (281), um sintagma nominal antecedente da 

relativa explicativa classificado como dado, visto que seu referente é de conhecimento 

geral.  

 

(281) E a partir daquele momento Maria, que só tivera um filho, teve muitos filhos, milhares de 

filhos, milhões de filhos, entre os quais, vós e eu, no sentido espiritual. (LO  /NE – OLO.DOC /03)  

Sintagma nominal novo 

 

 O estatuto informacional do antecedente considerado novo nos tipos de literaturas 

analisadas (oratória, técnica, jornalística, dramática e romanesca) obteve uma freqüência de 

22,3 %; foi a menor freqüência dentre os estatutos identificados (dado / novo / inferível). 

Nos exemplos apresentados a seguir, nenhum dos sintagmas nominais que antecedem a 

oração relativa explicativa apareceu no discurso anteriormente, nem mesmo por meio de 

anáforas associativas. Portanto, em nossa análise, foram classificados na categoria novo. 

  

(282) Mas Jesus sabia que conquanto usufruindo os benefícios da riqueza, aquele varão tinha uma 

boa consciência, que o atormentava, culpando-se pelos seus desatinos. (LO / LE –OLO.DOC p. 07)  

 

(283) Dos homens só se salvou Irin-Magé, que Monan tinha levado ao céu ou a outro lugar e 

conseguiu exortar a Monan que tivesse compaixão dos homens. (LT /IA.DOC /05) 
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(284) Isaías dos Santos (Morro da Nova Cintra, ligação 360) e Sérgio Samuel da Silva (Morro de 

São Bento, ligação 87), que  já possuem passagens pela Polícia, foram detidos ontem de 

madrugada na Av. Marechal Deodoro, com chaves falsas nos bolsos. (LJ /CS.DOC /11) 

 

 Coletamos o exemplo (284) em textos de literatura jornalística. Este exemplo é 

típico de textos noticiosos, visto que é textualmente comum introduzir-se um referente 

novo como dado (definido) e acrescentar-lhe, por meio de aposto e de orações relativas, 

atributos necessários para a construção de referência. 

 

Sintagma nominal inferível 

 

 Temos, nos exemplos (285) até (287), sintagmas nominais inferíveis que antecedem 

a oração relativa explicativa. É possível, por meio do próprio discurso já apresentado, 

recuperar o sentido de tal sintagma.    

  

(285) Aquele molambo esfarrapado, que antes se chamava Gemar Quinto e que agora é apenas 

uma ossada, poderá nos ouvir.  ( LR / ML.DOC/ 04) 

 No exemplo (285), o sintagma nominal aquele molambo esfarrapado pode ser 

inferido por meio outras estratégias de substituição lexical. O trecho a seguir foi retirado do 

mesmo texto de literatura romanesca, mais precisamente de uma passagem anterior ao 

exemplo dado. 

“Sei que a pisarei, esta noite, durante muito tempo. Meu sítio, embora no 

vale, fica léguas além do chão de Jerônimo. Para alcançá-lo, terei de 

atravessar outros sítios, passar pela choupana do leproso, vencer um braço 

de floresta.”  

 

 Percebemos que o escritor utiliza a palavra leproso, também para se referir ao 

molambo esfarrapado que aparece no exemplo. 

 Vejamos o exemplo a seguir: 

 
 (286) A lenta putrefação, que a terra maciça não podia ocultar, me aparecia invencível, 

obstinada, monstruosa. ( LR / ML.DOC /41) 
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 Consideramos, em nossa pesquisa, o sintagma nominal a lenta putrefação que 

antecede a oração relativa explicativa com estatuto informacional inferível, pois podemos 

verificar por meio do trecho a seguir que há indícios referenciais que tornam este sintagma 

antecedente inferível. O trecho é o seguinte: 

 

“Uma nuvem que alimentaria o caldeirão do inferno, dia após dia, evoluindo 

como um pesadelo, mas exigindo, reclamando, acabando por impor um abandono 

total. Na caverna de Jerônimo, dentro da minha casa com os pés sobre a sua 

sepultura, debaixo do sol ou deitado a margem do canal de lodo, eu veria, quisesse 

ou não, as trevas escarnando os ossos de Rosália. Se chovia, acompanhava a água se 

infiltrando na terra até atingir a sua face, as suas coxas, os seus pés. Via os bichos 

imundos da terra sugando a sua língua, deslizando como lagartos sobre o seu 

ventre apodrecido.”  

 

 A última sentença do trecho acima relata, com nitidez, a lenta putrefação. Vale 

salientar que ele aparece antes da construção relativa explicativa, o que torna o sintagma 

nominal antecedente acessível, ou seja, conhecido sob o ponto de vista semântico. 

 Neste exemplo (287) a seguir, o sintagma nominal à tela pode ser relacionado aos 

nomes artistas e pintor em outras partes do texto que antecederam a construção, tal como: 

 

 “Abria-se assim, uma porta larga, fácil e barata ao Olimpo reservado aos 

artistas, apesar dos protestos veemente de muitos pintores”. 

 
(287) Flávio está em pé na porta de saída, como se olhasse algum que se despediu. Depois de um 

suspiro de desaforo, dirige-se à tela, que está sobre um cavalete, esquerda alta. Senta-se e começa 

a empostar os primeiros tratos do quadro que tem na imaginação. (LD / HPLD.DOC) 

 

 A tela, neste exemplo (287), faz parte de um conhecimento prévio que temos sobre 

o conjunto de objetos presentes na realidade de um pintor.  
  

 Vejamos mais um exemplo: 
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(288) No incontido regozijo daquele encontro, que eu já supunha impossível, ergui-me e apertei-

vos demoradamente a mão.(LO / CAR – OLO.DOC) 

 

 Coletamos o exemplo (288) nos textos de literatura oratória. Consideramos que o 

sintagma nominal daquele encontro tem referente inferível, pois ele é uma nominalização22 

da seguinte passagem anterior retirada do próprio texto analisado: 

 

“Sou amigo de Leo Gondim. Outro dia, por acaso, nos encontramos, depois 

de muito tempo que não nos víamos”. 

  

Verificamos, então, que a oração relativa explicativa aporta mais informação sobre 

um referente na posição final, não no sentido de restringi-lo, de garantir a atribuição de 

referência, mas de argumentar por meio da predicação de atributos. 

Ainda quanto aos aspectos textual-discursivos, foi analisada a proposição relacional 

inferida no contexto da articulação da oração relativa explicativa. Embora saibamos que as 

noções circunstanciais (causa, conseqüência, finalidade, concessão etc), muitas vezes, não 

são excludentes, parece-nos que algumas relações são mais relevantes de acordo com os 

propósitos enunciativos do autor.  A classificação adotada foi a seguinte: causa / motivo / 

explicação, conseqüência e concessão23. Um maior percentual foi encontrado de proposição 

relacional de causa / motivo / explicação, como podemos observar no gráfico a seguir: 

                                                
22 De acordo com Francis (1994) a nominalização funciona como rótulos que configuram um tipo 
de coesão presente em discursos argumentativos, podendo ser de dois tipos: rótulos prospectivos e 
rótulos retrospectivos, imprimindo uma dinâmica discursiva ancorada que extrapola o signo 
lingüístico, e sendo mais que uma etiqueta, constitui-se uma ferramenta argumentativa e interativa. 
23 Essas noções que, lato sensu, têm a ver com causa, seja no domínio do conteúdo (causa factual), 
nos domínios epistêmicos ou conversacionais (explicação) (Sweetser, 1990). 
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Gráfico 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os resultados mostrados no gráfico (10), na maioria das construções 

relativas (389), o que corresponde a 77,3 %, foi possível inferir uma proposição relacional 

de causa / motivo / explicação. A relação de conseqüência foi possível inferir em 81 

construções, o que equivale a 16,1 % do total. A relação de concessão apareceu em 33 

ocorrências, isto é, em apenas 6,6 %. Atribuímos esse resultado ao fato de a oração relativa 

explicativa estar associada, primordialmente, a um valor de explicação relativa ao conteúdo 

da oração complexa. Apenas em algumas construções que se apresentam com um valor 

ainda mais argumentativo, podemos inferir proposições de concessão e de conseqüência. 

Confirmamos, então, a nossa hipótese de que as construções relativas explicativas 

apresentam aspectos que as tornam próximas das construções adverbiais, tal como as 

circunstâncias que podemos inferir do processo de articulação dessas construções estudadas 

nesta pesquisa. 

As construções a seguir ilustram algumas proposições de causa / motivo / 

explicação, conseqüência e concessão que são inferidas no contexto da articulação da 

oração relativa explicativa: 
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Causa / Motivo / Explicação 

 

(289) A luta de classes seria desfavorável para os operários, que são mais pobres, menos cultos, se 

eles não procurassem o ponto onde são os mais fortes: o número. (LO / SI – OLO.DOC p. 06)  

 

 Temos, na oração relativa explicativa do exemplo (289), o motivo explícito que 

justifica o desfavorecimento da luta de classes para os operários. Constatamos, com nitidez, 

a relevante função textual-discursiva desse tipo de construção considerada acessória por 

muitos gramáticos da língua portuguesa. 

 No exemplo (290), temos o fato de não ferir e não cansar como justificativa 

(motivo) já que os adjetivos “maravilhoso” e “livre” são mais generalizantes do que os 

predicados “não ferir” e “não cansar”. 

 

(290) Meu pai, Abílio, pela voz de Jerônimo, me deixou o caminho, o maravilhoso caminho, aquele 

caminho livre, que não fere e não cansa. (LR /ML.DOC/ 06) 

 

A oração relativa explicativa, nesses exemplos a seguir (291), (292) e (293), trata-se 

de uma caracterização, explicação, de uma reapresentação do antecedente atribuindo, 

muitas vezes, características novas que funcionam como um aporte de informação na 

construção do sentido no texto. Salientamos, porém, que na construção relativa, não temos 

uma expressão equivalente ao referente do sintagma anterior, tal como acontece nas 

construções apositivas. A relativa explicativa auxilia a construção da identidade do 

referente.  

 
(291) Para Abílio, que o ouvia naquele momento, o zumbido, fundindo-se no meu choro, 

perturbava. ( LR /ML.DOC /12)  

 

(292) Não tinha aquele aspecto de sagrado, que se assinala geralmente aos deuses maiores. ( LT 

/IA.DOC /04)  

 

(293) O couro cabeludo, que erguia o corpo pelo pescoço, estava preso, em cima, na trave da 

cumeeira. ( LR  /ML.DOC /38) 
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Relação de Conseqüência 

 

 Podemos também inferir o valor circunstancial de conseqüência na construção 

relativa, o que reforça o seu funcionamento como estratégia argumentativa em um texto.  

Para Thompson & Mann (1987), as proposições relacionais são inferências que emergem 

da articulação de orações. Assumimos o pressuposto de que o modo como as orações se 

articulam e as relações de sentido produzidas por elas são reflexos da organização 

discursiva geral, tais como tipo de discurso, tipo de modalidade, conexões implícitas, 

objetivo do escritor / falante. 

 Retomamos e compartilhamos com Decat (1995) a afirmação de que é possível 

inferir mais de uma relação semântica no processo de articulação de orações, tal como o 

que ocorre nas construções adverbiais. Em nossa pesquisa, as construções foram avaliadas 

também qualitativamente, o que nos fez interpretar a predominância de uma das 

circunstâncias. A seguir, podemos observar exemplos da noção de conseqüência na 

articulação da relativa explicativa: 

 

(294) A pobreza das populações rurais, as reivindicações dos trabalhadores urbanos, a carestia da 

vida, a defeituosa estruturação das relações econômicas e sociais, o combate, enfim, ao 

subdesenvolvimento, constituem, entre tantos outros, problemas da maior gravidade, que exigem 

providências imediatas.(LO / G-OLO.DOC)  

 

 Ao analisarmos a oração relativa explicativa do exemplo (294), interpretamos que 

ela pode ser considerada uma conseqüência, pois avaliamos que os problemas de maior 

gravidade resultam na exigência de providências imediatas. 

No exemplo (295), temos uma construção relativa com a possibilidade de inferência 

de uma relação de conseqüência pelo fato de refletir a labareda ser conseqüência de ser 

olhar límpido.  

  

(295) Seu olhar, que reflete a labareda, é tão límpido que parece não enxergar. (LR / PN.DOC /03) 
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Vejamos o exemplo (296) em que arrebatamentos de fecundos entusiasmos têm 

como conseqüência o impulso na realização da empresa.  

 

(296) Ora, Leão Gondim, excelente chefe e companheiro de trabalho, espírito aberto às boas idéias 

da equipe que comandava, não raro se entregava a arrebatamentos de fecundo entusiasmo, com 

que impulsionava as realizações de sua empresa. (LO /CAR – OLO.DOC /03) 

 

Relação de Concessão 

 

 Sabemos que nas construções concessivas, há uma relação de contrajunção como a 

que se encontra nas orações adversativas. O significado básico dessa relação é a 

contrariedade de expectativa; nos termos de Van Dijk (1980), são relações de conexões 

contrastivas. 

Compartilhamos com Bezerra (2006) a idéia de que o caráter dialógico das 

construções concessivas envolve o jogo argumentativo. Estas construções, portanto, 

constituem uma opção lingüística relevante para a construção da argumentação em textos 

de opinião. Assim, as construções concessivas, em uma abordagem funcionalista, 

representam opções lingüísticas usadas pelo escritor / falante para tentar influenciar o leitor 

/ ouvinte fazer com que ele compartilhe do seu ponto de vista. Nos exemplos seguintes, 

observamos construções relativas com valor circunstancial de uma concessão: 

 
(297) As escolas literárias, como as doutrinas políticas e sociais, sucedem-se a feição da época. Em 

certos casos, elas surgem com o simples propósito de inovar, por influência do mimetismo 

importado ou por força dos movimentos de renovação, que às vezes não passam de uma 

vanguarda sem seguidores, como ocorre com o romance e as outras artes. (LO / TA 1 –OLO.DOC 

p. 03)  

 

 No exemplo (297), a força dos movimentos de renovação causa no leitor uma 

expectativa de algo atual, desenvolvido e superior ao antigo. No entanto, na oração relativa 

explicativa, temos uma quebra dessa expectativa com predicação de que os movimentos 

não passam de uma vanguarda sem seguidores. Nas construções relativas a seguir, 

representadas pelos demais exemplos, também acontece essa quebra de expectativa por 
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meio de informações contrárias ao que se esperava, o que caracteriza uma construção 

concessiva. 

 

Ao interpretarmos o exemplo (298) a seguir, contrapõe-se o caráter factual do 

encontro com a idéia de que tal encontro era supostamente impossível. 

 

(298) No incontido regozijo daquele encontro, que eu já supunha impossível, ergui-me e apertei-

vos demoradamente a mão. (LO / CAR – OLO.DOC)   

 

 No exemplo (299), temos o mesmo raciocínio, visto que o verbo acreditar traz a 

idéia corrente de “crença”; mas, em seguida, há a informação de que ele é empregado com 

o sentido de “credenciar”. 

 
(299) A propósito o leitor encontrará com freqüência, nas páginas seguintes, o verbo acreditar, 

que os diplomatas empregam com o sentido de credenciar.  (LT /DIPLT.DOC /03) 

 

 Temos, no exemplo (300), uma proposição relacional de concessão, pois o escritor 

afirma que alguém seria capaz de contar tudo e, logo em seguida, informa ao leitor que não 

era nada. Portanto, há uma quebra de expectativa pela contrariedade dos argumentos. 

 

(300) Seria capaz de perder a cabeça e contar tudo, que era nada, tão pouco mas suficiente sem 

dúvida para Martim imaginar-se traído, chifrado, e ali mesmo, com a faca da cozinha, despachá-

la. ( LR /PN.DOC /27) 

 

 No último exemplo desse tipo de relação inferida, temos uma proposição relacional 

concessiva, pois, se o sono engana a fome, acreditamos que ela não irá mais incomodar, ou 

seja, passará; porém temos a informação contrária de que ela, a fome, não pára de gritar. 

 

(301) Posso ir deitar lá com eles, pra também me agasalhar? Ver se o sono engana a fome, que 

não pára de gritar. ( LD / PEMLD.DOC / 02) 
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 Ressaltamos, a partir dessas interpretações, a importância da inserção de uma oração 

relativa explicativa em uma construção, pois podemos reconhecer, em um texto, o papel 

argumentativo dessa oração, seus efeitos de sentido, a construção da coesão e da coerência, 

o que torna um texto mais claro e compreensível. 

A quinta variável textual-discursiva analisada diz respeito ao valor argumentativo 

das orações relativas explicativas. Embora esse valor argumentativo suponha uma análise 

mais qualitativa, atribuímos, em um primeiro momento, rótulos para os valores funcionais 

que conseguimos identificar. São eles: explicação definidora (reformulação e 

(re)denominação), aporte de informação e avaliação argumentativo-atitudinal. 

Considerando a construção da identidade referencial discursiva do antecedente mediante a 

oração estudada, atribuímos o valor argumentativo de explicação definidora (reformulação 

e (re)denominação) às orações explicativas que apresentaram um caráter metalingüístico ou 

metadiscursivo. O valor de aporte de informação foi considerado quando havia uma 

informação na oração explicativa para favorecer a construção ou a identificação do 

referente do sintagma nominal antecedente (na memória de longo termo) ou quando a 

oração relativa contribuía, por meio de uma informação, para a construção do valor 

argumentativo instaurado na articulação como conteúdo asseverado na oração em que se 

insere. A avaliação argumentativo-atitudinal, nesse caso, aparece na forma de impressões e 

intuições pessoais do falante / autor, comentários avaliativos sobre o referente discursivo do 

sintagma nominal antecedente. 

Na análise dessa variável, o valor de aporte de informação foi o mais freqüente. De 

um total 503 ocorrências, 361 orações relativas explicativas apresentaram o valor 

argumentativo de aporte de informação, o que corresponde a 71,8 % do total.  

Relacionamos esse resultado a uma predominância dessa oração com a função textual de 

coesão, de apenas encadeamento discursivo. No entanto, ressaltamos que essa função 

auxilia a compreensão textual do leitor / ouvinte que constrói, em sua memória discursiva, 

uma bagagem de informação sobre o texto lido. Podemos enfatizar que a oração relativa 

explicativa cumpre essa relevante função textual-discursiva, sobretudo em textos 

jornalísticos. O gráfico a seguir apresenta a quantificação dos valores argumentativos desse 

tipo de oração: 
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A seguir, apresentamos algumas orações relativas explicativas com valores 

argumentativos de explicação definidora, aporte de informação e avaliação argumentativa: 

 A partir dos resultados apresentados, confirmamos a nossa hipótese no que se refere 

aos valores textual-discursivos decorrentes do processo de articulação da construção 

relativa explicativa. Constatamos que todas as orações relativas explicativas analisadas 

tinham uma função discursiva naquele contexto específico. A maioria delas apresentava 

uma informação / explicação do sintagma nominal antecedente; outras avaliavam 

argumentativamente esse sintagma e ainda encontramos algumas orações que definiam, por 

meio de uma explicação, o sintagma nominal antecedente. Os exemplos seguintes 

representam cada uma dessas estratégias discursivas: 

 

Aporte de informação 

 

 Nos exemplos (302) até (305), temos orações relativas explicativas que funcionam 

como um aporte de informação, isto é, que acrescentam uma informação em relação ao 

sintagma nominal antecedente ou um conteúdo que, de um modo mais amplo, se articula 

com o que se diz na oração complexa. Essa informação, em sua maioria, é uma 

Gráfico 11 
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caracterização desse sintagma. Assumimos com Halliday (1985) que as relativas 

explicativas são consideradas manifestações de elaboração, em que a oração relativa 

expande o sintagma pertencente a oração chamada dominante elaborando o seu significado, 

especificando-o ou descrevendo-o. Como já mencionamos, percebemos que, em 

determinadas construções, a relativa explicativa não tem a função, apenas, de caracterizar o 

referente do sintagma nominal antecedente, pois pode tratar-se de uma articulação retórica 

de orações (idéias e conteúdos), 

 Nos exemplo a seguir temos a oração relativa explicativa com valor argumentativo 

de aporte de informação.  

 
 (302) Na presença da reportagem, esses desníveis, que não são provocados pela vontade ou pela 

ação humana, foram demonstrados pesando-se, em uma balança comercial, a intervalos diversos, 

vários sacos de produtos que passaram pelas máquinas. (LJ/ OI.DOC/18)   

 

(303) Ponho a lanterna no chão, onde foi o alpendre, e respiro o ar exausto do vale. (LR / 

PN.DOC/ 05) 

 

(304) O prefeito anexou à carta documentos relativos à garagem “Boqueirão”, que surgiu nos 

fundos do edifício “Jangada” (av. Conselheiro Nébias) em área que fora reservada para o 

estacionamento dos veículos de propriedade dos condôminos. ( LJ /CS.DOC /17) 

 

(305) Apesar do sigilo, a reportagem obteve informação de que o delegado federal vai ouvir na 

sindicância o síndico do edifício “Jangada”, que também é procurador do Departamento Jurídico 

da Prefeitura. ( LJ / CS.DOC , 16) 

 

Explicação definidora (reformulação e (re) denominação) 

 

Em consonância com o que afirma SILVA (2007), argumentamos que uma 

explicação definidora é concebida como uma paráfrase que reformula o elemento anterior 

mantendo uma relação de equivalência semântica dentro de um mesmo contexto. Em nossa 

pesquisa, reconhecemos a explicação definidora como uma das funções de uma oração 

relativa explicativa. Essa explicação definidora pode ser considerada um tipo de paráfrase 
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que opera metalingüística ou metadiscursivamente sobre o próprio tópico. Ela define e /ou 

explica o significado de uma primeira expressão que se encontra na chamada oração 

principal, em geral, por meio de uma unidade de maior complexidade léxica e sintática. Às 

vezes, tal função metalingüística se manifesta pela apresentação, na oração relativa, não 

propriamente de uma explicação, mas de uma designação alternativa para o referente do 

sintagma nominal antecedente. 

Assim, compreendemos que a explicação definidora se dá, tipicamente, por uma 

especificação de sentido da unidade que define. Essa especificação de sentido da explicação 

definidora possibilita ao enunciador uma interpretação semântica da unidade definida, tal 

como podemos verificar nos exemplos. 

 

  (306) Simetria seria o cálculo das relações, que os gregos chamavam de "analogias", entre as 

partes de uma construção, cálculo esse estabelecido através de uma medida comum, denominada 

"modulus" por Vitrúvio; (LT / AQT.DOC p 05)  

 

 (307) Julgo que os críticos se louvaram no batismo do quadro, que se denomina “Na Hora da 

Folga”, um tanto semelhante com o de Maurício. (LD / HPLD.DOC / 04) 

 

  Nos exemplos mostrados, encontramos orações relativas explicativas que 

apresentam uma diferente denominação para os sintagmas nominais antecedentes. Essas 

orações expressam um valor argumentativo de uma redenominação mais familiar ou mais 

precisa. Podemos constatar, no exemplo (306), que a oração relativa informa uma outra 

denominação utilizada pelos gregos para a palavra simetria. No outro exemplo (307), 

acontece algo semelhante, na medida em que também encontramos uma oração relativa 

com características de uma denominação ou nomeação de um referente apresentado na 

relativa “Na Hora da Folga”. 

 

Avaliação argumentativo – atitudinal 

 

Conforme já mencionamos, o valor de avaliação argumentativo – atitudinal presente 

na oração relativa explicativa é observado de impressões e intuições pessoais do falante / 

autor, mediante meios lingüísticos de caráter avaliativo sobre o referente discursivo do 
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sintagma nominal que antecede essa oração. Retomamos a Teoria da Argumentação 

(ANSCOMBRE e DUCROT, 1994) por compartilharmos de um dos seus pressupostos que 

considera o enunciado como uma unidade de sentido produzida por um locutor que se 

posiciona diante do que diz ao dirigir-se a um interlocutor, mesmo que seja ele próprio ou 

um ser imaginário. Portanto, é fundamentada em uma perspectiva enunciativa, pois não 

apenas o que é dito interessa (enunciado), mas consideramos o processo desse enunciado, 

tais como a sua enunciação, seu efeito de sentido, a maneira de dizer, dentre outros. 

Em cada um dos exemplos a seguir, percebemos, na oração relativa explicativa, seu 

valor argumentativo-atitudinal: 

 
(308) Este, que era realmente acadêmico nas grandes composições, fracassadas pelo espírito de 

alegoria e de imitação de Rafael que o animava, que era opaco as cores, dava no entanto mostra de 

uma sensibilidade a toda prova nas figuras isoladas, nos retratos, onde encontrando-se a si mesmo, 

podia entregar-se ao desenho e através deste revelar a qualidade incomparavelmente sensível de 

sua linha.  ( LT / MHLT.DOC / 01) 

 

 O escritor utiliza o advérbio realmente para convencer o leitor de que alguém, na 

opinião do autor, verdadeiramente era acadêmico em composições. O adjetivo grande 

também reforça a opinião do autor a respeito do referente que é tópico discursivo. 

 
(309) Tais postulados, entretanto, somente podem predominar dentro da ordem e quando os 

cidadãos, as classes e os grupos sociais vierem-se a guiar pela compreensão altruística dos 

interesses da Pátria, que nos cumpre colocar acima dos nossos próprios interesses e pontos de 

vista. (LO / TA 1 –OLO.DOC p. 08)  

 

 O orador, na construção relativa (309), tenta deixar claro para o ouvinte que os 

interesses da Pátria devem ser considerados muito importantes, pois é necessário colocá-los 

acima de interesses e pontos de vistas pessoais. Inclusive, o orador se inclui na obrigação 

de cumprir esse dever. Verificamos a presença da voz do orador tentando persuadir o 

ouvinte. 
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 Vejamos o valor argumentativo-atitudinal das orações relativas explicativas dos 

exemplos a seguir: 

 

(310) Aproximando-me de Jerônimo, que pela primeira vez se referia tão livremente a meu pai, 

forçava ainda mais a memória. (LR / ML.DOC / 07) 

 

 No exemplo (310), a expressão tão livremente presente na relativa explicativa 

representa uma qualificação do modo como Jerônimo se referia ao pai do narrador. Essa é a 

expressão de uma avaliação argumentativo-atidudinal, pois é apresentada a partir do ponto 

de vista do narrador.  

 

(311) O sol do vale, que parece temer o vento, queima, seca, sufoca, mas a luz tem brilho. (LR/ 

ML.DOC / 30) 

 

 No exemplo (311), temos o verbo parecer. Esse verbo possui explicitamente um 

valor argumentativo-atitudinal, visto que o escritor atenua a sua certeza com o objetivo de 

não apresentar uma certeza absoluta sobre o assunto abordado, deixando transparecer, 

assim, a sua opinião. 

 
(312) Ora, quando uma verdadeira “societas sceleris”, que se devia destinar apenas a proteger a 

integridade física do presidente da República, mas que se dedicava a tão só, a roubar, espancar, a 

matar, tem seus segredos protegidos pela Justiça, é fácil compreender que seus criminosos estão a 

um passo da liberdade. (LJ / ESP.DOC / 04)   

 

 No exemplo (312), o verbo dever tem seu valor argumentativo pela referência a uma 

obrigação que não é cumprida, já que se encontra no passado. Ao ser usado pelo escritor 

expressa uma opinião, uma crítica que justifica a advertência feita ao final. Desse modo, 

percebemos que a oração relativa da construção em questão tem um valor argumentativo-

atitudinal, pois expressa a opinião do escritor sobre a função de uma verdadeira “societas 

sceleris”. 

 Nos exemplos (313) e (314), temos também orações relativas explicativas com 

valores argumentativo-atitudinais. Por meio da oração relativa que freqüentemente se 
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esgota, o escritor permite ao leitor interpretar que as verbas de limpeza não são suficientes 

para o pagamento. Na outra construção, a oração relativa explicativa que já esteve surpreso 

demonstra a sensibilidade do escritor ao descrever a impassibilidade de alguém que não 

mais se surpreende.  

 
(313) Eles são pagos pela verba de limpeza, que freqüentemente se esgota. (LJ/ CS.DOC/ 20) 

 

(314) No chão de barro, porém, entre pedras, a lenha alimenta o fogo. Ilumina o seu rosto, que já 

esteve surpreso, mas agora permanece impassível, sem reações. (LR / PN.DOC / 03) 

 

 Um dos motivos pelos quais salientamos a relevância da nossa pesquisa é o fato de 

termos discutido e analisado esses valores argumentativos da oração relativa explicativa 

(explicação definidora, aporte de informação e avaliação argumentativo-atitudinal) que, 

muitas vezes, não são enfatizados pelos gramáticos da língua portuguesa. 

Quanto à última variável, temos a quantificação e análise do tipo de literatura em 

que a oração relativa explicativa é mais freqüente. As literaturas são as seguintes: 

romanesca, técnica, oratória, jornalística e dramática. O gráfico 12 apresenta esses 

resultados quantificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 
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Concordamos com Biber (1988) quando ele afirma que a variação lingüística é 

bastante complexa para ser analisada em termos de uma única dimensão, pois constatamos 

que as características de cada tipo de literatura influenciam na organização do discurso e, 

conseqüentemente, na utilização ou não de uma construção relativa. Podemos, então, 

refletir sobre quais motivos que levam um escritor a optar pela utilização de uma 

construção relativa. 

 

Literatura Oratória 

 

 Verificamos que a literatura oratória (31,6 %) e a literatura técnica (26,2 %) são os 

tipos de literatura em que as orações relativas explicativas ocorrem com maior incidência, 

pois, juntas, ultrapassam 50%.  

Percebemos que, na literatura oratória, muitas vezes, o orador sente necessidade de 

enaltecer algumas pessoas que ele considera importantes, obras, projetos etc, para atingir 

um objetivo específico de convencimento da platéia ou, até mesmo, de defesa do seu ponto 

de vista. Dessa maneira, podemos entender a opção do orador em utilizar muitas 

construções relativas explicativas, pois, como já foi mencionado, elas constituem 

importantes estratégias argumentativas em um discurso. Em sua maioria, funcionam como 

um aporte de informação, no sequenciamento do discurso. Algumas são definições 

explicativas a respeito do sintagma nominal antecedente e outras são bem mais 

argumentativas, pois demonstram, mediante uma expressão lingüística, opiniões, 

sentimentos ou avaliações do próprio orador. 

 Os exemplos a seguir foram selecionados com o objetivo de apresentar algumas 

características peculiares da literatura oratória. Reafirmamos que, nesse tipo de literatura, 

foi encontrado um maior número de construções relativas explicativas (31,2 %). Em nossa 

análise, verificamos que, nos discursos oratórios, os períodos são mais longos e as orações 

relativas são importantes na construção do sentido do texto a fim de atender os objetivos 

enunciativos do orador. Em cada exemplo, apresentamos um comentário interpretativo do 

teor de argumentatividade desse tipo de construção: 
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 (315) Exprimindo-se com uma ciência de profissional da arte de escrever, sem trato mesmo 

longínquo de amadorismo, em períodos densos até‚ o máximo sem prejuízo sequer mínimo da sua 

leveza, na execução de um trabalho de circunstância, Alcântara Machado, que não escrevia para o 

público, com a mão afeita apenas… exposição de teses jurídicas, ao jargão dos arrazoados, sentia-

se… vontade na atmosfera da criação artística autêntica, senhor de todos os recursos da técnica 

mais perfeita, das astúcias todas do estilista.  Literatura alta mesmo. ( AM –OLO.DOC p 03)  

 

 No exemplo (315), verificamos uma forte intenção de enaltecimento do escritor 

Alcântara Machado. O orador caracterizou o escritor e tentou convencer o ouvinte da 

competência desse profissional. Foi relatado que ele não é amador, que era senhor de todos 

os recursos da técnica mais perfeita, era da alta literatura. A presença da oração relativa 

explicativa acrescenta mais uma informação positiva e importante sobre o escritor. Desse 

modo, ela contribui para a construção do sentido de elogio a que se destina o texto. 

Portanto, não concordamos com alguns gramáticos que apenas relatam que é uma oração 

acessória, sem considerar, em especial, os propósitos enunciativos de um autor. 

  
(316) Ao abri-lo, achei-me com os olhos no discurso de recepção de Alcântara Machado, que eu 

desconhecia, confesso essa falta determinada, sem dúvida, por minha ausência do país... (AM-

OLO.DOC / 02) 

 

Na construção (316), temos a confirmação de que era realmente necessária a 

apresentação de muitas características de Alcântara Machado apresentadas em (315), pois 

verificamos que ele era desconhecido por alguns ouvintes. Percebemos, pelo exemplo 

(316), que a oração relativa explicativa traz a informação de desconhecimento desse 

escritor. Mais uma vez, se ela for retirada, a construção obviamente será alterada, 

principalmente, no que diz respeito aos aspectos discursivos, pois tal informação é 

retomada e justificada nos segmentos posteriores.  

 Swales (1993) argumenta que o gênero é entendido como uma classe de eventos 

comunicativos vinculada a uma comunidade discursiva específica que faz uso de um gênero 

específico para atingir seus objetivos. Nesse caso, temos, nesses exemplos (315) até (319), 

trechos de construções relativas retirados de textos de literatura oratória que são proferidos 

por oradores a ouvintes interessados em obter respostas para seus questionamentos ou 
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curiosidades. Salientamos, então, que as orações relativas são inseridas com uma maior 

freqüência nesse tipo de literatura pela necessidade de concretização dos propósitos 

enunciativos do orador, tais como os de convencer, enaltecer, caracterizar e argumentar 

sobre diferentes assuntos, como ilustramos no exemplo (317): 

 

 (317) Meu grande empenho continua sendo o da pacificação da família brasileira, e estou disposto 

a tudo fazer para apagar ressentimentos ou divergências, que não mais podem subsistir diante dos 

deveres que todos temos para com a Pátria comum. ( LO / G-OLO.DOC / 02) 

 

 Uma oração relativa explicativa é usada com o propósito de conscientização dos 

ouvintes. O orador argumenta que os ressentimentos ou divergências não podem continuar 

em virtude dos deveres que temos com a Pátria. Verificamos que ele se inclui nessa 

obrigação com a Pátria para facilitar o convencimento, a popularidade e diminuir o caráter 

de autoritarismo.  

 

(318) Esta homenagem, que muito me sensibiliza, ultrapassa a minha pessoa, para refletir-se 

naquilo que o destino quis que eu encarnasse, num momento difícil da nossa história, ou seja, o 

princípio segundo o qual, na conformidade das próprias palavras da nossa Constituição, “todo 

poder emana do povo e em seu nome é exercido”. 

 

 No exemplo (318), temos uma oração relativa explicativa que, de modo algum, é 

apenas uma informação acessória. Se for analisada em relação aos seus aspectos textual-

discursivos, que é o nosso propósito, percebemos que o orador expõe seus sentimentos por 

meio dela, ou seja, ele faz uso dessa oração para falar sobre uma homenagem, que é bem 

característica da literatura oratória, e que o sensibilizou. Vale ressaltar que ele ainda utiliza 

um intensificador muito quando se refere ao nível da sua sensibilidade diante daquela 

homenagem. 

 

(319) A paz política, que precisamos manter e consolidar, constitui, de início, a condição para que 

a paz fundada na justiça social mostre a sua face a todos os brasileiros. (LO / G-OLO.DOC 07) 
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 Nesse último exemplo (319) de literatura oratória, constatamos, nitidamente, que a 

oração relativa explicativa não é apenas uma informação acessória que pode ser retirada 

sem prejuízos. Para que o texto seja compreendido na íntegra, considerando os propósitos 

enunciativos reais do orador, muitas vezes, na oração relativa explicativa pode constar a 

informação mais importante daquele trecho. Se retiramos a oração relativa explicativa do 

exemplo (319), temos a seguinte construção: 

 

 A paz política constitui, de início, a condição para que a paz fundada na justiça 

social mostre a sua face a todos o brasileiros. 

 

 Fazemos o seguinte questionamento: O propósito do orador não é também 

conscientizar os ouvintes da necessidade de manter e consolidar a paz política? 

Acreditamos que sim, pois, se ele optou por utilizar essa oração, ela tem sua importância no 

sentido do texto. Sabemos que alguns oradores / escritores utilizam termos ou construções 

lingüísticas específicas para aquele determinado discurso de persuasão, o que poderia não 

acontecer em outro contexto situacional. 

  Assim, o texto oratório traz mais orações relativas explicativas, pois faz a 

elaboração da referência por meio de comentários de elogio a homenageados, de 

informações que, se de um ponto de vista lógico-gramatical, poderiam ser “retiradas”; no 

que diz respeito ao propósito de convencer, seduzir e persuadir, bem como as intenções 

estético-conotativas, cumprem relevante função. 

 

Literatura Técnica 

 

 Nos textos de literatura técnica, obtivemos uma freqüência de 26,2 % de orações 

relativas explicativas. Nesta pesquisa, a literatura técnica é composta de textos dissertativos 

da área de humanidades. Acreditamos que o fato de esses textos divulgarem conhecimentos 

e serem informativos contribui para que seja freqüente o uso das orações relativas 

explicativas, sobretudo porque, como vimos, essas orações cumprem a importante função 

de aporte de informações.  
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 Concordamos com Zamproneo (1998), para quem esse tipo de literatura apresenta 

unidades discursivas ou unidades de uso que ocorrem em contextos específicos (áreas 

científicas como biologia, farmacologia, medicina, direito, lingüística, educação física, 

arquitetura, etc); apresentam uma estrutura do tipo expositivo / argumentativa, e, em 

algumas passagens, estrutura descritiva; e têm como propósito comunicativo predominante 

a informação. Verificamos, também, que, na literatura técnica, predominam as seguintes 

características gramaticais: palavras longas, predicados estativos, estruturas nominais, 

sintagmas preposicionados, orações relativas, coordenação entre sintagmas, orações 

adverbiais, subordinadores adverbiais.  

 À luz das propostas de Biber & Finegan (1989), observamos que os textos de 

literatura técnica apresentam uma finalidade altamente informativa; são produzidos em 

circunstâncias específicas; apresentam seu referente bem definido e elaborado e, muitas 

vezes, tratam de referentes abstratos. 

Podemos perceber essas características nos exemplos de construções relativas 

retirados de textos de literatura técnica: 

 

(320) Enquanto o adulto se obstina a não ver no adolescente senão a criança de ontem, insistindo 

em comandá-lo do mesmo modo sempre, esse, sentindo em si emoções, sentimentos e desejos, que 

lhe dão a impressão de possuir capacidade de homem, sofre deveras por ter seus interesses 

ignorados, quando não menosprezados e combatidos. (AELT .DOC p 02)  

 

 No exemplo (320), a oração relativa explicativa atribui uma informação sobre os 

nomes abstratos sentimentos e desejos. Conforme o exemplo, essas emoções interferem na 

vida de um adolescente e fazem sentir-se como homem, o que vai de encontro à maneira 

como são tratados pelos adultos, ou seja, como se ainda fosse criança. O autor utilizou a 

relativa explicativa para explicitar uma idéia que se articula por contraste com o conteúdo 

da oração complexa, o que contribui para elevar o caráter expositivo – argumentativo desse 

tipo de literatura. Desse modo, justificamos a maior freqüência de orações relativas 

explicativas nos tipos de literatura oratória e técnica, pois, como já foi mencionado, são 

textos mais argumentativos. 

 

 Vejamos um outro exemplo a seguir: 
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(321) O Juiz de Paz, funcionário da confiança dos senhores locais, que até então acumulava 

extensas atribuições, teve cerceada sua atuação.(CRO.DOC / 06)  

 

 Mais uma vez, percebemos, por meio do exemplo (321), a estratégia discursiva de 

apresentar, na oração relativa, um conteúdo que se opõe ao que é predicado na oração 

complexa. A inserção da relativa explicativa também contribui na construção 

argumentativa desse tipo de literatura, ao mesmo tempo em que reforça o caráter 

informativo desses textos.   

 No seguinte trecho do exemplo (322): 

 

(322) Consistia em quatro forquilhas de pau, dispostas em quadrilátero, com varas atravessadas, 

em cima das quais se punha a carne ou o peixe, que se desejava moquear. (IA.DOC/ 01)  

 

  Temos uma passagem descritiva e a presença de uma relativa explicativa melhora a 

qualidade textual-discursiva dessa informação na construção de uma imagem, pois fica 

mais claro para o leitor o motivo pelo qual se colocou a carne ou o peixe em cima de quatro 

forquilhas de pau, dispostas em quadrilátero, conforme aparece no exemplo. 

 

Mostramos a seguir o exemplo (323): 

 

(323) Métraux nos mostra a difusão da tecelagem entre as várias tribos Tupi-Guarani mais 

recentes, principalmente entre as tribos do alto Amazonas, que parecem ter os melhores tecelões, 

dentre todas as outras. (IA.DOC / 02)  

 

Verificamos, pelo exemplo (323), que a oração relativa explicativa apresenta uma 

informação sobre as tribos do alto Amazonas. Em virtude do elevado grau de 

informatividade dos textos técnicos, constatamos que é necessária a utilização de relativas 

explicativas para que o propósito comunicativo predominante seja atingido. 

Os trechos dos textos de literatura técnica analisados apresentam enunciados 

expositivos (descritivos) e argumentativos. Os enunciados descritivos descrevem o objeto 

analisado ou procedimentos utilizados e os enunciados argumentativos articulam pontos de 



 

 

165 

vista. Portanto, a inserção de uma oração relativa explicativa torna-se, muitas vezes, 

imprescindível para que os objetivos principais, que são a informação e a argumentação 

sejam atingidos nesse tipo de literatura. 

 

Literatura Jornalística 

 

 A literatura jornalística também obteve uma freqüência relativamente alta de 

orações relativas explicativas em seus textos (22,1 %). Atribuímos essa freqüência ao fato 

de a literatura jornalística ter um caráter heterogêneo, ou seja, apresentar diversos textos 

que contemplam assuntos de política, esportes, sociedade, economia, dentre outros. 

Constituem a literatura jornalística alguns textos argumentativos, informativos e 

explicativos, como os editoriais, cartas, notícias etc. Desse modo, é possível encontrarmos 

um número significativo de orações relativas explicativas que cumprem diferentes funções 

textual-discursivas na construção do sentido desses textos. 

 

 Vejamos o exemplo (324): 

 
(324) Estas, estão alojadas em casas de parentes, amigos, imóveis alugados pela prefeitura e até 

mesmo no matadouro municipal, que abriga sete famílias. (AP.DOC/ 01) 

 

 No exemplo (324), temos uma caracterização do matadouro municipal por meio da 

relativa explicativa. Além de informar que o matadouro municipal também está servindo 

para abrigar famílias, a relativa explicativa também define o número de famílias que estão 

neste local. Percebemos, então, que pelo caráter informativo do texto jornalístico, o escritor 

opta por utilizar uma oração relativa explicativa com o objetivo de fornecer uma 

informação mais concreta e precisa que poderá dar mais credibilidade à afirmação anterior 

de que, até mesmo, o matadouro municipal estava abrigando famílias. 

Percebemos que, no exemplo (325), a oração relativa explicativa é essencial para 

que o leitor tenha uma total compreensão do sentido do texto, pois, por meio dessa oração, 

o escritor informa os valores de alguns itens que constam na cópia xérox de uma conta do 

bar. Se esta oração não estivesse presente, o leitor não entenderia o restante do trecho na 

referência feita aos “preços absurdos”. Mais uma vez, a oração relativa explicativa foi 
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utilizada para inserir, na oração complexa, uma informação mais precisa que se articula 

como conteúdo suporte para o que se diz. 

 

(325) De posse de uma cópia xerox da conta do Bar do Rio Palace Hotel, que acusava quinze 

cruzeiros um copo de água mineral, oitenta cruzeiros um suco de frutas e trinta cruzeiros um 

cafezinho tomado no Hotel Intercontinental, uma repórter perguntou ao general Glauco Carvalho 

como ele encarava estes "preços absurdos”. (AP.DOC/ 09)  

 

            Analisamos o exemplo (326) e afirmamos que a oração relativa explicativa traz 

informações detalhadas sobre o que pedia um determinado requerimento. Temos uma 

oração explicativa longa e necessária para um leitor que tenha interesse ou curiosidade em 

saber sobre o conteúdo desse requerimento e poder inferir as razões para o indeferimento 

informado na oração complexa. Vejamos o exemplo:  

 
(326) Foi rejeitado o requerimento do Sr. Osvaldo Justo, que pedia informações à mesa da 

Câmara sobre o número de funcionários cedidos à Prodesan e sobre os vencimentos que 

recebiam. (CS.DOC/ 22) 

 

         Nos textos de literatura jornalística analisados foram freqüentes o uso de orações 

relativas explicativas para descrever ou para apresentar características específicas de uma 

determinada pessoa, o que contribui para um melhor entendimento da construção. No 

exemplo (327), a oração relativa explicativa que atualmente financia a ação na Justiça 

reforça o fato do Sr. Ilídio não ter realmente dinheiro. Então, se a oração explicativa não 

estivesse presente, algum leitor poderia perguntar como ele estava conseguindo pagar, até 

então, o processo judicial. O exemplo analisado segue a seguir: 

 
(327) O Sr. Ilídio não tem dinheiro nem mesmo para dar prosseguimento à causa no Stf. Isto é o 

que informa seu sobrinho, Sr. Manuel Lucas (av. Machado de Assis), que atualmente financia a 

ação na Justiça. (CS.DOC/ 18)  

 

Mostramos, no exemplo (328), uma situação bem típica em textos jornalísticos. 

Nesta construção, o escritor utiliza uma oração relativa explicativa para argumentar que os 
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advogados de Israel consideraram a condenação dele justa e, por esse motivo, não 

recorreram à sentença.  

 
 (328) O cúmplice de Geraldo Pereira dos Anjos, Israel Mota da Silva, ex-funcionário da 

embaixada, também foi julgado em 1978 e condenado a doze anos de prisão, pena que foi 

considerada justa por seus advogados, que não recorreram à sentença que Israel vem cumprindo 

desde então, na Bahia. (AP.DOC /12) 

 

 Observamos que, nos textos jornalísticos, a oração relativa cumpre importante papel 

ao permitir a compactação e integração do texto, já que, em lugar de duas orações 

coordenadas, constrói-se apenas uma oração complexa. Em virtude da limitação de espaço 

nesse tipo de suporte, o jornal, a relativa é bastante utilizada. 

 

 Literatura Dramática 

 

 Na literatura dramática, a freqüência de uso das relativas explicativas foi de 13,1 % 

das ocorrências. Em 66 ocorrências, de um total de 503 ocorrências de relativas 

explicativas, foram encontradas nesse tipo de literatura. Atribuímos essa baixa freqüência à 

presença de características peculiares aos textos pertencentes à literatura dramática. 

Sabemos que a literatura dramática é formada por peças teatrais em que há personagens 

atuando em cena, o que torna o discurso mais simples, direto e, algumas vezes, coloquial, o 

que não favorece a utilização de uma oração relativa explicativa.  

Concordamos com Paredes Silva (1995) quando a autora apresenta a estrutura 

dialógica e suas principais características. A autora afirma que essa estrutura ocorre com a 

alternância dos turnos de fala das pessoas envolvidas. Constatamos que esse tipo de texto é 

mais fragmentado e dependente do contexto, o que é bem diferente das literaturas técnicas, 

oratória e jornalística, pois a literatura dramática é semelhante a uma conversação, tem 

características típicas da oralidade, mesmo sendo escrita para ser representada, segundo as 

concepções do dramaturgo a respeito da língua falada. Portanto, são construções menos 

informativas e formadas, em sua maioria, por períodos simples. Desse modo, esclarecemos 

o motivo pelo qual o número de orações relativas explicativas encontradas nessa literatura 

foi menor, se compararmos à freqüência dessas orações em outros tipos de literatura já 
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mencionados. Os exemplos seguintes ilustram algumas das construções relativas 

encontradas na literatura dramática. 

Verificamos, no exemplo (329), uma linguagem poética e simples. A oração relativa 

explicativa que a manhã orvalhou está cumprindo sua função textual-discursiva de aporte 

de informação, na construção de sentido de um texto com feição literária. É importante 

esclarecer que, apesar de não ser utilizada com freqüência nesse tipo de literatura, a relativa 

explicativa, quando utilizada, não deixa de exercer sua importante função discursiva. 

 

(329) Os pés, "mignons", esmagara flores silvestres, que a manhã orvalhou, com as lágrimas que 

a noite chorou, pelos olhos invisíveis das trevas. ( HPLD .DOC p 01)    

 

 Em todos os exemplos que seguem (330 até 333), aparece uma oração relativa 

explicativa caracterizando o sintagma nominal antecedente. 

 

(330) Laio, o infortunado, não conseguiu afastar os nossos males, e morreu sob a mão de Édipo, 

que adivinhou o segredo da Esfinge, e por um tempo nos tornou felizes. (PELLD.DOC/ 01) 

  

(331) Como na teogonia bramânica, ele encarna evocações, que eu lembro sempre com religioso 

devotamento. (HPLD.DOC / 09) 

 

(332) Ele diz que na cozinha tem galinha com farofa e um pernil que, Uma beleza! Mas.... deve ser 

pra seu marido, que está lá longe, cantando... (PEMLD.DOC/ 03) 

 

(333) Tudo apanhado na rua. E são seis.  Seis bocas pra dar de comer, e mais a mulher, que come 

por dez. (INLD.DOC / 07)   

 

  Em (330), temos uma informação sobre um ato positivo de Édipo, pois o fato de ele 

ter adivinhado o segredo da Esfinge proporcionou felicidade a alguém. A relativa 

explicativa, nesse caso, contém um motivo, uma causa. Em (331), temos uma relativa 

explicativa que expõe uma característica pessoal de alguém: uma devoção religiosa. Essa 

oração permitiu a exposição de sentimentos do escritor, que ele considerou necessário 

relatar. No exemplo (332), a relativa explicativa apresenta a localização de alguém que, 
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mesmo estando longe, trata-se de uma pessoa especial, pois, na cozinha, tem uma boa 

comida que deve ser para ele. Portanto, a oração relativa ajudou na construção dessa 

relação de contraste como interpretação possível. No último exemplo (333), percebemos 

que a oração relativa que come por dez caracteriza, de um modo exagerado, o referente que 

antecede a relativa e, ao apresentar a mulher como muito gulosa cumpre o propósito de 

todo o enunciado de que há muitas bocas para alimentar. 

 

Literatura Romanesca 

 

 Os textos pertencentes à Literatura Romanesca apresentam a menor freqüência de 

uso das orações relativas explicativas (7,4 %). Essa baixa freqüência surpreende. 

Acreditamos, por esse motivo, que, a depender da estética das escolas literárias, bem como 

de estilo individual dos romancistas, o resultado poderia ser diferente. 

Constatamos que, nos textos da literatura romanesca analisados, as construções não 

são longas. Podemos observar isso pelos exemplos a seguir. 

      

       No exemplo (334), temos uma oração relativa explicativa que apresenta ações 

características dos morcegos, segundo a percepção do escritor. 

 

(334) Voam os morcegos, que chiam e lutam contra o rodeio do vento. (ML.DOC / 04) 

 

 Nos exemplos (335) e (336), temos avaliações do referente do sintagma nominal 

antecedente segundo a percepção do escritor. O escritor ao utilizar o verbo parecer não 

transmite certeza em suas afirmações. 

 

(335) Seus olhos, que pareciam fugir dos meus, iam e voltavam do teto as paredes, das paredes ao 

chão. (ML.DOC / 22) 

 

(336) O suor de Jerônimo, que parece sustentá-las, já se converteu em argamassa. (ML.DOC/ 27) 

 

 Temos em (337), uma oração relativa explicativa que traz uma informação 

descritiva de Jerônimo. 
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(337) E Jerônimo, que me acompanhava, representava o apoio de sempre. ( ML.DOC / 31) 

  

Verificamos no exemplo (338) e na maioria das construções relativas explicativas 

encontradas nos textos de literatura romanesca são caracterizadoras do referente do 

sintagma nominal antecedente que é formado por um substantivo próprio ou comum 

acompanhados ou não de determinantes. 

 

 (338) Seus dentes, que brilhavam na luz, eram os de um cachorro danado.  (ML.DOC / 41) 

 

 Os exemplos apresentados são mais simples se comparados aos exemplos já 

mostrados dos textos de literatura oratória, técnica e jornalística. Verificamos, na literatura 

romanesca, uma linguagem mais poética e mais precisa pelo uso de metáforas que evocam 

imagens.Muitas vezes, há uma narração criativa de eventos e / ou a descrição de fatos.   

 

SÍNTESE CONCLUSIVA 
 

No capítulo V, apresentamos os resultados da nossa análise e uma discussão sobre o 

uso da oração relativa explicativa no português contemporâneo.  

 Em relação aos aspectos sintático-semânticos, foram investigados os seguintes 

fatores: estrutura sintática do sintagma nominal que antecede a oração relativa explicativa, 

nível sintático desse sintagma nominal, grau de entrelaçamento entre a oração dita principal 

e a oração relativa explicativa, o pronome relativo da oração relativa explicativa e análise 

da natureza dos verbos empregados nessas orações. 

Tratando-se da estrutura do sintagma que antecede a oração relativa explicativa, 

encontramos os seguintes resultados: nome; pronome; determinante + nome; determinante 

+ nome + modificador, advérbio e nome + modificador. As classes sintáticas mais 

recorrentes foram determinante + nome e determinante + nome + modificador. 

Verificamos, então, a presença de um sintagma nominal mais específico e definido. 

Constatamos que as relativas explicativas constituem um mecanismo de organização da 
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informação e exerce, portanto, importantes funções na construção dos sentidos do texto, tal 

como a construção da identidade do termo antecedente. 

Já quanto à segunda variável sintático-semântica, foram quantificadas diferentes 

funções sintáticas do sintagma nominal que antecede a oração relativa explicativa: 

complemento nominal / adjunto adnominal, sujeito pré–verbal , sujeito pós-verbal, 

complemento verbal (objeto direto e objeto indireto), complemento de cópula, termo 

absoluto e adjunto adverbial. O sintagma nominal que antecede a oração relativa 

explicativa exerce, mais freqüentemente, a função sintática de complemento verbal (objeto 

direto / objeto indireto). Associamos essa freqüência elevada do sintagma nominal 

antecedente no nível sintático de complemento verbal ao fato de a oração relativa 

explicativa encontrar-se no sintagma verbal, núcleo da comunicação, sendo, portanto, uma 

expansão da natureza remática por acrescentar informações de uma situação dada no 

cotexto anterior.  

Em relação ao grau de entrelaçamento, há uma maior freqüência (75 %) de 

construções em que o sujeito da oração na qual se encontra o sintagma nominal que 

antecede a oração relativa explicativa não é o mesmo da própria oração estudada. Esse 

resultado nos revela uma menor integração entre as orações, ou seja, trata-se, 

freqüentemente, de uma relação mais frouxa entre dois conteúdos proposicionais. 

Ao analisarmos o pronome relativo da oração relativa explicativa, constatamos que 

o pronome relativo que obteve uma maior freqüência. Associamos essa alta freqüência ao 

fato de ele ser o mais gramaticalizado, ou seja, ele apresentar uma maior extensão de uso 

(não-marcado) e ser mais opaco quanto ao sentido, entre as demais opções. 

Na análise da natureza dos verbos, constatamos que as orações relativas explicativas 

têm papel de atributos dos nomes antecedentes, por isso a freqüência maior de verbos que 

expressam estados. 

Na análise dos aspectos textual-discursivos, verificamos a especificidade do 

sintagma nominal que antecede a oração relativa explicativa e constatamos que esse é, em 

sua maioria, específico, e, na maioria dos casos, a atribuição de referência já é possível sem 

a oração relativa explicativa.  

Percebemos, também, que a maioria dos antecedentes era inferível (45,7 %) ou já 

havia sido dada (32 %). Nesse caso, a oração relativa explicativa funciona mais como 
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aporte opcional de informação que ajuda a constituir a referência e a argumentação, e não a 

identificar, restringir; ou seja, o referente designado pelo SN antecedente já se encontra, em 

geral, identificado. 

Foi analisada a proposição relacional inferida no contexto da articulação da oração 

relativa explicativa. Embora saibamos que as noções, muitas vezes, não são excludentes, 

parece-nos que algumas relações são mais relevantes de acordo com os propósitos 

enunciativos do autor.  A classificação adotada foi a seguinte: causa / motivo / explicação, 

conseqüência e concessão. Um maior percentual foi encontrado de proposição relacional de 

causa / motivo / explicação. Na análise da variável que trata do valor argumentativo das 

orações relativas explicativas, o valor de aporte de informação foi o mais freqüente. 

Ao ser analisada a freqüência das relativas em diferentes tipos de literatura, 

percebemos que o texto de literatura oratória, técnica e jornalística trazem mais orações 

relativas explicativas, pois são mais argumentativos, se comparados aos textos de literatura 

romanesca e dramática. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. ASPECTOS CONCEITUAIS E FUNCIONAIS DAS CONSTRUÇÕES 

APOSITIVAS 
 

Na teoria lingüística, constata-se grande divergência em torno da definição do 

estatuto sintático do processo de aposição, visto que é possível encontrar opiniões 

diferentes de estudiosos sobre a relação que se estabelece entre dois termos apositivos. (cf. 

Matthews, 1981; Quirk et al, 1985; Rodriguez, 1989; Lago, 1991; Meyer, 1992; Nogueira, 

1999; entre outros) 

Lago (1991) e Rodriguez (1989) restringiram o conjunto de construções que podem 

ser analisadas como apositivas, ao tentarem traçar limites conceituais para a aposição. Por 

outro lado, outros lingüistas, como Matthews (1981), Meyer (1992), Nogueira (1999) e 

alguns gramáticos, como Quirk et al. (1985), por exemplo, identificam, na aposição, um 

exemplo da idéia de que a língua não pode ser estudada em termos de categorias discretas. 

Eles vêem a aposição como uma relação que nem sempre pode ser completamente 

diferenciada de outras relações como a modificação e a complementação. Nesse caso, 

várias construções são reunidas sob o rótulo de apositivas, considerando-se que há 

aposições que são semântica e sintaticamente mais apositivas do que outras.  

A identidade referencial entre sintagmas nominais apositivos é condição apontada 

por muitos autores (Lago, 1991; Rodriguez, 1989) para a existência de aposição. 

Consideram, ainda, que a referência de um dos sintagmas pode estar incluída na referência 

do outro. Conforme Nogueira (1999), a relação semântico-pragmática de correferência 

entre os termos de uma estrutura apositiva tem sido considerada um dos critérios mais 

apontados por lingüistas e gramáticos para a sua identificação. Rodriguez (1989), por 

exemplo, trata a correferência como uma característica inerente à aposição. Para a autora, 

nas aposições restritivas (que correspondem aos casos de aposto especificativo das 

gramáticas de Língua Portuguesa), os elementos apositivos constituem uma única unidade 

de informação; não existe correferência, mas restrição; portanto, não existe, para 

Rodriguez, aposição. 
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A pausa entre as unidades apositivas é o que codifica a relação de correferência que, 

para Rodriguez, é condição necessária para que uma construção possa ser identificada 

como apositiva.  

Lago (1991) concorda com Rodriguez em relação às construções restritivas. Não 

existe correferência exata entre os dois termos, pois eles não são nocionalmente 

equivalentes por não terem o mesmo poder designativo. Portanto, não há, nesse caso, 

aposição, porque a aposição é vista pelo autor como uma modificação em que dois 

membros podem referir-se, independentemente, a uma mesma entidade. Também é 

ressaltado por Lago que a especificidade desse tipo de modificação está no fato de o termo 

aposto ser modificador do núcleo e ter o mesmo poder designativo desse núcleo.      

Contudo, de acordo com Nogueira (1999, p.28), a correferência estrita, embora seja 

vista por muitos autores como fator definidor da aposição, não está presente em muitas 

estruturas que costumam ser analisadas como apositivas. 

Segundo a autora, o traço mais geral que caracteriza as construções ditas 

“apositivas” encontra-se na natureza centrípeta (CÂMARA Jr, 1986), isto é, de elaboração 

(HALLIDAY, 1985), porque as unidades giram em torno de um único centro de referência. 

As condições de identidade referencial, distribucional e categorial recorrentes na literatura 

são apontadas por Nogueira (1999) como propriedades de uma representação prototípica da 

construção apositiva. Isso significa dizer que uma construção pode ser dita apositiva, ainda 

que não apresente essas propriedades. 

Na oração substantiva apositiva, um dos tipos de construção apositiva em que a 

primeira unidade é uma expressão referencial e a segunda unidade é um sintagma oracional, 

não se verifica identidade referencial entre os termos, visto que a segunda unidade, o termo 

que contém a oração substantiva apositiva, não tem conteúdo referencial.  

Quirk et al (1985) e Meyer (1992, p.90) propõem uma escala semântica de aposição 

e classificam as relações semânticas existentes nas construções apositivas. De acordo com 

essa escala, as orações substantivas apositivas encontram-se em um nível intermediário, 

pois, nesse nível, estão as aposições em que não há correferência estrita, mas uma relação 

de referência catafórica. Nesse tipo de construção, a primeira unidade refere-se 

cataforicamente à segunda unidade, a oração substantiva apositiva. No caso das relativas 

explicativas, a segunda unidade é uma oração também. 
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A identidade funcional também é propriedade apontada na caracterização da 

aposição. Diversos gramáticos e lingüistas (CÂMARA JR., 1986; RODRIGUEZ, 1989; 

TABOADA, 1978), entre outros, afirmam que os elementos em aposição têm estatuto 

funcional idêntico na oração em que se encontram. Câmara Jr. (1986, p.47) define o aposto 

como substantivo ou locução substantiva que, ao lado de outro ou outra tem a mesma 

função sintática. Rodriguez (1989) afirma que há uma intercambialidade entre os termos 

em aposição, eles desempenham a mesma função, que é sintática e não decorrente da 

relação de correferência entre esses termos. Para a autora, a aposição apresenta termos do 

mesmo nível e de mesma função. Também para Taboada (1978), a identidade funcional 

constitui um critério definidor da aposição. Segundo o autor, os termos em uma estrutura 

apositiva devem constituir um elemento funcional único com relação à oração, devem ser 

intercambiáveis sem alterar a estrutura e as funções da construção apositiva e ser 

comutáveis, podendo até ser suprimidos.   

Nogueira (1999, p.41) designa aposição como um tipo de processo de construção e 

não de uma função sintática, pois é possível analisar como apositivas algumas construções 

em que não se pode afirmar a existência de função sintática exercida pelos elementos 

apositivos, como, por exemplo, as aposições entre orações adjacentes, em que a segunda 

fornece um comentário ou representa uma paráfrase do conteúdo da primeira oração. Para a 

autora, trata-se, portanto, de uma identidade distribucional, como se pode observar nas 

construções apositivas típicas, exemplificadas a seguir: 

 

 Luiz, o meu vizinho, viajou. 

Ia. Luiz viajou. 

Ib. O meu vizinho viajou. 

Ic. O meu vizinho, Luiz, viajou. 

 

Em Ia e Ib, demonstra-se a possibilidade de supressão de qualquer um dos termos e, 

em Ic, de intercambialidade entre eles.   

Em relação à propriedade de identidade categorial, as opiniões dos estudiosos do 

assunto também são divergentes, assim como em relação à identidade referencial e à 

funcional mencionadas anteriormente.  
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Lago (1991) e Rodriguez (1989) afirmam que a identidade categorial não é 

condição necessária para que os dois termos possam fazer parte de uma estrutura apositiva. 

Conforme Quirk et al. (1985, p.301), a aposição é uma relação primária tipicamente 

estabelecida entre sintagmas nominais. Para Meyer (1992), a construção apositiva pode 

apresentar-se sob a forma de várias estruturas sintáticas, como por exemplo: entre dois 

sintagmas nominais, em aposições não-nominais sintagmáticas (envolvendo sintagmas 

preposicionais, adjetivos ou adverbiais), oracionais, sentenciais ou entre diferentes classes 

gramaticais. 

Conforme Quirk et al. (1985, p.1303), quando os elementos apostos pertencem a 

classes sintáticas diferentes, a aposição é denominada fraca (weak apposition). Esse tipo de 

aposição, em geral, não satisfaz todas as condições que os gramáticos postulam para a 

existência da aposição chamada plena (full apposition).  

Para Nogueira (1999, p.47), embora a natureza nominal e a identidade categorial 

dos elementos sejam apontadas como características típicas da aposição, elas não 

constituem condições necessárias para a existência de uma construção apositiva. Dessa 

forma, segundo a autora, as posições adotadas por estudiosos do assunto, no sentido de 

ampliar ou restringir os tipos de relações semânticas e funcionais estabelecidas entre 

elementos em aposição, têm reflexo direto na definição do conjunto de estruturas que 

podem ser aceitas como apositivas. Em nosso trabalho, pretendemos analisar as orações 

relativas explicativas e, posteriormente, compará-las com uma representação prototípica de 

construções apositivas. 

 

6.1. A oração relativa explicativa e as construções apositivas 
 

 A presente pesquisa tem o propósito de analisar os aspectos sintático-semânticos e 

textual-discursivos das orações relativas explicativas, e compará-los com as construções 

apositivas e adverbiais. Nesta seção, discutiremos algumas características que as tornam 

semelhantes e características peculiares que as distanciam.  

 Nas gramáticas tradicionais posteriores à NGB, como já foi discutido, a 

coordenação e a subordinação apresentam-se em forma dicotômica, a partir do critério 
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independência, ao tratar-se da oração coordenada; e dependência, relacionando-se à oração 

subordinada. A sintaxe estrutural também distingue esses dois tipos de relações.  

Após a consulta realizada em diferentes gramáticas tradicionais, descritivas e em 

pesquisas funcionalistas, constatamos que as orações relativas explicativas e as construções 

apositivas apresentam algumas semelhanças e diferenças que ainda não foram 

especificamente investigadas.  

Uma das hipóteses apresentadas nesta pesquisa é a de que a oração relativa 

explicativa é tipicamente uma construção hipotática e a construção apositiva prototípica se 

caracteriza como uma construção paratática. 

Nogueira (1999) discute o enquadramento das construções apositivas ao argumentar 

que Lehmann (1988) considera a aposição como uma relação de não-dependência. Para a 

autora, ele parece estar se referindo a uma aposição paradigmática, prototípica, em que há 

simetria entre os elementos.  

Também tratando da construção apositiva na dissertação intitulada A oração 

substantiva apositiva: aspectos sintático-semânticos e textual-discursivos, Leitão (2004) 

chegou a uma representação prototípica da oração substantiva apositiva, um dos tipos de 

construção apositiva, com base na freqüência de propriedades identificadas no uso de tal 

oração em discursos oratórios. 

Tratando-se da oração relativa explicativa, a presente pesquisa verifica o nível de 

integração sintático-semântica dessa oração em relação ao sintagma nominal que ela está 

qualificando. A partir dos resultados dessa análise e de uma revisão da literatura sobre as 

orações relativas explicativas, determinamos uma representação prototípica dessa oração e 

fazemos uma comparação com a representação prototípica das construções apositivas em 

geral, proposta por Nogueira (1999). 

Considerando-se os aspectos textual-discursivos, acreditamos que a oração relativa 

explicativa, assim como as construções apositivas em geral, também constitui uma 

importante estratégia de textualização. Em nossa pesquisa, investigamos os aspectos 

textual-discursivos associados ao uso dessa construção em diferentes instâncias discursivas 

(romanesca, técnica, oratória, jornalística e dramática) pertencentes à modalidade escrita da 

língua. Constatamos, em nossos dados, que as orações relativas explicativas estão mais 

presentes nos textos de caráter argumentativo (oratório, técnico e jornalístico). Acreditamos 
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que as construções apositivas, por se assemelharem às relativas explicativas em relação a 

estratégias discursivas que cumprem, em um determinado contexto, também são bem 

freqüentes em discursos argumentativos, como por exemplo, nos discursos oratórios.  

 As duas construções (apositiva e relativa explicativa) são semelhantes no que diz 

respeito aos aspectos semântico-discursivos, pois as duas podem especificar, retomar, 

apresentar em mais detalhes a expressão nominal antecedente.  

 

 Os exemplos a seguir ilustram esses dois tipos de construções: 

 

(339) Olhou a caatinga amarela, que o poente avermelhava. (CEGALLA, 1989) 

 

(340) Não é impossível que descobrisse meia verdade, que estava ali o pai do inventor das 

borboletas. (KURY, 1987) 

 

O exemplo (339) mostra uma oração relativa explicativa com uma pausa 

apresentada na escrita pela vírgula. Essa oração apresenta uma explicação mais detalhada 

do sintagma nominal antecedente. No exemplo (340), a oração que estava ali o pai do 

inventor das borboletas é, segundo o gramático consultado, uma oração substantiva 

apositiva, um dos tipos de construção apositiva. Percebemos que ela também explica mais 

detalhadamente o sintagma nominal antecedente representado pelo antecedente meia 

verdade. A pausa também está presente. Dessa maneira, as semelhanças existentes entre 

essas duas construções podem, muitas vezes, dificultar o esclarecimento dos limites entre 

elas. 

A relativa explicativa e a construção apositiva não-restritiva apresentam pausa. 

Todavia, as construções apositivas, tipicamente, apresentam uma relação de parataxe, nos 

termos de Halliday (1985), pois se trata de uma elaboração simétrica (identificadora); 

enquanto a oração relativa explicativa é, tipicamente, uma relação de hipotaxe, visto que 

temos uma construção assimétrica de atribuição. O funcionalista Halliday, como já foi 

relatado nesta pesquisa, propõe o sistema de interdependência (“tático”) e o sistema lógico-

semântico como dimensões para o tratamento da natureza da relação entre orações e 

termos.  Como relações de interdependência, o autor especifica a hipotaxe e a parataxe. A 

relação de hipotaxe é uma relação assimétrica estabelecida entre um elemento dependente e 
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o seu dominante. As orações adverbiais e adjetivas explicativas são, tipicamente, casos de 

hipotaxe. A relação de parataxe é mantida entre termos de igual estatuto, um iniciador e um 

continuador. Para o autor, as orações coordenadas e as construções apositivas típicas 

caracterizam-se pela relação paratática. Porém, a construção apositiva entre dois SN 

simples é a que mais se aproxima da parataxe (justaposição).  

Quirk et al (1985) aceitam a existência de construções apositivas parciais, que não 

reúnem todas as propriedades que garantem a simetria entre as unidades. Uma dessas 

construções é a que se encontra, por exemplo, na chamada oração substantiva apositiva, 

entre um sintagma nominal simples e um sintagma oracional. 

Mesmo não havendo, entre as unidades apositivas do exemplo (341) uma 

equivalência estrutural, é possível suprimir qualquer uma das unidades. 

 

(341 a) Não é possível que descobrisse meia verdade. 

(341 b) Não é possível que descobrisse que estava ali o pai do inventor das borboletass. 

  

Por outro lado, as orações relativas explicativas são sempre assimétricas, ou seja, 

elas são mais dependentes e não podem ocorrer sozinhas em substituição ao termo 

antecedente. Na aposição prototípica isso ocorre. Assim, um dos pressupostos dessa 

pesquisa é que o protótipo de construção apositiva apresenta uma relação de elaboração 

paratática, nos termos de Halliday (1985), mas e a oração relativa explicativa caracteriza-

se, prototipicamente, como uma construção hipotática (assimétrica) de atribuição, tal como 

podemos conferir no exemplo a seguir de relativa explicativa apresentado por Bechara 

(2004): 

 

 (342) O homem, que vinha a cavalo, parou defronte da igreja. 

 

Verificamos que, na construção relativa explicativa (342), temos uma relação 

assimétrica de atribuição ao sintagma nominal antecedente. 

 Segundo Quirk et al (1985), para as unidades lingüísticas serem consideradas 

apositivas, elas devem, normalmente, ser equivalentes em referência, tal como os autores 

mostram no exemplo a seguir: 
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 (343) Ana, minha melhor amiga, estava aqui noite passada24.    

 

 (344) Paul Jones, o eminente crítico de arte, morreu em seu descanso noite passada25. 

 

 Alternativamente, a referência de um pode estar incluída na referência do outro, ou 

seja, “Ana” é identificada como “minha melhor amiga”, e “Paul Jones” como “o eminente 

crítico de arte”. Nesse caso, pode haver a permuta das unidades. Portanto, a relação 

apresentada pela aposição é análoga a uma relação de cópula, tal como os exemplos: 

 

 (345) Ana é minha melhor amiga. 

 

 (346) Paul Jones era um eminente crítico de arte. 

    

 Para os autores, esses exemplos citados de aposição podem ser comparados com a 

pós-modificação não-restritiva, mais especificamente, com as orações relativas não-

restritivas, como podemos observar a seguir: 

 

 (347) Ana, que é minha melhor amiga, estava aqui noite passada. 

 

 Quirk et al (1985) também afirmam que o sintagma nominal minha melhor amiga 

pode ser considerado como uma redução da oração relativa. Dessa forma, os autores 

admitem que alguns gramáticos têm incluído as relativas não restritivas entre as apositivas. 

Eles atribuem essa aproximação aos seguintes fatores: a freqüente possibilidade de 

expandir um segundo elemento apositivo em uma oração relativa; a frouxa ligação de uma 

oração relativa não–restritiva com a sentença; a exigência de correferência entre o pronome 

relativo na oração e um sintagma nominal antecedente. No entanto, os gramáticos preferem 

não identificar esses dois tipos de construção, já que ao contrário das orações relativas nas 

quais um pronome relativo é um elemento ou constituinte na oração, a aposição não tem 

nenhum item semelhante.  

                                                
24 Anna, my best friend, was here last night. 
25 Paul Jones, the distinguished art critic, died in his sleep last night. 
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 Além disso, afirmam os gramáticos que nem toda oração relativa tem uma 

construção apositiva paralela, como verificamos na frase a seguir: 

 

 (348) O homem, que vinha a cavalo, parou defronte da igreja. 

                       O homem, ____________, parou defronte da igreja. 

 

 Considerando o que foi mostrado nesta pesquisa, percebemos que a maioria dos 

autores assume a equivalência entre as orações relativas explicativas e a construção 

apositiva. Eles apresentam, muitas vezes, apenas as semelhanças e não discutem, 

integradamente, os aspectos sintático-semânticos e textual-discursivos que envolvem o uso 

dessas duas construções.  

Verificamos que as nossas hipóteses foram confirmadas no que diz respeito à 

relação das construções apositivas prototípicas com a oração relativa explicativa. 

Constatamos que as orações relativas explicativas se aproximam das construções apositivas 

nos aspectos sintático-semânticos e textual-discursivos.  

Em relação aos aspectos sintático-semânticos, as duas construções apresentam um 

sintagma nominal antecedente específico e definido e um caráter parentético, conforme foi 

discutido no capítulo V. Observamos que, se considerarmos o sistema de relações proposto 

por Halliday (1985), e já mostrado nesta pesquisa, a oração relativa explicativa difere das 

construções apositivas, visto que são caracterizadas como uma construção hipotática ou 

assimétrica de atribuição; enquanto as construções apositivas apresentam uma relação de 

elaboração paratática de equivalência semântica e / ou referencial. 

Em relação aos aspectos textual-discursivos, constatamos que tanto nas orações 

relativas explicativas como no protótipo das construções apositivas, a informação veiculada 

é, de um ponto de vista estritamente referencial, considerada suplementar e de caráter 

explicativo ou argumentativo. Também verificamos que essas duas construções (apositivas 

e relativas explicativas) se distanciam no que diz respeito ao seu conteúdo, pois a oração 

relativa explicativa, conforme nossa análise, tem seu conteúdo proposicional atributivo e de 

valor argumentativo-atitudinal mais explicitado do que a construção apositiva prototípica. 
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SÍNTESE CONCLUSIVA 

 
Um dos objetivos de nossa pesquisa foi analisar os aspectos sintático-semânticos e 

textual-discursivos das orações relativas explicativas, relacionando-as com a construção 

apositiva prototípica. Portanto, no capítulo VI, apresentamos algumas considerações sobre 

a oração relativa explicativa e a construção apositiva, no que diz respeito a algumas 

características que as tornam semelhantes e características peculiares que as distanciam.  

A importância desse capítulo em nossa pesquisa é atribuída ao fato de pretendermos 

discutir os limites existentes entre as orações relativas explicativas e as construções 

apositivas, visto que muitos autores e estudiosos do assunto divergem em suas opiniões; 

alguns consideram essas construções equivalentes, e outros as consideram muito diferentes, 

sobretudo de acordo com critérios sintático-semânticos.  

Na primeira seção, intitulada Aspectos conceituais e funcionais das construções 

apositivas, mostramos que há uma grande divergência em torno da definição do estatuto 

sintático do processo de aposição, pois apresentamos opiniões diferentes de estudiosos 

sobre a relação que se estabelece entre dois termos apositivos. (cf. Matthews, 1981; Quirk 

et al, 1985; Rodriguez, 1989; Lago, 1991; Meyer, 1992; Nogueira, 1999; entre outros). 

Após a consulta realizada em diferentes gramáticas tradicionais, descritivas e em 

pesquisas funcionalistas, constatamos que as construções relativas explicativas e as 

construções apositivas apresentam algumas semelhanças e diferenças que não foram 

especificamente investigadas por esses gramáticos. Por esse motivo, sentimos a necessidade 

de fazermos essas considerações sobre essas duas construções. 

A construção relativa explicativa e a construção apositiva apresentam pausa. As 

construções apositivas prototípicas apresentam uma relação lógico-semântica de parataxe, 

nos termos de Halliday (1985), e a oração relativa explicativa uma relação de hipotaxe. As 

orações coordenadas e as construções apositivas típicas caracterizam-se pela relação 

paratática (simetria). No entanto, as orações relativas explicativas são assimétricas, ou seja, 

elas são mais dependentes e não podem ocorrer sozinhas em substituição ao termo 

antecedente. Na aposição prototípica é possível haver uma permuta dos termos sem 

mudança semântica (identidade), pois se trata de uma elaboração. Assim, confirmamos um 

dos pressupostos dessa pesquisa, que o protótipo de construção apositiva apresenta uma 
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elaboração paratática (simétrica) de equivalência, e a oração relativa explicativa 

caracteriza-se como uma construção hipotática (assimétrica) de atribuição (HALLIDAY, 

1985). 

Uma outra consideração a ser feita diz respeito aos aspectos semântico-discursivos 

entre as duas construções (apositiva e relativa explicativa), pois as duas construções podem 

especificar, retomar, apresentar em mais detalhes a expressão nominal antecedente.  

Considerando-se os aspectos textual-discursivos, acreditamos que tanto a oração 

relativa explicativa como a construção apositiva constitui em importante estratégia de 

textualização que contribui positivamente para a construção do sentido e argumentação de 

um texto. 
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CAPÍTULO VII 

 

7. ASPECTOS CONCEITUAIS E FUNCIONAIS DAS CONSTRUÇÕES 

ADVERBIAIS 
 

 Nesta seção, serão apresentadas algumas características relacionadas ao conceito e 

função das orações adverbiais a partir de diversos trabalhos já realizados.  

Sabemos que a Gramática Tradicional estabelece a dicotomia entre coordenação e 

subordinação, ou seja, não considera a possibilidade da existência de níveis intermediários 

de integração entre as orações. No entanto, muitos estudos de orientação funcionalista 

discutem o processo da articulação de orações com base na noção de escalaridade. 

Na concepção de Ribeiro (1910), as cláusulas adverbiais são aquelas que, em sua 

relação com o resto da sentença, equivale a um advérbio. Para o autor, as cláusulas 

adverbiais são subclassificadas pelas circunstâncias de tempo, lugar, ordem, modo, dúvida, 

comparação e causa.  As cláusulas de tempo começam por advérbios ou locuções 

adverbiais de tempo (ex.Pedro estava lendo, quando os ladrões lhe assaltaram a casa ) ; as 

cláusulas adverbiais de lugar começam por advérbios ou locuções adverbiais de lugar (ex. 

Onde quebraste o pote, procura a rodilha.) Para os outros tipos de cláusula adverbial, o 

gramático utiliza uma exemplificação que não difere da maioria das gramáticas 

tradicionais.  

Percebemos que o autor considera, prioritariamente, a locução adverbial para a 

classificação das cláusulas adverbiais, ou seja, o contexto textual-discursivo, na maioria das 

vezes, é desconsiderado. 

Conforme o gramático tradicional Pereira (1919), a cláusula adverbial ou 

circunstancial equivale a um advérbio e exerce a função sintática dessa categoria 

gramatical, isto é, de complemento circunstancial de algum termo da cláusula subordinante. 

O autor subdivide as cláusulas adverbiais em: temporal, local, condicional concessiva, 

causal, final e modal. 

Na concepção de Cunha (1983), as orações subordinadas adverbiais funcionam 

como adjunto adverbial de outra oração e vêm, normalmente, introduzidas por conjunção 

subordinativa não integrante. O gramático afirma que, de acordo com a conjunção 
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subordinativa ou locução conjuntiva que as inicie, as orações subordinadas adverbiais 

classificam-se em: causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, 

consecutivas, finais, proporcionais e temporais. 

Na concepção de Almeida (1985), a oração subordinada adverbial é aquela que, em 

relação à oração principal, equivale a um advérbio, tal como no exemplo a seguir 

apresentado pelo autor: 

 

 (349) Morreu quando menos esperava.  

 

 Para o gramático, as subordinadas adverbiais vêm ligadas às orações principais por 

conjunção subordinativa (ex. Maria encanta porque é estudiosa), por advérbios (ex. Não 

jogues quando estiveres cansado) ou por formas nominais (ex. Chegando a primavera, as 

aves se tornam mais belas). Ainda, para Almeida, a subordinada adverbial pode ser causal, 

comparativa, consecutiva, concessiva, condicional, conformativa, final, proporcional e 

temporal.  

Percebemos que a função das orações subordinadas adverbiais apresentada pela 

maioria dos gramáticos tradicionais é, basicamente, a mesma: exercer a função de um 

advérbio e expressar diferentes circunstâncias, tais como causa, concessão, conseqüência, 

tempo, lugar etc. 

 De acordo com Bechara (2004), as orações complexas de transposição adverbial 

refletem a classe heterogênea dos advérbios. Para o autor, as orações transpostas que 

exercem funções da natureza do advérbio são classificadas em dois grupos: 1) as 

subordinadas adverbiais propriamente ditas, porque exercem funções próprias de advérbio 

ou locuções adverbiais e exprimem as noções de tempo, lugar, modo, causa, concessão, 

condição e fim; 2) as subordinadas comparativas e consecutivas.  

  Para o gramático, as subordinadas adverbiais propriamente ditas exercem função 

própria de advérbio, que é um adjunto ou determinante circunstancial não-argumental do 

núcleo verbal. Ele afirma que essas orações adverbiais, do ponto de vista constitucional, se 

assemelham às substantivas, já que se identificam com estas em funções adverbiais, como 

ocorre com o substantivo transposto ao papel de advérbio mediante o uso da preposição, 

como é ilustrado nos exemplos mostrados pelo autor: 
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 (350) Saiu de noite. 

 

 (351) Estudamos com prazer. 

 

 (352) Passeamos pela cidade. 

 

 Segundo Bechara quando as orações se transpõem de subordinadas substantivas e 

passam a funcionar como adverbiais mediante o transpositor que são marcadas pelas 

chamadas locuções conjuntivas: sem que, para que, desde que, porque etc. Para o autor não 

se trata de uma unidade complexa, mas de dois elementos com papéis diferentes: a 

preposição assinala a noção circunstancial de que semanticamente se reveste a oração 

transposta ou subordinada; e o que marca o novo papel da oração independente originária 

que passa a funcionar como termo sintático dentro da oração complexa, tal como aparece 

nos exemplos que seguem apresentados pelo gramático: 

 

 (353) Os alunos estudam muito para que possam preparar-se para as exigências da vida. 

 

 (354) Os convidados saíram sem que fossem notados. 

 

 (355) O advogado não o defendeu porque o réu só mentiu no depoimento. 

 

 O gramático argumenta que as subordinadas adverbiais comparativas e consecutivas 

apresentam uma analogia com as adjetivas, pois dependem de um antecedente de natureza 

quantificadora ou de unidade quantificada (adjetivo ou advérbio) e só mantêm relação 

direta com o núcleo verbal da oração junto com seu antecedente, como nos exemplos que o 

autor mostra: 

 

 (356) Janete estuda mais que trabalha. 

 

 (357) Janete é tão aplicada aos estudos que não lhe sobra tempo para o trabalho. 
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 Conforme Bechara, em (356), a oração subordinada que trabalha está presa ao 

advérbio mais, e o conjunto que trabalha manifesta uma comparação com o fato anterior, 

funciona como adjunto adverbial do núcleo verbal estuda. Já em (357), a oração 

subordinada que não lhe sobra tempo para o trabalho manifesta a conseqüência ou 

encarecimento do fato anterior, também está presa ao quantificador tão que funciona como 

adjunto adverbial de aplicada, e o conjunto tão aplicada aos estudos que não lhe sobra 

tempo para o trabalho, equivale a um adjetivo modificador do substantivo Janete e 

funciona como predicativo do verbo é. 

 Verificamos que para diferentes gramáticos (Bechara, 1977; Luft, 1981; Rocha 

Lima, 1972; Cunha, 1983 etc), a subordinação ou hipotaxe é um tipo de construção em que 

a oração subordinada é um termo sintático de outra, isto é, exerce, na oração principal, a 

função sintática exercida por um substantivo, adjetivo ou advérbio. Assim, é classificada 

em substantiva, adjetiva ou adverbial. 

 Conforme Zamproneo (1998), nas gramáticas tradicionais, a noção de dependência 

é a base da diferenciação entre coordenação e subordinação. Segundo a autora, alguns 

autores misturam os critérios sintático e semântico. Há gramáticos que estabelecem a 

dicotomia apoiados na independência / dependência sintática, tais como: Bechara (1977), 

Luft (1981) e Pereira (1957). Ribeiro (1919) utiliza somente a noção de independência / 

dependência semântica. Outros gramáticos se apóiam em ambas, independência / 

dependência sintática e semântica, tais como: Câmara Jr. (1977); Oliveira (7ª edição); 

Rocha Lima (1972); Cunha (1972);  Cegalla (1976); Said Ali (1964).  

Concordamos com a autora quando ela argumenta que as concepções dos gramáticos 

nos permitem afirmar que, de maneira quase categórica, a Gramática Tradicional tem 

tratado o complexo caso da articulação de orações de forma simplificada, na medida em 

que estabelece a dicotomia coordenação / subordinação sem levar em conta a pluralidade 

das relações entre as orações abrigadas sob o rótulo de subordinação.  

   Decat (2001) afirma que uma cláusula adverbial tem, mais do que uma função 

gramatical, uma função discursiva, que orienta o interlocutor a um melhor entendimento da 

mensagem que se quer transmitir. A autora ainda argumenta que, em uma cláusula 

adverbial, o que decide o conteúdo semântico mais relevante de uma proposição é o 

contexto discursivo, esteja esta cláusula com conectivo conjuntivo ou apenas justaposta. 
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Neves (2003) também aponta a necessidade de se estender a análise das relações 

adverbiais para além da oração, ou seja, para o discurso. Sendo assim, a autora defende a 

incorporação da pragmática na gramática.  

Como já relatamos, de acordo com Halliday (1985), a relação de hipotaxe é uma 

relação assimétrica estabelecida entre um elemento dependente e o seu dominante. As 

orações adverbiais e adjetivas explicativas são, tipicamente, casos de hipotaxe. Trata-se de 

um realce ou encarecimento, quando é fornecido algum traço circunstancial relativo a 

tempo, lugar, modo, causa ou condição, tal como nas chamadas orações adverbiais a 

seguir: 

 

(358) Que diria o pai se soubesse disso? (Carlos Drummond de Andrade, 1973) 

 

 (359) Embora não possuísse informações seguras, ainda assim arriscou uma opinião (Cegalla, 

1976) 

 

De acordo com a proposta funcionalista de Dik (1978), as orações adverbiais 

funcionam como satélites, ou seja, termos que não são argumentos do predicado, porém 

apresentam informações adicionais em qualquer uma das camadas de organização dos 

enunciados: predicação, proposição e ato de fala. Desse modo, conforme Neves (2006), as 

orações temporais constituem satélites da predicação, as concessivas e as condicionais 

constituem satélites da proposição. Para a autora, embora as orações adverbiais sejam 

altamente sensíveis às determinações do discurso, essas orações-satélites são termos 

opcionais ligados a escolhas do falante para um melhor cumprimento de funções no seu 

enunciado.  O exemplo a seguir foi apresentado por Neves(2006): 

 

(360) Embora muitas mulheres índias com prazer se entregassem aos brancos, e índios se 

tornassem seus soldados, muitas tribos guerrearam até sentirem não haver outra saída senão a 

retirada para o interior. 

 

Neves argumenta que na construção adverbial mostrada o satélite temporal até 

sentirem não haver outra saída senão a retirada para o interior incide sobre a predicação 

central muitas tribos guerrearam, enquanto o satélite concessivo (duplo) embora muitas 
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mulheres índias com prazer se entregassem aos brancos, e índios se tornassem seus 

soldados  incide sobre toda a proposição (que inclui o satélite temporal) muitas tribos 

guerrearam até sentirem não haver outra saída senão a retirada para o interior. 

De acordo com Givón (1990), as orações adverbiais antepostas ou as intercaladas 

exercem função de reorientação temática, geralmente marcando rupturas temáticas no 

discurso. O autor ressalta o fato de que os efeitos da posição da oração do tipo adverbial em 

relação à nuclear (anteposta, intercalada, posposta) se inscrevem no domínio pragmático-

discursivo. 

Diversos estudos de abordagem funcionalista (HALLIDAY, 1985; HOPPER & 

TRAUGOTT, 1993; MATTHIESSEN & THOMPSON, 1998; NEVES, 1998; DECAT, 

1993) compartilham da idéia de que, nas relações hipotáticas de realce, sem operar um 

encaixamento, uma oração se articula a outra com a finalidade de realçá-la pelo acréscimo 

de dados circunstanciais, tal como as orações adverbiais. 

Com esta pesquisa, pretendemos mostrar que as orações adverbiais podem estar 

próximas das orações relativas explicativas no que diz respeito aos aspectos textual-

discursivos, pois é possível inferir circunstâncias do processo de articulação hipotática 

dessas duas construções (relativas explicativas e adverbiais).   

 

7.1. Oração relativa explicativa e as construções adverbiais 
 

 Nesta seção, discutiremos as relações entre orações relativas explicativas e as 

construções adverbiais. Acreditamos que essas duas construções estejam relacionadas, 

sobretudo quando emerge, da articulação da relativa explicativa, uma proposição relacional 

inferida. Essa proposição poderá expressar circunstâncias diversas tais como tempo, causa, 

conseqüência, concessão dentre outras.   

De acordo com Mira Mateus (1989), a construção relativa tem como efeito sintático 

pôr em relação duas frases mediante uma estrutura de subordinação. Se as duas proposições 

envolvidas forem consideradas isoladamente, o nexo semântico entre elas pode ser 

encarado como uma relação de correferencialidade entre dois objetos, dois indivíduos ou 

dois espaços. 
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 A este nexo de correferencialidade, pode juntar-se uma relação de antecedente e 

conseqüente entre as proposições envolvidas, que pode ser entre uma condição e uma 

conseqüência; entre uma causa e um efeito, assumindo o que um valor causal, como no 

exemplo da oração relativa a seguir, apresentado pela autora:  

 

 (361) Os homens, que são seres sociais, necessitam de viver em comunidade.  

  

Essa relação também pode ser entre o grau de uma qualidade e uma conseqüência 

desse grau, assumindo o que um valor consecutivo; outra relação é o contraste entre duas 

proposições, tendo o que um valor concessivo. 

Dessa maneira, para a autora, os valores adverbiais da articulação das orações 

(condicional, causal, consecutivo, concessivo) e o valor relativo de quando, enquanto e 

como permitem ver como é tênue a fronteira entre os morfemas relativos e algumas das 

chamadas conjunções subordinativas. Vale criticar que não se trata de um valor do 

morfema conectivo, como a autora apresenta, mas da articulação entre conteúdos expressos 

por porções do texto. Conforme Matthiessen &Thompson (1988), as relações de causa, 

concessão, condição podem ser inferidas e existirem, ainda que nenhum conectivo seja 

utilizado. 

De acordo com o trabalho de Brasil de Sá (2002), a adverbialização da oração 

relativa ocorre quando ela introduz noções geralmente expressas por orações adverbiais 

(causa, tempo, finalidade etc.) Para uma melhor compreensão desse fato, a autora sugere 

um estudo mais específico sobre os modos dos verbos nas orações relativas. Portanto, ela 

afirma que, de uma maneira geral, quando a oração relativa tem seu verbo no modo 

subjuntivo, equivale a um adjunto adverbial, ou seja, é uma oração relativa de valor 

adverbial.  

Bassols (1973) estabelece um esquema para a aplicação dos modos do verbo nas 

orações relativas: oração relativa com valor adjetivo ou substantivo (modo indicativo), 

oração relativa com valor adverbial (modo subjuntivo na maioria das vezes), oração relativa 

com valor final (sempre com subjuntivo), oração relativa com verbos sempre vacilantes 

(valor consecutivo, concessivo ou condicional), oração relativa com verbos anteriormente 

com indicativo, a partir do período clássico com subjuntivo (valor temporal e causal). 
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De acordo com a análise de Brasil de Sá (2002), as orações relativas de valor 

adversativo ou concessivo também podem ser interpretadas como de valor causal; apenas o 

contexto vai determinar se uma ou outra interpretação é mais adequada. 

 Para a autora, se os advérbios servem para qualificar um verbo em forma 

semelhante aos adjetivos que qualificam os substantivos, torna-se fácil compreender o 

papel das orações de valor adverbial, pois elas traduzem idéias ou noções que um advérbio 

transmitiria, mas com a vantagem de serem mais claras, por serem mais detalhadas. Esse 

fato também se verifica nas orações relativas de valor adverbial. O advérbio e a locução 

adverbial são limitados, mas a oração de valor adverbial desenvolve, com muito mais 

propriedade, a noção adverbial de finalidade, de causa, de condição, de concessão, dentre 

outras.  Dessa maneira, percebemos que as orações relativas de valor adverbial são 

diversas, porque elas podem assumir muitos valores adverbiais.  

Tanto nas orações relativas explicativas como no protótipo das construções 

apositivas, a informação veiculada é considerada suplementar e de caráter explicativo ou 

argumentativo. Por seu conteúdo proposicional, atributivo e, algumas vezes, também 

circunstancial (causa, concessão, condição, dentre outros), a oração relativa explicativa tem 

valor argumentativo-atitudinal mais explicitado do que a expressão apositiva prototípica. 

Pelo fato de ser possível inferir tais circunstâncias (causa, conseqüência, concessão) do 

contexto da articulação da construção relativa explicativa, podemos considerar como um 

dos aspectos em que as duas construções (relativas explicativas e adverbiais) são 

semelhantes.  

Um outro aspecto é o fato de a construção relativa explicativa ter, em comum com a 

construção adverbial, a natureza hipotática, isto é, de oração dependente, mas não 

encaixada. Todavia, a oração relativa explicativa é um sintagma adjetival, com um 

conectivo (pronome relativo) que exerce função referencial na oração, enquanto a oração 

adverbial faz parte de um sintagma adverbial, introduzido por meio de conjunções ou 

locuções conjuntivas que explicitam conteúdos semânticos relacionais (causa, condição, 

concessão, dentre outros). Como já mencionamos e comprovamos em nossa análise, é 

possível inferir no contexto das orações relativas explicativas proposições relacionais 

semelhantes às identificadas nas orações adverbiais, tais como causa, condição, concessão, 
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dentre outras, que exercem importante papel argumentativo, como já afirmavam alguns 

gramáticos (Said Ali, 1966; Vilela e Koch, 2001).  

A partir do que foi apresentado, percebemos o importante papel textual-discursivo 

desempenhado tanto pelas construções relativas explicativas como pelas construções 

adverbiais cuja articulação pode ser vista como uma estratégia argumentativa para que o 

falante / escritor possa cumprir seus propósitos enunciativos. 

 

 

SÍNTESE CONCLUSIVA 
 

Um dos objetivos de nossa pesquisa foi analisar os aspectos sintático-semânticos e 

textual-discursivos das orações relativas explicativas, relacionando-as com a construção 

adverbial. Estabelecemos, no item sete, algumas considerações sobre os aspectos 

conceituais e funcionais das construções adverbiais, pois pretendemos, ainda neste trabalho, 

mostrar aspectos sintático-semânticos e textual-discursivos que tornam a oração relativa 

explicativa mais próxima ou distante das construções adverbiais. Mostramos a concepção 

de alguns gramáticos tradicionais sobre aspectos conceituais da oração adverbial. Além 

disso, apresentamos também a visão de alguns estudiosos que, sob uma perspectiva 

funcionalista, trataram a hipotaxe adverbial (DIK, 1978; HALLIDAY, 1985; GIVÓN, 

1990; DECAT, 2001; NEVES, 2003). 

Concordamos com Decat (2001) quando ela afirma que uma cláusula adverbial tem, 

mais do que uma função gramatical, uma função discursiva, que orienta o interlocutor para 

um melhor entendimento da mensagem que se quer transmitir. A autora ainda argumenta 

que, em uma cláusula adverbial, o que decide o conteúdo semântico mais relevante de uma 

proposição é o contexto discursivo, esteja esta cláusula com conectivo conjuntivo ou 

justaposta. 

Ainda neste capítulo VII, apresentamos considerações sobre a oração relativa 

explicativa e a construção adverbial, no que diz respeito a algumas características que as 

tornam semelhantes e características peculiares que as distanciam. Após a consulta 

realizada em diferentes gramáticas tradicionais, percebemos que, na maioria delas, não é 

mostrada detalhadamente a relação existente entre essas duas construções (relativas 
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explicativas e as adverbiais). Sentimos, então, a necessidade de fazermos algumas 

considerações sobre essas duas construções. 

A construção relativa explicativa tem, em comum com a construção adverbial, a 

natureza hipotática, isto é, de relação dependente, mas não encaixada. 

Por outro lado, a construção relativa explicativa é um sintagma adjetival, com um 

conectivo (pronome relativo) que exerce função referencial na oração. A construção 

adverbial, por sua vez, faz parte de um sintagma adverbial, introduzido por meio de 

conjunções ou locuções conjuntivas que explicitam conteúdos semânticos relacionais de 

causa, condição, concessão, dentre outros.  

Constatamos, em nossa análise, que podemos inferir, no contexto do processo de 

articulação das construções relativas, proposições relacionais semelhantes às identificadas 

nas construções adverbiais, tais como causa, conseqüência e concessão. 

Considerando-se os aspectos textual-discursivos, acreditamos que tanto a construção 

relativa explicativa como a construção adverbial exercem um importante papel 

argumentativo em um texto. 
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CAPÍTULO VIII 

 

8. O ENSINO DE GRAMÁTICA NAS ESCOLAS – CONTRIBUIÇÕES 

DA PESQUISA PARA A AULA DE ANÁLISE LINGÜÍSTICA SOBRE 

AS ORAÇÕES RELATIVAS EXPLICATIVAS 

 

8.1. Pressupostos 
 

Nesta pesquisa, de orientação funcionalista, discutimos e tentamos aprofundar a 

visão de diferentes gramáticos tradicionais que trataram, na maioria das vezes, apenas dos 

aspectos sintático-semânticos da oração relativa explicativa. Neste capítulo, apresentamos 

uma reflexão sobre o ensino de gramática para que, ao final deste trabalho, possamos 

apresentar contribuições ao ensino-aprendizagem desse tópico da gramática em língua 

portuguesa. 

As escolas devem abordar alguns conteúdos do ensino de língua portuguesa de 

acordo com os princípios postulados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais que, ao 

privilegiarem uma perspectiva gramatical de natureza interativa e produtiva, vêm ao 

encontro da orientação funcionalista que concebe a gramática e a língua em função do uso, 

ou seja, numa perspectiva pragmática. Dessa forma, a sintaxe não é autônoma, mas 

subordinada a mecanismos semânticos que a mente processa durante a produção lingüística 

em determinados contextos de uso. 

Sabemos que há muitos estudos sobre o ensino de gramática (NEVES, 1990, 2000, 

2002, 2003; TRAVAGLIA, 1995; ANTUNES, 2003, entre outros). Salientamos que todos 

eles reconhecem a necessidade de uma mudança no ensino para que a gramática na escola 

seja relevante, funcional e contextualizada. 

Na concepção de Antunes (2003), a gramática compreende um conjunto de regras 

sobre o funcionamento da língua. Ela não existe em função de si mesma, mas em função do 

que as pessoas falam, lêem e escrevem nas práticas sociais de uso da língua, ou seja, ela 

existe em função da compreensão e da produção de textos orais e escritos. Portanto, para a 
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autora, a gramática reflete as diversidades geográficas, sociais e de registro da língua e deve 

ser objeto de uma descrição rigorosa e consistente.  

Martelotta & Áreas (2003) afirmam que, para compreender o fenômeno sintático, 

seria preciso estudar a língua em uso, ou melhor, em seus contextos discursivos específicos, 

pois é nesse espaço que a gramática é constituída. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394 / 96) 

e os Parâmetros Curriculares Nacionais ( PCN ), o ensino da Língua Materna no Brasil se 

destaca na transdisciplinaridade e no caráter social do uso lingüístico. 

Na LDB (5.692 / 71), os conteúdos eram divididos em conteúdos de literatura, de 

língua e de produção textual. Havia ênfase na nomenclatura gramatical e na repetição do 

estudo de conteúdos. Com a LDB (9.394 / 96), mostrou-se uma preocupação em adotar 

novos procedimentos metodológicos em relação ao tratamento das atividades com a 

linguagem.  

Sabemos que os pressupostos funcionalistas poderiam contribuir com o ensino da 

língua portuguesa e, a partir de uma pesquisa realizada com professores (LEITAO, 2007), 

constatamos que não são todos os professores que estão capacitados para o ensino nessa 

nova abordagem. Além disso, há insuficiência de materiais didáticos que, numa perspectiva 

funcionalista, conduzam os alunos à reflexão sobre a língua em uso. 

Na concepção de Oliveira (2003), para o nível fundamental, os PCN destacam a 

utilização competente do português como instrumental de acesso ao mundo letrado e, 

também, de forma acentuada, sua utilização na resolução e superação de situações e 

problemas do cotidiano. Para a autora, trata-se de uma proposta de ensino numa vertente 

funcionalista, pois o aluno trabalha as questões lingüísticas para propósitos pragmáticos e 

comunicativos de maior evidência. Os PCN apresentam a escalaridade e a prototipicidade 

das categorias lingüísticas. 

 A autora argumenta que as atividades devem priorizar a prática de revisão textual 

para uma investigação das estratégias recorrentes na expressão lingüística. Esse trabalho de 

reescritura de textos não visa apenas à detecção de problemas ou de estratégias inadequadas 

que devem ser substituídas, mas à procura de alternativas e de recursos de organização 

textual articuladores de diferentes efeitos discursivos. A partir disso, a autora faz um 
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paralelo entre essa concepção e a proposta funcionalista (relação função > forma ) em que a 

alteração de configuração direciona a uma alteração de conteúdo. 

Percebemos a existência de possíveis diferenças textuais no uso de uma construção 

com ou sem a inserção de uma relativa explicativa, tal como no exemplo seguinte retirado 

do nosso corpus de análise: 

 

(362) Apesar do sigilo, reportagem obteve informação de que o delegado federal vai ouvir 

na sindicância o síndico do edifício “Jangada”, que também é procurador do Departamento 

Jurídico da Prefeitura. (LJ / CS.DOC / 16) 

 

Observamos que se a construção fosse interrompida na palavra Jangada, ou seja, se 

não houvesse a inserção da relativa explicativa, não teríamos a informação adicional de que 

o síndico do edifício também é procurador do Departamento Jurídico da Prefeitura. Nesse 

caso, mudaria o contexto discursivo. O mesmo acontece quando temos uma construção 

apositiva ou uma construção adverbial, pois a construção apositiva elabora o termo 

antecedente e orienta o leitor ao facilitar sua compreensão; a construção adverbial ao ser 

inserida promove uma mudança no contexto discursivo, pois acrescenta circunstâncias de 

tempo, lugar, modo, causa, dentre outras.  

 Assim, os PCN apontam a necessidade de tornar o estudo da língua portuguesa mais 

dinâmico e adaptado às diferentes situações de comunicação, ou seja, às funções 

pragmático-discursivas. Portanto, o aluno assume o monitoramento da própria atividade 

lingüística. 

Neves (1990), ao discutir sobre o ensino de gramática, afirma que os professores, 

em geral, acreditam que a função do ensino de gramática é levar a escrever melhor; eles 

foram despertados por uma crítica aos valores da gramática tradicional e têm procurado 

ministrar aulas de gramática não-normativa. Esses professores já constataram que essa 

gramática não está sendo eficiente, mas ainda mantêm as aulas sistemáticas de gramática 

como um ritual imprescindível à legitimação de seu papel.  

De acordo com Geraldi (2003), a alteração da situação atual do ensino de língua 

portuguesa não passa apenas por uma mudança nas técnicas e nos métodos empregados na 

sala de aula. Uma diferente concepção de linguagem constrói não só uma nova 

metodologia, mas, principalmente, um novo conteúdo de ensino. 
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Para o autor, uma grande parte dos professores prescreve normas ou descreve o 

sistema da língua como se ela fosse um produto acabado, do qual o aluno se apropria para 

se comunicar, quando, na verdade, os indivíduos sofrem as ações da linguagem e também 

agem sobre a língua. 

De acordo com os PCN (2002, p.143), compreender a língua é saber avaliar e 

interpretar o ato interlocutivo, julgar, tomar uma posição consciente e responsável pelo que 

se fala ou escreve. Nos PCN (2000), tem-se a informação de que ainda são comuns 

situações em que os professores veiculam somente concepções de linguagem como 

expressão de pensamento ou como instrumento de comunicação, por meio de práticas 

dissociadas da realidade comunicativa do aluno. Nesse sentido, saber gramática 

corresponde a conhecer as normas estabelecidas por especialistas, com base no uso da 

língua consagrado pelos bons escritores. 

Conforme Batista da Silva (2002), a língua-padrão não tem sido um fator de 

integração social, mas de exclusão e de forte discriminação; ou seja, a língua, muitas vezes, 

é tratada como objeto indicador de status social. Para a autora, um dos fatores de variação 

da língua é a diferença entre os grupos sociais: idosos e adolescentes, urbanos e rurais, 

mulheres e homens, pessoas com maior ou menor escolaridade, dentre outros.  

Ainda segundo a autora, o ensino de gramática da língua portuguesa deve ser 

voltado para os anseios da classe discente, de modo que os alunos possam perceber a real 

necessidade e a importância do reconhecimento de suas variedades lingüísticas. A 

Gramática deve ser tratada, então, como parte do processo e não como soberana da língua. 

Assim, na concepção de Batista da Silva (2002), não se pode afirmar que um falante 

do português popular não sabe português, fala sem gramática, fala errado ou não sabe falar, 

pois falar é da natureza humana e as variantes populares são tão gramaticais quanto 

qualquer outra variedade lingüística. A variação histórica ocorre, naturalmente, pois a 

língua se diversifica também no tempo. É natural que variantes utilizadas por um grupo 

social em determinada época, sejam deixadas de lado no transcorrer do tempo, tornando-se 

arcaísmos que estarão presentes nos registros escritos. Dessa forma, as mudanças 

lingüísticas ocorrem em diferentes épocas, comprovadas através dos textos. 
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Concordamos com Possenti (2003) quando ele afirma que uma discussão sobre 

valores sociais pode ser uma aula de português mais valiosa e frutífera do que uma aula 

com exercícios para eliminar gírias, regionalismos e solecismos. 

Para Travaglia (2001), o culto à norma do certo e do errado cria preconceitos 

variados por se fundamentar em modelos, muitas vezes, enganosos e associados à classe 

social de prestígio (de natureza econômica, política, cultural), à autoridade (gramáticos, 

bons escritores), ou à lógica e à história (tradição). Tratando-se da tipologia e conceituação 

de gramática, Batista da Silva (2002) relata que a gramática normativa ou prescritiva 

designa um conjunto de regras que devem ser seguidas por indivíduos que desejam falar e 

escrever “corretamente”. Preocupa-se com as normas, dizendo como se deve ser ou dizer. É 

a gramática mais conhecida pela maioria das pessoas. E constitui um livro escrito por 

inspirados que se julgam normatizadores de formas únicas para o falar e o escrever. Por 

exemplo, os alunos são orientados e avaliados no exercício de pontuação das orações 

relativas explicativas, mas não costumam ser levados a refletir sobre o papel, a função e a 

natureza de inserção parentética dessa construção. De acordo com Jubran (1999), os 

parênteses são marcas de um processo formulativo-interacional que refletem dados da 

situação de enunciação. Para a autora, os procedimentos de parentetização são 

caracterizados não apenas por marcas formais típicas de uma inserção, mas também por 

apresentarem desvios momentâneos do quadro de relevância de um segmento textual, ou 

seja, os parênteses são, tipicamente, desvios em relação a um segmento-contexto recortado 

de acordo com o critério do tópico discursivo definido pela propriedade de centração. 

Também estamos de acordo com Jubran (1999) quando ela argumenta que a 

gramática normativa é defendida pelos gramáticos que permanecem presos a uma língua 

arcaica. A escola erroneamente priorizou o ensino desse tipo de gramática responsável por 

uma visão de gramática como algo difícil de ser compreendido, ou seja, princípios a serem 

seguidos incontestavelmente com nomenclaturas, muitas vezes, difíceis de decifrar. 

Portanto, ela afirma que se faz necessário um ensino crítico da norma-padrão. Para tanto, a 

escola deve abrir espaço às manifestações lingüísticas concretas. Na linha tradicional, a 

gramática normativa estuda apenas os fatos da língua padrão, como uma espécie de lei que 

regula o uso lingüístico em sociedade.  
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Batista da Silva (2002), define a gramática descritiva como um conjunto de regras a 

serem seguidas. Neste caso, há pesquisa científica quanto às formas de organização que 

sustentam a linguagem verbal, a fala e a escrita. Os lingüistas, como cientistas, analisam 

dados a partir de uma teoria e de um método sem julgamento de certo ou errado. Estudam 

os porquês, levando em consideração o uso da língua em diferentes contextos. A gramática 

descritiva descreve e registra, para uma determinada variedade da língua em um dado 

momento de sua existência (abordagem sincrônica), as unidades e categorias lingüísticas 

existentes, os tipos de construção possíveis e a função desses elementos, o modo e as 

condições de seu uso. Qualquer variedade da língua é objeto de análise e descrição. As 

gramáticas descritivas recebem nomes ligados às correntes lingüísticas segundo as quais 

foram construídas: gramática estrutural, gerativo-transformacional, estratificacional, 

funcional, assim por diante. Desse modo, o usuário precisa saber muito mais do que apenas 

as regras de construção de frases para ter uma competência comunicativa, muito mais do 

que aquilo que a teoria lingüística trata ao estudar os elementos da fonologia e da fonética, 

da morfologia e da sintaxe. Travaglia (2001) argumenta que é necessário ter uma 

concepção de gramática que considere a língua como um conjunto de variedades utilizadas 

por uma sociedade, de acordo com o exigido pela situação de interação comunicativa na 

qual o usuário da língua esteja engajado, ao perceber a gramática como um conjunto de 

regras que o falante, de fato, aprendeu. 

Batista da Silva (2002) propõe uma reflexão sobre o que se considera gramática 

ideal e gramática real. A gramática ideal diz respeito à norma culta, como deveria ser, de 

acordo com as concepções tradicionais, em que o ensino, ao invés de incentivar o uso das 

habilidades lingüísticas do aluno, age como um inibidor do fluxo natural da expressão, 

criando, muitas vezes, um sentimento de incapacidade e de incompetência. A gramática 

real é considerada a gramática que rege uma modalidade de língua efetivamente falada 

pelas classes ditas cultas brasileiras, que, na verdade, se distancia de um ideal lingüístico 

inspirado no português de Portugal, das opções lingüísticas dos grandes escritores do 

passado ou das regras sintáticas que mais se aproximam dos modelos da gramática latina. 

Assim, percebemos que há vários tipos de gramática a ser considerados e, em cada 

um desses tipos, a abordagem pode ser distinta em sala de aula, atendendo a objetivos 

diversos. É importante, portanto, que o professor tenha um bom conhecimento desses 
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vários tipos de gramática, para que ele possa refletir sobre cada um e, assim, desenvolver o 

seu trabalho em sala de aula de modo mais eficiente. Daí a relevância da pesquisa 

lingüística e da sua contribuição para o ensino da língua. 

Para Batista da Silva (2002), o estudo da Língua Portuguesa sempre esteve baseado 

no ensino de gramática. A gramática manteve o padrão clássico, tornando-se sinônimo de 

exclusão social. A norma padrão era medidora de status, ou seja, aquele que não a 

dominava não pertencia à categoria dos cidadãos bem vistos, detentores do ter e do poder. 

Percebemos, como a autora, que há uma perpetuação da idéia de que o português é 

difícil e de que os alunos não conseguem aprender a norma culta. Muitos alunos terminam 

seus estudos frustrados por julgarem não dominar a sua própria língua. No Brasil, a língua 

portuguesa é vista como uma língua muito complicada. 

Para Possenti (2000), o melhor testemunho desse atraso no ensino da língua é o 

sucesso de pseudoprofessores nos meios de comunicação, que nada mais fazem do que 

repetir materiais do nível das apostilas dos cursinhos, com listas de problemas de uso do 

português falado julgado à luz da língua escrita. 

Sabemos que se ganha muito dinheiro na comercialização de livros, vídeos, manuais 

e cd-rom relacionados à aprendizagem fácil e rápida da língua portuguesa. A utilização 

desses recursos pode, muitas vezes, comprometer o estudo reflexivo da Língua, resumindo-

se a normas do preconceituoso “certo” ou “errado”. 

Tratando da “comercialização” da língua, Bagno (2003) posiciona-se contra truques 

e macetes que fazem muito sucesso nos cursinhos de preparação para o vestibular, onde 

brilha certo tipo de professor que acaba ganhando fama de astro pop. Essa prática de ensino 

tem como meta exclusiva fazer o aluno passar no vestibular, e não torná-lo um bom usuário 

da língua escrita e falada em sua modalidade mais culta.   

O ensino da língua ainda é feito com base em dogmas, preceitos e regras. Os 

professores foram habituados a aprender e a ensinar português como se a língua fosse uma 

coisa imóvel, pronta, acabada, estática, sem nenhuma possibilidade de mudança, variação e 

transformação (BAGNO, 2003). 

Para Batista da Silva (2002), há diferença entre o pensamento do gramático e o do 

lingüista. O gramático insiste na idéia do certo e errado. O lingüista, cientista da linguagem, 

trata o que a gramática tradicional chama de erro como um objeto de estudo científico a ser 
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analisado rigorosamente. Para a autora, é um absurdo observar que o ensino de gramática 

não segue os progressos da ciência da linguagem. 

Batista da Silva afirma que, no sistema de ensino, tanto no Brasil, como em 

Portugal, até a metade do século XVIII, ensinar português estava restrito à alfabetização. 

Os poucos alunos que tinham uma escolarização mais estendida passaram a estudar a 

Gramática da Língua Latina, a Retórica e a Poética. O cargo de Professor de Português foi 

criado em 1871, podendo, então, ser um referencial didático quanto ao ensino oficial da 

Língua Portuguesa. Na segunda metade da década de 1980, surgiram novas teorias na área 

das Ciências Lingüísticas, como a Sociolingüística, a Lingüística Textual, a Pragmática e a 

Análise do Discurso.  

Concordamos com Franchi (apud Takazaki, 1987) quando ele afirma que a 

gramática faz do uso da língua uma questão de disciplina, de obediência, de dogmas com 

forte componente elitista e repressivo. Deve-se aprender a modalidade culta, mas isso não 

permite reduzir o estudo da gramática a um manual de etiquetas. Também é interessante 

ressaltar que, segundo nos lembra Geraldi (1994, p.20), o propósito dos professores de 

Língua Portuguesa deveria ser, fundamentalmente, o ensino da língua, e não da 

metalinguagem, que é a gramática normativa; ou seja, não é a metalinguagem que faz 

compreender a linguagem, mas a compreensão da linguagem que exige uma 

metalinguagem. Assim, quando o aluno vai aprendendo e se inteirando da variedade 

padrão, ele mobiliza uma gramática, usa uma gramática, o que é totalmente diferente de 

fazer uma análise gramatical. 

Para Faraco (2003), o caminho para desmitificar o preconceito em torno do ensino 

de gramática é entender um pouco da história que ele denomina “bicho-papão” tanto nos 

bancos escolares, quanto no papel de professores de língua materna. Desde a criação da 

gramática, pela autoria greco-romana, até a gramática das línguas modernas, estudo e 

aplicação são pontuados por fatores políticos, jurídicos, filosóficos, lingüísticos, sociais, 

econômicos e religiosos. Em cada momento da história, um determinado modelo de 

gramática é adotado conforme o objetivo dos que dominam culturalmente o povo.  

Possenti (2002) sugere que a escola priorize, em primeiro lugar, o ensino de 

gramática, partindo da gramática internalizada, passando pela descritiva e, se necessário, 
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terminando na normativa. Somente depois, o aluno dominará regras, tornando-se capaz de 

expressar-se nas mais diversas circunstâncias.  

Concordamos com Nogueira (2008), para quem os condicionamentos genéricos 

ampliam as possibilidades interpretativas que conduzem ao reconhecimento da gramática 

como um sistema multifuncional com a probabilidade de que esse reconhecimento 

contribua para melhorar o desempenho no uso da língua como prática discursiva nas 

diferentes esferas de atuação social. 

A partir do que foi exposto nesta seção, constatamos que muitos autores defendem a 

importância de um ensino de gramática na escola voltado para uma compreensão da língua 

sem a necessidade de priorizar a memorização de regras e de estruturas. Alguns também 

apresentam críticas ao ensino de gramática que trata a língua como se ela fosse estática e 

sem possibilidade de variação (BAGNO, 2003).  

 

8.2. Propostas de atividades sobre o uso da construção relativa explicativa 

 
Nesta seção, temos o objetivo de propor algumas atividades de gramática produtiva 

e reflexiva sobre as relativas explicativas. A abordagem produtiva leva em consideração o 

uso da língua e tem o objetivo de melhorar a expressão oral e escrita que parte da prática 

intuitiva da linguagem para a prática reflexiva. 

De acordo com Halliday, McIntosh e Strevens (1974), uma abordagem de ensino 

produtiva é aquela que se destina ao desenvolvimento de habilidades lingüísticas, à 

ampliação da competência comunicativa nas mais diversas situações de interação verbal. 

Acreditamos que os exercícios de gramática relacionados ao uso da oração relativa 

explicativa devam ser elaborados a partir da concepção da abordagem produtiva 

(SCHAUGHNESSY, 1977), pois esse enfoque desenvolve a habilidade de estabelecer o 

encaixe e a combinação de estruturas por meio da elaboração de frases com encaixe de 

orações através de conectivos intrafrasais (preposições, pronomes e advérbios), frases com 

a inserção de estruturas apositivas e frases que envolvam orações gerundivas. 

Propomos, em uma abordagem pedagógica com enfoque produtivo, atividades que 

envolvam o uso da oração relativa explicativa em diferentes contextos. Tais atividades 

terão como objetivo principal mostrar ao aluno as funções discursivas dessa construção, no 
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que diz respeito ao seu sentido, ou seja, à informação que ela adiciona em um determinado 

discurso. Uma das atividades que propomos é a seguinte: o professor poderá colocar várias 

construções que tratam de um mesmo tópico discursivo; algumas dessas construções devem 

apresentar orações relativas explicativas inseridas, outras construções não. O aluno deverá 

argumentar sobre a diferença, em termos de sentido, das duas construções (com e sem a 

inserção de relativas explicativas).  

Uma outra atividade que propomos tem o objetivo de fazer o aluno refletir sobre a 

função da relativa explicativa em um contexto discursivo. O professor poderia selecionar 

várias construções relativas explicativas retiradas de diferentes tipos de instâncias 

discursivas para que o aluno discuta sobre a intenção do escritor/falante em um contexto 

concreto de uso da língua. 

Propomos, também, que o aluno perceba, em algumas construções com relativas 

explicativas, a possibilidade de inferir relações circunstanciais de causa / motivo/ 

explicação, conseqüência e concessão, e transforme essas construções em construções 

adverbiais corresepondentes. 

Consideramos relevante o argumento de Koch (2003) ao tratar da hipótese 

explicativa. Segundo a autora, nas aulas de gramática do ensino fundamental e médio, o 

aluno, freqüentemente, é levado a reconhecer, de maneira artificial, as noções de causa e 

conseqüência como estanques; e não como os dois membros necessários do binômio 

através do qual se estabelece a relação de causalidade. Muitas vezes, é exigido que o aluno 

seja capaz de reconhecer adjuntos adverbiais de causa, bem como distinguir orações causais 

de orações consecutivas com base apenas no elemento conector que a introduz. Koch 

afirma que nem sempre o aluno consegue reconhecer, já que, do ponto de vista cognitivo, o 

que ele aprende, de forma global, é a relação de causalidade, ou seja, uma causa ou razão 

que dá origem a um efeito ou conseqüência.  

Propomos que o aluno realize produções textuais em diferentes gêneros textuais. A 

partir de suas próprias produções, ele deverá reconhecer as construções relativas 

explicativas que elaborou, o seu valor argumentativo e o motivo pelo qual a relativa 

explicativa foi inserida em um determinado contexto. 

O professor poderá, ainda, selecionar diferentes textos que contenham construções 

apositivas e construções relativas explicativas e despertar, no aluno, a percepção de 
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diferenças e semelhanças entre essas duas construções. Poderá ser utilizado o mesmo tipo 

de exercício com a substituição das construções apositivas pelas construções adverbiais. 

Constatamos, então, que a construção relativa explicativa contribui para a produção 

de sentido em um texto e, portanto, não deveriam ser considerados apenas seus aspectos 

formais nas aulas de gramática. 

Conforme Lima (2007), é preciso que o professor elabore situações contextuais, 

tenha um domínio teórico e transite no domínio formal e empírico para que possa conduzir 

o aluno a reflexões que lhe permitam reconhecer o valor de um elemento gramatical na 

construção da significação dos enunciados.  

Concordamos com Nogueira (2008), para quem as aulas de gramática não devem 

ser resumidas em atividades de metalinguagem, com a insistência na prática classificatória 

de atribuição de rótulos categóricos a construções. Também não deve ser estimulada a 

memorização de regras e exceções, nem os exercícios de repetição e transformação, tal 

como “siga o modelo”. 

Assumimos com a autora que a aula de análise lingüística deveria ser caracterizada 

pela prática de uma reflexão metalingüística em que a atenção dos alunos seja voltada para 

a interpretação das expressões lingüísticas como opções dos falantes nos contextos de 

interações verbais, tal como propomos nas atividades sobre a construção relativa 

explicativa. 

 

SÍNTESE CONCLUSIVA 
 

No capítulo apresentado, refletimos sobre o ensino de gramática nas escolas e 

apresentamos alguns objetivos do ensino de língua portuguesa de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Refletimos, também, sobre a concepção de alguns 

estudiosos no que diz respeito ao ensino de gramática (NEVES, 1990, 2000, 2002,2003; 

TRAVAGLIA, 1995; ANTUNES, 2003; entre outros). 

No item 8.2 do capítulo, propomos atividades sobre o uso da oração relativa 

explicativa em diferentes contextos. Consideramos uma abordagem pedagógica com 

enfoque produtivo, visto que essa abordagem considera a língua em uso e parte da prática 

intuitiva da linguagem para a prática reflexiva. 
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 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nesta pesquisa, assumimos uma orientação funcionalista, para discutir e tentar 

aprofundar a visão de diferentes gramáticos tradicionais sobre a oração relativa explicativa, 

visto que a maioria desses gramáticos se limita aos aspectos sintáticos dessa oração.  

Primeiramente, apresentamos a concepção de diferentes gramáticos tradicionais e 

descritivistas da língua. Constatamos que seus estudos sobre as relativas explicativas 

apresentam lacunas que tentamos preencher em nosso trabalho.  

No capítulo II, apresentamos os pressupostos teóricos funcionalistas que assumimos 

nesta tese, o tratamento funcionalista no estudo da articulação de orações e as categorias de 

análise que utilizamos.  

No capítulo III, relatamos algumas pesquisas funcionalistas sobre a oração relativa 

explicativa. O capítulo seguinte trata da metodologia da pesquisa, em que constam 

informações sobre os tipos de literaturas utilizadas na análise (técnica, oratória, jornalística, 

dramática e romanesca), os procedimentos metodológicos e as seguintes categorias de 

análise: estrutura sintagmática e nível sintático do termo que antecede a oração relativa 

explicativa, grau de entrelaçamento entre a oração dita principal e a oração relativa 

explicativa, pronome relativo da oração relativa explicativa, análise da natureza dos verbos 

da relativa explicativa, especificidade e definitude do sintagma nominal que antecede a 

oração relativa explicativa,estatuto informacional do antecedente, proposição relacional 

inferida no contexto da articulação da oração relativa explicativa, valor argumentativo das 

orações relativas explicativas e tipo de literatura em que as relativas explicativas ocorrem. 

No capítulo V, temos os resultados e a discussão deles segundo uma abordagem 

funcionalista e, ao final, traçamos uma caracterização prototípica da construção relativa 

explicativa. A oração relativa explicativa apresenta um sintagma nominal antecedente com 

a classe sintática, predominante, de determinante + nome + modificador e com o nível 

sintático de complemento verbal; os sujeitos das duas orações (complexa e relativa 

explicativa) são, em sua maioria, não correferenciais; não há, em sua maioria, uma 

equivalência entre os tempos e os modos dos verbos das duas orações (complexa e relativa 

explicativa); o pronome relativo que aparece em quase todas as relativas explicativas; as 
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relativas explicativas são constituídas, em sua maioria, por verbos de estado; os sintagmas 

nominais que antecedem as relativas explicativas são, predominantemente, específicos e 

definidos; trata-se de um sintagma nominal inferível ou dado a partir do contexto 

discursivo; a proposição relacional de causa, explicação ou motivo foi a mais inferida no 

contexto da articulação da relativa explicativa, e a relativa explicativa, em sua maioria, 

apresenta um valor argumentativo de aporte de informação com função coesiva e 

argumentativa. 

 Apresentamos, em um outro capítulo, aspectos que tornam as construções relativas 

explicativas próximas das construções apositivas e outros aspectos que as distanciam. 

Mostramos, também, a relação da construção relativa explicativa com as construções 

adverbiais. Em seguida, apresentamos algumas contribuições de nossa pesquisa para a aula 

de análise lingüística sobre as relativas explicativas.  

Concluímos, então, que a construção relativa explicativa não é acessória, pois é 

informativa, atributiva e argumentativa. Constatamos também que a oração relativa 

explicativa pode funcionar como elo coesivo em uma determinada situação discursiva, pode 

também reformular ou (re) denominar o termo antecedente. 

Acreditamos, conforme já mencionamos, que essa pesquisa contribuirá para o 

ensino da língua materna, tornando as aulas de análise lingüística mais consistentes e 

coerentes em relação ao uso efetivo da língua. Poderá, também, fornecer subsídios para as 

aulas de leitura e produção textual, visto que analisa não apenas os aspectos sintáticos, 

como também os textual-discursivos da oração relativa explicativa.  

Esse estudo também fornece, aos professores de língua portuguesa e aos estudantes 

de graduação e pós-graduação, uma releitura e uma caracterização prototípica desse 

fenômeno ou dessa categoria lingüística estudada – a oração relativa explicativa. Podemos, 

então, considerar essa pesquisa uma recente contribuição da Lingüística à prática 

pedagógica dos professores de língua materna, pois sabemos que há uma preocupação com 

as questões que cercam a realidade educacional em nosso País. 
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