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Abreviaturas e Termos Técnicos 
 

 

 Apresenta-se abaixo a lista de abreviaturas e a de termos técnicos da gramática 

generativa usados nesta dissertação. Optou-se por manter alguns destes termos e 

abreviaturas em Inglês por duas razões fundamentais. Por um lado, a comunidade que 

trabalha no quadro teórico da gramática generativa está familiarizada com o seu 

significado. Por outro lado, o objectivo deste trabalho de investigação não é o de propor 

a sua tradução (essa tarefa deve ser executada noutro contexto). 

 Adoptar-se-ão, contudo, os termos técnicos portugueses que estiverem 

suficientemente divulgados na literatura portuguesa relevante, apresentando-se, ainda 

assim, os seus equivalentes em Inglês. 

 

QUADRO I 

 Abreviaturas 

ABREVIATURAS PORTUGUÊS INGLÊS 
[αf] Matriz de Traços-α Matrix of α-Features 
A Argumento Argument 
A’ Não-argumento Non-argument 

ACUS Acusativo Accusative 
Adj Adjectivo Adjective 
Agr Concordância Agreement 

AgrP Sintagma de Concordância Agreement Phrase 
AgrS Concordância de Sujeito Subject Agreement 

AgrSP Sintagma de Conc. de Sujeito Subject Agreement Phrase 
AP Sintagma Adjectival Adjective Phrase 
Adv Advérbio Adverb 

AdvP Sintagma Adverbial Adverb Phrase 
ASP Aspecto Aspect 

CLLD Deslocação à Esquerda Clítica Clitic Left Dislocation 
COND Condicional Conditional 
COMP Complementador Complementizer 

COMPL Complemento Complement 
CP Sintagma do Complementador Complementizer Phrase 

CPrel Oração relativa Relative clause 
CSC Restrição da Oração Coordenada Coordinate Structure Constraint 

D Determinante Determiner 
Dart Determinante (artigo) Determiner (article) 
Ddem Determinante (demonstrativo) Determiner (demonstrative)
DEF Artigo Definido Definite Article 
DP Sintagma do Determinante Determiner Phrase 
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[e] Categoria Vazia / Lacuna Parasita Empty Category / Parasitic Gap 
ECP Princípio da Categoria Vazia Empty Category Principle 
ENF Enfático Emphatic 
FEM Feminino Feminine 

FI Interpretação Plena Full Interpretation 
Gen Género Gender 
GEN Genitivo Genitive 
GenP Sintagma do Género Gender Phrase 
HSR Restrição do Sujeito mais Alto Highest Subject Restriction
HUM Humano Human 
LCA Axioma da Correspondência Linear Linear Correspondence Axiom 

LCR Condição de Localidade sobre a 
Ligação-R 

Locality Condition on R-Binding 

LF Forma Lógica Logical Form 
LOC Locativo Locative 

MASC Masculino Masculine 
N Nome Noun 
Nb Número Number 

NbP Sintagma do Número Number Phrase 
NEG Negação Negation 
NOM Nominativo Nominative 

NP Sintagma Nominal Noun Phrase 
OBL Oblíquo Oblique Object 
OD Objecto Directo Direct Object 
OI Objecto Indirecto Indirect Object 
Op Operador Operator 

OPC Restrição do Pronome Realizado Overt Pronoun Constraint 
P Preposição Prepostition 

PF Forma Fonética Phonetic Form 
PL Plural Plural 
PM Programa Minimalista Minimalist Program 
PP Sintagma Preposicional Preposition Phrase 

PRET Pretérito Past tense 
P&P Teoria dos Princípios e Parâmetros Principles and Parameters Theory
[±Q] Traço Interrogativo Question 

Q Quantificador Quantifier 
QP Sintagma do Quantificador Quantifier Phrase 

REL Pronome Relativo (nas glosas) Relative Pronoun 
SG Singular Singular 

Spec Especificador Specifier 
SU Sujeito Subject 
[t] Vestígio Trace 

Traços-φ Traços-fi Phi-Features 
Traços-N Traços nominais N-Features 
Traços-V Traços verbais V-Features 

UG Gramática Universal Universal Grammar 
V Verbo Verb 

VP Sintagma Verbal Verb Phrase 
[+wh] Traço dos morfemas Q Wh-morphemes feature 
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QUADRO II 

 Termos técnicos 

Inglês Português 
A-binding Ligação-A(rgumental) 
A’-binding Ligação-A’ (não argumental) 

Adjunct Adjunto 
Affect α Afectar α 
A-free A-livre 

Attract F Atracção (por traços formais) 
Attraction Atracção 

Binding Theory Teoria da Ligação 
Bound pronoun Pronome ligado 

C-command C-comando 
Chain Cadeia 

Chain Composition Composição de Cadeia 
Checking Verificação 
Chopping Estratégia cortadora 

Covert Invisível (não explícito) 
Last Resort Último Recurso 
Least Effort Menor Esforço 
Matching Conformidade 

Merge Fusão 
Move α Mover α 

Numeration Numeração 
Overt Visível (explícito) 

Parasitic gaps Lacunas Parasitas 
Pied piping Encantamento da Preposição 

Preposition stranding Abandono da Preposição 
Pro pro - Categoria [+pronominal, - anafórica] 

Procrastinate Procrastinar 
R(elative)-Binding Ligação-R(elativa) 

R-bound Ligado-R 
Relativized Minimality Minimalidade Relativizada 

r-expression Expressão-r(eferencial) 
Spec-Head Agreement Conc. Especificador-Núcleo 

Strong Crossover Cruzamento Forte 
Subjacency Subjacência 

That-trace effect Efeito That-trace 
Theta-marking Marcação-θ (temática) 

Theta-role Papel-θ 
Trace Vestígio 

Variable Variável 
Weak Crossover Cruzamento Fraco 

Wh-Island Ilha-wh 
Wh-morphemes Morfemas-wh (interrogativos e relativos) 
Wh-movement Movimento-wh 
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Capítulo 1 
______________________________________________________________________ 

 

Introdução 
 

 

1. O OBJECTO DE ESTUDO 

 

 O estudo dos mecanismos de aquisição, de produção e de processamento das 

estruturas relativas tem recebido muita atenção por parte de gramáticos e de linguistas 

que trabalham nas mais variadas perspectivas teóricas. Devido à complexidade de tais 

construções, a descrição e a explicação do seu funcionamento sintáctico-semântico não 

parecem estar concluídas. 

Por este motivo, o objecto de estudo desta dissertação será a análise das orações 

relativas restritivas que, em Português e noutras línguas, são formadas por uma 

estratégia alternativa àquela que é classificada de canónica – a estratégia resumptiva*. 

Os enunciados que resultam da aplicação deste processo de relativização são, em 

Português padrão, agramaticais e, por isso, o seu tratamento tem sido excluído das 

gramáticas da língua portuguesa. No entanto, o facto de os falantes utilizarem com 

alguma frequência este tipo de estratégia não-canónica, porque ela se encontra 

disponível na gramática desses falantes, motivou o interesse pela descrição e 

compreensão dos mecanismos que subjazem a este recurso. 

Adiantar-se-á, resumidamente, que as orações relativas resumptivas são 

automaticamente identificadas pela presença de um pronome resumptivo, 

preposicionado ou não, na posição em que deveríamos encontrar uma categoria vazia 

(vd. Peres & Móia, 1995:275). Segundo Safir (1986:684), quando as estruturas relativas 
                                                           
* Os dados de relativas resumptivas apresentados no Anexo I (1. e 2.) apontam para a existência de três 
tipos de estratégia resumptiva: 
      a) que + pronome resumptivo 
      b) que + DP (cf. Anexo I, 1. (16), (30), (38), (45), (46), (65) e (67)). 
      c) pronome relativo + pronome resumptivo (cf. Anexo I, 2. (17) e (19)). 
      O tipo de estratégia resumptiva abordado nesta dissertação é apenas o de (a), já que o de (b) parece ser 
uma construção de tópico deslocado à direita, funcionando o que como um conector interfrásico, e o de 
(c) é um tipo de estratégia mista, entre a canónica (devido à presença do pronome relativo) e a resumptiva 
do tipo (a) (por causa da ocorrência do pronome resumptivo). 
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têm um pronome que é co-referente do antecedente da relativa, o pronome é classificado 

de ‘resumptivo’, sendo definido nos seguintes termos: 

 «X is a resumptive pronoun iff (a) X is a pronoun and (b) X is A’-bound»1. 

 Assumir-se-á também que a produção de relativas resumptivas não é efectuada 

apenas por falantes pouco escolarizados, como Faria & Duarte (1989:23) sugerem. 

Peres & Móia (1995:276) reconhecem que «(...) na linguagem oral dos nossos dias, 

mesmo nos estratos mais escolarizados, elas atingem um grau de frequência muito 

elevado (...)», o que é corroborado pelos dados apresentados no Anexo I.2. 

É de realçar, contudo, o facto de estas estruturas serem muito mais frequentes no 

discurso oral, espontâneo (cf. (1)), do que no escrito, planeado2. Um enunciado como o 

de (1) pode ter sido produzido por um falante que, devido à pressão do discurso oral, 

optou por um dos processos disponíveis em Português Europeu (PE), o da estratégia 

resumptiva, em detrimento do procedimento canónico exibido em (2). 

 

(1) Acho que são resultadosi [CP que os militantes não se envergonham delesi ]. 

(ex., Anexo I.2. (37)) 

 

(2) Acho que são resultadosi [CP dos quais os militantes não se envergonham ti ]. 

  

 Note-se ainda que há falantes que, no discurso escrito e porque têm algum tempo 

para o planear, mostram alguma hesitação entre o emprego de uma ou de outra 

estratégia, acabando por produzir construções em que os dois processos de relativização 

são visíveis (cf. (3)). 

 

(3) João de Barros e Nunes de Leãoi, [CP os quais podemos considerá-losi 

importantes para a linguística], ... 

 [CP os quais ... ti ... ] 

 (ex., Anexo I.2. (17)) 

 
                                                                                                                                                                          
      Estas duas últimas estratégias resumptivas ((b) e (c)) carecem de um estudo mais aprofundado que 
aqui não será realizado. 
1 Brito (1991a:150, n. 7) rejeita esta definição de pronome resumptivo, por considerar que em algumas 
frases relativas (ex., de OD) o pronome não é ligado-A’. Os contra-argumentos a esta posição de Brito 
serão debatidos no capítulo 3. 
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 O objectivo desta dissertação é, então, o de descrever as propriedades das 

orações relativas restritivas que são o resultado da operação de ‘resumptivização’, i.e., 

tentar-se-á dar conta dos mecanismos que regulam o comportamento das relativas 

formadas pela estratégia resumptiva. 

Para se alcançar este objectivo, é necessário distinguir esta estratégia de 

relativização de outras que também operam em PE, nomeadamente, a canónica e a 

cortadora (ou de PP-chopping). Deste modo, no capítulo 2 são apresentadas as 

propriedades dos três processos disponíveis em PE para formar construções relativas. O 

capítulo 3 é reservado para uma análise mais aprofundada de todo o funcionamento da 

estratégia resumptiva, enquanto no capítulo 4 se pretende argumentar a favor de uma 

proposta alternativa para a estrutura de constituintes dos DPs relativizados, envolvendo 

relativas canónicas ou resumptivas. 

 

 

1.1. Os Aspectos Básicos das Relativas Restritivas em Português Europeu 

 

 As orações relativas restritivas são construções sintácticas definidas com base na 

relação entre um constituinte nominal (morfofonologicamente expresso ou não) e uma 

frase que o modifica, assumindo-se, como em Comrie (1981), que «The head [of the 

restricting clause] in itself has a certain potential range of referents, but the restricting 

clause restricts this set by giving a proposition that must be true of the actual referents 

of the over-all construction» (id., p. 143). 

 No que diz respeito às possibilidades de relativização, há uma grande 

diversidade nas línguas do mundo. O Português Europeu disponibiliza todas as posições 

sintácticas (θ-marcadas ou não) para a formação de relativas canónicas3, enquanto 

línguas como o Basco não permitem a relativização de constituintes que tenham o Caso 

Genitivo (GEN) e línguas como o Malgache só permitem relativizar a posição de 

Sujeito (SU). 

 Numa perspectiva de variação tipológica, o PE encaixa-se, canonicamente, no 

grupo das línguas em que o movimento-wh explícito é obrigatório (ex., línguas 

                                                                                                                                                                          
2 Peres & Móia (1995:306) consideram o mesmo ao afirmarem que há estruturas relativas em que «(...) é 
frequente, sobretudo em discurso oral, surgirem construções em que se verifica um preenchimento 
complementar da posição do constituinte relativo (...)». 
3 Encontra-se em PE relativas de Sujeito, de Objecto Directo, de Objecto Indirecto, de Oblíquo e de 
Complemento Nominal com Caso Genitivo (vd. Capítulo 2, § 2.). 
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românicas4) para se formarem orações relativas, distinguindo-se assim das línguas com 

movimento-wh opcional (ex., Hebreu, Persa, etc.) e daquelas em que esse movimento 

não existe na sintaxe explícita (ex., Basco, Chinês, Japonês, entre outras). 

 Em PE, o movimento-wh explícito deriva da natureza de operador (Op) dos 

morfemas(-wh) que esta língua utiliza no processo de relativização. Ao terem de surgir 

na posição inicial da frase relativa, os morfemas-wh movem-se a partir da posição de 

origem do elemento relativizado, indo poisar em Spec/CP. Para além disto, as orações 

relativas canónicas do PE envolvem pied piping5 se o elemento deslocado for um DP 

(cf. (4)) ou um PP (cf. (5)) com um pronome relativo, não havendo em PE preposition 

stranding, ao contrário do Inglês, por exemplo (cf. (6)). 

 

(4) O livro [CP [DP cuja capa]i a criança arrancou ti ] era uma raridade. 

 

(5) A peça de teatro [CP [PP de que]i tu estás a falar ti ] já acabou. 

 

(6) a. *A peça de teatro [CP que tu estás a falar de ti ] ... 

 b. The play [CP which you are talking about ti ] ... 

 

Deste modo, pode dizer-se que o PE apresenta um padrão de relativização 

diferente do das línguas referidas acima. Segundo Comrie (1981:cap. 7), é possível 

encontrar nas línguas do mundo quatro tipos de relativas, sendo ordenados em função 

da dificuldade crescente de processamento: 

 (i) Relativas sem redução6 – o antecedente da relativa ocorre no interior da 

própria oração relativa, como é o caso do Diegueño (cf. (7)). 

 

 

 

                                                           
4 A obrigatoriedade do movimento-wh explícito nas relativas destas línguas é discutível se se assumir, na 
linha de Brito (1991a), que nas relativas de SU e de OD não há esse movimento. Considere-se, contudo, 
que o que é relevante é o facto de, nas outras posições sintácticas, o movimento-wh ser obrigatório. 
5 Ross (1967:114) estabelece a Convenção do ‘Pied Piping’ nos seguintes termos: 

«Any transformation which is stated in such a way as to effect the reordering of some 
specified node NP, where this node is preceded and followed by variables in the structural 
index of the rule, may apply to this NP or to any non-coordinate NP which dominates it, as 
long as there are no occurrences of any coordinate node, nor of the node S, on the branch 
connecting the higher node and the specified node». 

6 Comrie (1981:147) afirma que «(...) the head noun appears in full, unreduced form, in the embedded 
clause (...)». 
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(7) [T´nay  /wa    :/wu :w]-pu     -Ly     /ciyawx. 

Ontem   casa   1SG-ver  DEF  LOC  1SG-cantar 

‘Eu cantarei na casa que eu vi ontem.’ 

(adaptado de Comrie, 1981:145) 

 

 (ii) Relativas com retenção do pronome7 – o antecedente da relativa surge 

repetido no interior da oração relativa sob a forma de um pronome, como se verifica em 

Persa, principalmente na posição de Objecto Indirecto (OI), (cf. (8)). 

 

(8) Man zan-i-ra #            [ke        Hasan be u                sibe    zamini da #d] 

1SG mulher-ACUS  COMP Hasan a   3SG-FEM batata            dar 

mišena #sam. 

 1SG-conhecer 

 ‘Eu conheço a mulher a quem o Hasan deu a batata.’ 

(adaptado de Comrie, 1981:148) 

 

(iii) Relativas com pronomes relativos – o elemento que introduz a oração 

relativa é sempre um pronome relativo, com marcas de Caso e precedido ou não de 

preposição, que se encontra ligado a uma categoria vazia deixada na posição de origem 

do movimento-wh. Porque envolve movimento de constituintes e alteração da ordem de 

palavras, Comrie (1981:150) afirma que «(...) this relative-pronoun type involves 

greater deformation of the structure of the embedded sentence (...). «(...) we describe 

this type as somewhat less explicit than the pronoun-retention type». Este é o caso das 

línguas românicas e do Inglês, nas relativas de OI (cf. (9)), de Oblíquo (OBL – cf. (10)) 

e de GEN (cf. (11)), e do Russo8 (cf. (12)). 

 

(9) a. A rapariga [CP a quem dei o livro]. 

 b. La niña [CP a quien dé el libro]. 

 c. La jeune femme [CP à qui j’ai donné le livre]. 

 d. The girl [CP to whom I gave the book]. 
                                                           
7 Segundo Comrie (1981:147), «(...) the head noun remains in the embedded sentence in pronominal 
form». 
8 O Russo, porque tem um sistema casual muito rico, utiliza pronomes relativos para todas as posições 
sintácticas. 
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(10) a. A pessoa [CP de quem tu falaste]. 

 b. La persona [CP de quien tu has hablado]. 

 c. La personne [CP avec qui j’ai parlé]. 

 d. The person [CP about which I talk]. 

 

(11) a. A pessoa [CP cujo pai está doente]. 

 b. La persona [CP cuyo padre está enfermo]. 

 c. La personne [CP dont le père est malade]. 

 d. The person [CP whose father is sick]. 

 

(12) a. Devus &ka, [SU kotoraja      pris&la]. 

     rapariga        que-NOM   chegar 

 ‘A rapariga que chegou.’ 

 b. Devus &ka, [OD kotoruju      ja   videl]. 

     rapariga         que-ACUS  eu  ver 

 ‘A rapariga que eu vi.’ 

 c. Devus &ka, [OI kotoroj      ja  dal  knigu]. 

     rapariga        que-DAT  eu dar  livro 

 ‘A rapariga a quem eu dei o livro.’ 

 (adaptados de Comrie, 1981:149) 

 

(iv) Relativas com complementadores (COMP) – o elemento que introduz a 

relativa é um COMP morfofonologicamente realizado ou não, mantendo-se vazia a 

posição do elemento relativizado. Comrie (1981:151) considera que «(...) the gap type, 

simply does not provide any overt indication of the role of the head within the relative 

clause» e que, por isso, é o tipo menos explícito. Este tipo de relativização é observado 

nas línguas românicas, nas posições de SU e de OD, com o COMP obrigatoriamente 

realizado (cf. (13a,b e c) e (14a, b e c))9, em Inglês, nas mesmas posições sintácticas, 

mas com realização opcional do COMP na relativa de OD (cf. (13d) e (14d)) e em 

Coreano, mesmo em posições que não são de OD (cf. (15)). 

 

                                                                                                                                                                          
 
9 Para as relativas de SU e de OD das línguas românicas, assume-se a análise de Brito (1991a). 
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(13) a. O homem [CP *(que) comprou um carro]. 

 b. El hombre [CP *(que) ha comprado un coche]. 

 c. L’homme [CP *(qui) a acheté une voiture]. 

 d. The man [CP *(that) bought a car]. 

 

(14) a. O carro [CP *(que) o homem comprou]. 

 b. El coche [CP *(que) el hombre ha comprado]. 

 c. La voiture [CP *(que) l’homme a achetée]. 

 d. The car [CP (that) the man bought]. 

 

(15) [Hy´nsik-i         kˆ  kä-lˆl           ttäli-n]           maktäki. 

 Hyensik-NOM  o   cão-ACUS  bater-COMP  pau 

 ‘O pau com que o Hyensik bateu no cão.’ 

(adaptado de Comrie, 1981:151) 

 

  Conclui-se assim que as línguas românicas e o Inglês recorrem aos dois últimos 

tipos para formar canonicamente estruturas relativas, reservando os pronomes relativos 

marcados de Caso e/ou preposicionados para as posições sintácticas mais encaixadas e 

os complementadores para as posições menos encaixadas (nomeadamente, SU e OD). 

Assume-se então a generalização que Comrie (1981) propõe: 

«(...) whenever a language has both a more explicit and a less 

explicit way of forming relative clauses (...), then the more explicit type will 

be used lower down the [syntactic] hierarchy and the less explicit type 

higher up the hierarchy. 

The generalization thus has a functional basis: the more difficult a 

position is to relativize, the more explicit indication is given of what 

position is being relativized, to facilitate recovery of this information» (id., 

p. 163)10. 

                                                           
10 A hierarquia que Comrie refere está relacionada com a acessibilidade à relativização. Ou seja, o facto 
de algumas línguas permitirem relativas de SU, mas serem muito restritivas quanto à formação de 
relativas de OBL e de GEN, levou Comrie a propor a seguinte hierarquia sintáctica, na qual a posição de 
SU está no topo da escala, porque é mais fácil de relativizar, e a posição de GEN está no fim da 
hierarquia, por ser a mais difícil: 

«(...) the hierarchy subject > direct object > non-direct object > possessor defines ease of 
accessibility to relative clause formation (...)» (id., p. 156). 
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 Uma outra propriedade das relativas restritivas canónicas do PE é o facto de 

nelas operar uma Regra de Predicação11 (vd. Chomsky, 1982:92-93, n.11) que actua na 

Forma Lógica (Logical Form – LF), permitindo desse modo captar a interpretação 

ligada dos operadores em Spec/CP. Através da aplicação desta Regra de Predicação, 

uma frase como a de (16) recebe, em LF, a interpretação de (17), como se espera que 

aconteça para que a derivação tenha sucesso. 

 

(16) O locali [CP ondej o João esperou pela Maria tj durante três horas]. 

 

(17) O locali [CP ondei o João esperou pela Maria ti durante três horas]. 

 

Quanto à categoria vazia que ocorre nas relativas restritivas do PE, ela tem sido 

tratada como sendo uma variável sintáctica, i.e., um vestígio em posição-A deixado pelo 

movimento-wh, tendo de ser A-livre, mas ligada-A’. Chomsky (1986b) especifica que a 

variável, para além de ser ligada pelo seu operador, quando este é vazio ou nulo (como 

no caso das relativas de SU e de OD), precisa que o seu valor semântico seja 

determinado pelo antecedente da relativa que liga o Op12. O autor conclui, assim, que as 

variáveis estão sujeitas a um tipo de ligação diferente do da comum, já que «a variable 

must be strongly bound», e propõe uma reformulação do Princípio C da Teoria da 

Ligação que contempla esta condição sobre as variáveis: 

«An r-expression must be A-free in the domain of its operator». 

Envolvendo variáveis sintácticas na posição de origem do elemento relativizado, 

as relativas restritivas do PE exibem efeitos de Cruzamento Forte sempre que a variável 

– t – está ligada-A por um elemento nominal – o professor – que ocorra no mesmo 

domínio (cf. (18) e (19), com a aplicação da Regra de Predicação). 

 

(18) *O alunoj [CP quei o professori reprovou ti ] desistiu da cadeira. 

 

(19) *O alunoi [CP quei o professori reprovou ti ] desistiu da cadeira. 
                                                           
11 Brito (1991a:121) afirma que «Adoptarei (...) a Regra de Predicação para dar conta da interpretação das 
relativas restritivas, pois essa regra é semanticamente adequada ao considerar uma relativa restritiva uma 
função que só fica “saturada” (no sentido de Frege) se tiver um argumento em relação ao qual é 
predicada». 
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A presença das variáveis nas relativas canónicas do PE implica que haja 

legitimação de lacunas parasitas13, o que se verifica em (20). 

 

(20) O rebuçadoi [CP quei o João engoliu ti sem mastigar ei ] engasgou-o. 

 

Quanto aos morfemas que introduzem as relativas canónicas do PE, Brito 

(1991a) propõe que eles tenham o estatuto de operadores e que sejam distinguidos entre 

os que funcionam como operadores-A’ e os que são operadores relativos. Os primeiros 

– operadores-A’ – são constituintes deslocados por movimento-wh para Spec/CP. Os 

segundos, os operadores relativos, são os próprios morfemas-wh. Estes elementos 

podem ter ou não traços-φ de concordância (abstractos14 ou com realização 

morfofonológica). No caso de terem traços-φ de concordância, estes morfemas-wh 

estabelecem uma relação de Concordância Especificador-Núcleo com COMP e o CP 

passa a ter também traços-φ e a precisar de Caso15 (adquirindo um estatuto nominal, o 

CP tem de obedecer ao Filtro do Caso). 

Na circunstância de não terem traços-φ de concordância, como acontece com o 

morfema que nas relativas de SU e de OD, o elemento que introduz a oração relativa é 

um complementador (logo, [-wh]), igual ao que ocorre nas construções subordinadas 

completivas. Neste caso, a relação operador-variável é assegurada pelo movimento-wh 

de um operador relativo nulo para Spec/CP (cf. Brito, 1991a:167). Contudo, quando o 

que é precedido de preposição, Brito (1991a:171-172) considera que este morfema é um 

pronome relativo (e não um complementador) sem traços-φ de concordância. 

 Finalmente, no que diz respeito ao parâmetro do núcleo, o PE fixa o valor do 

parâmetro em ‘núcleo à esquerda’. Como consequência da fixação deste valor, as 

construções relativas do PE ocorrem à direita do seu núcleo (o antecedente da relativa) 

                                                                                                                                                                          
12 «A variable must not only be bound by an operator (...) but must be bound in a still stronger sense: 
Either its range must be determined by its operator, or its value must be determined by an antecedent that 
binds it» (id., p. 85-86). 
13 Chomsky (1986a:54) considera que «One basic property of parasitic gaps is that they are typically 
licensed by a wh-trace (or other operator-bound trace) (...)». 
14 Brito (1991a:158), depois de observar a distribuição dos morfemas relativos noutras línguas românicas 
para além do PE, concretamente em Castelhano e Italiano, formula a 

«Hipótese sobre o relativo quem: 
Quem é um morfema relativo com uma natureza nominal, com traços de concordância 
próprios de um morfema com essa natureza – traços φ – mas que não chegam a ter 
realização morfofonológica, isto é, quem tem traços de concordância abstractos». 

15 Brito (1991a:159) assume que «(...) os traços de um núcleo categorial A são percoláveis, isto é, são 
transmitidos, para a projecção máxima de A (...)». 
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e, relacionado com este facto, a estrutura para elas proposta na literatura relevante tem 

sido caracterizada por uma adjunção à Chomsky (à direita) do CPrel ao DP antecedente. 

 Há, no entanto, línguas que fixam o valor do parâmetro em ‘núcleo à direita’ e 

em que, por isso, a ordem entre CPrel e respectivo núcleo é contrária à do PE, como é o 

caso do Basco (cf. (21)), do Chinês, do Japonês, entre outras. 

 

(21) [emakumea-ri liburua eman dio-n]          gizona. 

 Mulher-OI      livro     AUX dar-COMP  homem 

 ‘O homem que deu o livro à mulher.’ 

(adaptado de Comrie, 1981:141) 

 

Concluindo, realce-se que todas as propriedades das relativas restritivas 

canónicas do PE não resultam de uma escolha arbitrária por parte dos falantes, mas 

antes de uma selecção condicionada por princípios e parâmetros da gramática dessa 

língua. 

 

 

 1.2. Os Corpora 

 

 Ao optar-se por estudar um objecto considerado agramatical no Português 

padrão, parece ser mais prudente utilizar um corpus de frases produzidas pelos falantes 

da língua do que recorrer ao método da introspecção linguística. Os dados das relativas 

resumptivas analisados neste trabalho de investigação, expostos no Anexo I, têm duas 

origens distintas: uns foram retirados do “Corpus de Referência do Português 

Contemporâneo – oral” (CRPC)16, os outros foram recolhidos a partir de programas 

televisivos (principalmente, de notícias ou de debates) e de conversas informais com os 

mais variados interlocutores. Também foram incluídos dados escritos neste último 

conjunto, apesar de a sua frequência ser muito menos expressiva que a dos enunciados 

orais. 

 Quanto ao corpus do CRPC, Anexo I.1., a sua dimensão global é de cerca de 

18.500 frases relativas, das quais 68 são formadas pela estratégia resumptiva, sendo o 

seu valor percentual de apenas 0,36%. A representatividade da amostra, ou a falta dela, 

                                                           
16 Este corpus foi facultado pelo Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, pela coordenadora do 
projecto, Professora Doutora Fernanda Bacelar de Nascimento. 
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não será aqui discutida, já que o objectivo do estudo poderá ser igualmente alcançado 

sem que os dados estatísticos estejam a seu favor17. Mais que a representatividade 

estatística do corpus, interessa essencialmente explorar pistas de análise para o emprego 

da estratégia resumptiva em construções relativas por parte de falantes do PE. 

 Embora as construções relativas formadas pela estratégia cortadora não sejam o 

presente objecto de estudo, optou-se por as incluir no Anexo II, permitindo assim que se 

compare a sua distribuição e frequência com a das relativas resumptivas. Note-se que no 

corpus do CRPC foram detectadas 225 ocorrências de relativas cortadoras, constituindo 

uma amostra de 1,21%, uma percentagem nitidamente superior à das orações resultantes 

da estratégia anterior. 

 Ao recorrer-se a enunciados efectivos da língua falada, pretende-se que o 

caminho a percorrer seja no sentido dos dados para a teoria e não o inverso. Eles devem 

permitir que, depois da sua observação e descrição, se encontrem as explicações para o 

activar da estratégia resumptiva e para os seus mecanismos de funcionamento. Para tal, 

é necessário adoptar um modelo não só descritivo, mas também explicativo. 

 

 

                                                           
17 Poder-se-á supor que os enunciados do “Corpus de Referência do Português Contemporâneo”, ao terem 
sido transcritos, não correspondem, na sua totalidade, à verdade dos factos. Ou seja, é possível que a 
linguagem do transcritor se tenha sobreposto ao registo oral realmente produzido pelos falantes 
entrevistados e que, por isso, tenhamos menos orações relativas resumptivas do que aquelas que foram 
efectivamente produzidas. No entanto, o que se acabou de afirmar não passa de uma mera suposição. 
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2. O QUADRO TEÓRICO: DA TEORIA DOS PRINCÍPIOS E PARÂMETROS AO 

PROGRAMA MINIMALISTA 

 

A aparente distribuição livre, essencialmente na língua falada, entre relativas 

canónicas e outras estratégias de relativização, em particular a resumptiva, motiva a 

descrição das suas propriedades e das suas consequentes implicações teóricas. 

 Para se compreender o funcionamento da teoria através dos dados e, 

posteriormente, explicar os dados à luz dos pressupostos teóricos, optou-se por se 

trabalhar de acordo com os últimos desenvolvimentos teóricos do programa 

generativista – a Teoria dos Princípios e Parâmetros (P&P) e a sua evolução mais 

recente, o Programa Minimalista (PM). 

 Neste enquadramento teórico, tal variação na formação de construções relativas 

em PE reduz-se a uma escolha de diferentes valores de parâmetros, os quais estão 

limitados aos traços formais das categorias funcionais. Assumir-se-á, assim, de acordo 

com Chomsky (1995b)18, que é a interacção dos princípios da Gramática Universal, 

com os valores dos parâmetros fixados, que explicará a convergência de uma dada 

derivação e a exclusão de outras derivações concorrentes. 

 Antes de se avançar para o estudo da estratégia resumptiva em relativas 

restritivas do PE, deve ser dita uma palavra sobre a escolha deste quadro teórico. Nos 

P&P (cf. Chomsky, 1981, 1986a e 1986b), Chomsky introduziu um sistema que 

funcionava em termos representacionais. Os princípios da Teoria X-barra regulavam a 

configuração das categorias gramaticais (lexicais e funcionais) nos vários níveis 

sintácticos (estrutura-P, estrutura-S e LF). Nesta fase da teoria generativista, o 

movimento-wh passa a ser visto como um movimento para uma posição de Spec/CP19 e 

nas relativas opera uma Regra de Reconstrução que funciona como uma regra de 

reanálise em LF, reconstruindo na posição de origem do movimento-wh o elemento 

relativizado20, por razões de interpretação. 

No PM, a atenção foi desviada para os fenómenos gramaticais que informam os 

níveis anteriores às interfaces articulatório-perceptiva (Forma Fonética – PF) e 
                                                           
18 Chomsky (1995b:170) afirma que «Constructions such as verb phrase, relative clause, and passive 
remain only as taxonomic artifacts, collections of phenomena explained through the interaction of the 
principles of UG, with the values of parameters fixed». 
19 Chomsky (1986a:5) propõe que «(...) wh-movement is not “movement to COMP” as typically 
construed, but rather is movement to the position of the specifier of CP». 
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conceptual-intencional (Forma Lógica – LF)21 e para as exigências do sistema 

computacional, reduzindo assim o peso representacional da teoria e conduzindo a um 

modelo derivacional. Adopta-se, então, uma versão fraca da Teoria X-barra que é 

condicionada por princípios de economia: os níveis intermédios só são projectados 

quando necessários para a derivação ser convergente22. As relações estruturais básicas 

são as que operam entre o núcleo, o seu especificador e o(s) seu(s) complemento(s), 

sendo a relação Núcleo-Complemento a “mais local” de todas (cf. Chomsky, 

1995a:397). As estruturas são formadas por três operações – Merge23, Move24 e Delete25 

– e devem satisfazer as condições do minimalismo para que as derivações sejam 

convergentes; caso contrário, elas serão excluídas pelo sistema computacional. 

 Dentro do quadro teórico do PM, assume-se ainda que os itens lexicais que 

entram na Numeração são conjuntos de matrizes de traços (fonéticos, semânticos e 

formais). Destes três conjuntos de matrizes de traços, apenas os formais são relevantes 

para o sistema computacional (enquanto os fonéticos e os semânticos são relevantes 

para o nível de interface da PF e o da LF, respectivamente). 

Sendo um dos objectivos do PM formar derivações óptimas26, estas são 

formadas por movimento dos objectos sintácticos para eliminar certos traços formais (os 

não interpretáveis), através de uma relação de verificação. É a operação de Atracção27 

que regula este movimento, sendo determinada pelos princípios de economia 

derivacional de Last Resort e de Minimal Link Condition, definidos por Chomsky 

(1995b) como em (22) e (23), respectivamente. 

 

                                                                                                                                                                          
20 Chomsky (1982:55) especifica os passos desta operação do seguinte modo: «(...) l’application d’une 
règle de réanalyse en FL qu’en un déplacement interprété comme une règle de copie suivie d’une règle 
d’effacement (...)». 
21 Chomsky (1995b:192) diz-nos que «(...) We must show that the position of Spell-Out in the derivation 
is determined by either PF or LF properties, these being the only levels, on minimalist assumptions». 
22 O Programa Minimalista requer que as suas derivações sejam convergentes, ou seja, «(...) a derivation 
D converges if it yields a legitimate SD [structural description] and crashes if it does not (...)» (Chomsky, 
1995b:171). 
23 A operação de Merge foi definida por Chomsky (1995a:396) nos seguintes termos: «(...) an operation 
that forms larger units out of those already constructed (...)». 
24 Chomsky (1995a:399) considera que «Given the phrase marker Σ with terms K and α, Move targets K, 
raises α, and merges α with K to form the new category γ with the constituents α,K».  
25 Para que a derivação não fique sobrecarregada com informação sobre os traços formais que já foram 
verificados, aplica-se a ela a operação Delete «(...) which leaves the structure unaffected apart from some 
indication that α is not “visible” at the interface» (Chomsky, 1995a:400). 
26 Segundo Chomsky (1995b:220), «(...) its derivation [of a linguistic expression of L] must be optimal, 
satisfying certain natural economy conditions: locality of movement, no “superfluous steps” in 
derivations, and so on. Less economical computations are blocked even if they converge». 
27 Chomsky (1995b:297) reinterpreta a operação de movimento como Attract F, definida como «K 
attracts F if F is the closest feature that can enter into a checking relation with a sublabel of K». 
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(22) «Move F raises F to target K only if F enters into a checking relation with a 

sublabel of K» (id., p. 280). 

 

(23) «α can raise to target K only if there is no legitimate operation Move β targeting 

K, where β is closer to K» (id., p. 296). 

 

 No que diz respeito à relação de verificação, os traços formais não interpretáveis 

são apagados (deleted), tornando-se invisíveis para a interface relevante, e, sempre que 

possível, erradicados (erased), passando assim a ser invisíveis também para o sistema 

computacional. Esta formulação ‘mais forte’ da operação de apagamento tem como 

objectivo tornar o elemento da derivação inacessível a qualquer operação, e não apenas 

à interpretação em LF28. 

 Tendo em mente que a atribuição de um valor [±forte] a alguns traços formais 

determina a variação linguística, assumir-se-á, de acordo com Chomsky (1995b:233), 

que é a ‘força’ de alguns traços formais que desencadeia o movimento explícito (overt), 

e o consequente apagamento de tais traços antes de Spell-Out. 

 No caso particular do movimento-wh, a subida do operador relativo para 

Spec/CP é, no PM, motivada pela necessidade de verificar certos traços formais do 

núcleo de CP – COMP –, sendo esses traços formais a determinar o tipo de frase em que 

esse operador ocorre. 

 Quanto à natureza do elemento deixado pelo movimento-wh, o PM continua a 

funcionar com os pressupostos dos P&P sobre as variáveis, apenas sendo proposta uma 

distinção entre variáveis verdadeiras (sujeitas a ‘ligação forte’29) e variáveis semi-livres 

(como é o caso de PRO em frases do tipo “it is easy to roll down a hill”) (vd. Chomsky, 

1995b:153). 

 Os princípios e os parâmetros destes modelos de investigação não serão mais 

desenvolvidos aqui, porque serão explicitados no decorrer da dissertação sempre que for 

pertinente formulá-los. 

                                                           
28 Chomsky (1995b:280) formula as operações de verificação e de apagamento do seguinte modo: 
«a. A checked feature is deleted when possible. 
  b. Deleted α is erased when possible». 
29 Vide § 1.1. deste capítulo. 
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 Com esta aparelhagem teórica, julga-se que se poderá responder às questões 

suscitadas pela activação de uma estratégia que não faz parte integrante da gramática 

nuclear do PE: 

 

(i) O que é que desencadeia a aplicação da estratégia resumptiva nas 

relativas restritivas do PE, inibindo a operação de relativização canónica? 

(ii) Existe alguma relação entre a presença do morfema invariável que no 

início da oração relativa e a activação da estratégia resumptiva? 

 (iii) Qual é a natureza do pronome resumptivo? 

(iv) Que tipo de relação de ligação opera entre o pronome resumptivo e o seu 

antecedente? 

(v) À luz dos últimos desenvolvimentos teóricos, qual é a arquitectura de 

uma derivação que contenha um DP relativizado? 

(vi) Será a estratégia resumptiva um indicador de mudança no sistema dos 

pronomes relativos do PE? 

  

 É a  tentativa de responder às questões colocadas acima que orientará esta 

dissertação, na qual se tenta dar um contributo substancial para uma melhor 

compreensão do funcionamento de algumas estruturas sintácticas (especificamente, das 

relativas restritivas) e dos mecanismos que elas envolvem, podendo assim fornecer uma 

nova perspectiva sobre os dados que aqui são objecto de problematização. 
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Capítulo 2 
______________________________________________________________________ 

 

Estratégias de Relativização em Português Europeu 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A descrição de estruturas relativas não é um assunto propriamente novo nas 

gramáticas das línguas naturais. Para o Português, no quadro da gramática generativa, já 

foram realizados vários trabalhos de investigação (cf. Tarallo, 1983, Brito, 1991a, 

Vasconcelos, 1991, Móia, 1992, Peres & Móia, 1995, entre outros) e o designado 

movimento-wh, que, nas diferentes línguas naturais, caracteriza estas construções pela 

sua obrigatoriedade, opcionalidade ou inexistência, tem constituído um dos mais 

apreciados objectos de estudo. 

Encontra-se em PE, contudo, construções relativas formadas por três tipos de 

estratégias, embora só uma delas seja considerada ‘canónica’, enquanto as outras duas 

são registadas em enunciados marginais30. O objectivo deste capítulo é, assim, fazer a 

descrição das características das várias estratégias de formação de orações relativas que 

o PE disponibiliza. 

 O capítulo encontra-se organizado do seguinte modo: na secção 2. serão 

analisadas as propriedades que definem as relativas canónicas em PE, distinguindo-as 

de línguas em que a estratégia canónica pode assumir outros contornos. Serão também 

apresentadas, sem discussão aprofundada, as especificidades de cada um dos subtipos 

de relativas canónicas, a saber, livres ou sem antecedente expresso (subsecção 2.2.), 

restritivas (subsecção 2.3.) e apositivas (subsecção 2.4.). 

 Na secção 3. apresentar-se-ão alguns aspectos sintácticos que nos permitem 

identificar uma estratégia não canónica alternativa, mas cada vez mais usada, que 

implica o apagamento dos PPs relativizados – a cortadora. 

                                                           
30 Serão consideradas “marginais” as frases em que os falantes hesitam nos juízos que lhes atribuem. Tal 
facto parece indicar que (i) os valores de alguns parâmetros da gramática do PE estão a ser mudados, ou 
que (ii) existem duas gramáticas em competição. 
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 Na secção 4. serão discutidos os aspectos sintácticos da estratégia de 

relativização que nesta dissertação é objecto de estudo e que constitui uma segunda 

alternativa à canónica em PE – a resumptiva. 

 O capítulo terminará com algumas conclusões extraídas das secções anteriores. 
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2. ESTRATÉGIA CANÓNICA 

 

 

2.1. Propriedades Gerais 

 

 Como já foi referido no capítulo 1, o PE insere-se no grupo das línguas que 

exibem construções relativas formadas com pronomes relativos e com movimento-wh, o 

qual desloca um morfema ou um operador relativo para Spec/CP. 

 

2.1.1. Pronomes Relativos 

 

 Assumir-se-á nesta dissertação que, em termos gerais, o PE disponibiliza seis 

morfemas-wh – que, quem, o qual, quanto, cujo e onde – com traços-φ de concordância 

(número e género) e de Caso com realização morfofonológica ou não (cf. Quadro I)31. 

 

QUADRO I 

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

Morfemas-wh Estratégias de Relativização 
Canónica Invariáveis Variáveis Caso 

Morfológico Livres Restritivas Apositivas 

Chopping Resumptiva

Que  - - + + + + 

Quem  - + + + - - 

Onde  OBL + + + - - 

 O Qual - - + + - - 

 Cujo GEN - + + - - 

 Quanto - + + + - - 

 

 O morfema que tem sido tratado na literatura como um pronome invariável 

quanto ao número e género, podendo referir-se tanto a entidades [-Animadas] e 

[+Animadas, -Humanas] como a [+Humanas]. Este morfema pode, ainda, ser ou não 

precedido de preposição. Segundo Brito (1991a), quando o que não é precedido de P 

(i.e., nas relativas de SU e de OD), «(...) não é um pronome relativo, é a mesma forma 

                                                           
31 As ocorrências destes pronomes serão exemplificadas em cada uma das estratégias canónicas de 
relativização, ou seja, nas secções 2.2., 2.3. e 2.4. 
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do complementador» (p. 165)32. Nos casos em que o morfema  que ocorre precedido de 

P, Brito trata-o como «(...) um morfema relativo nominal sem traços φ de concordância» 

(idem, p. 172), pois os dados mostram que, quer em PE, quer noutras línguas, os 

complementadores não podem ser antecedidos de preposições. Esta natureza dupla, 

entre complementador e pronome relativo, exibida por que já tinha sido assinalada por 

Barboza (1830:168), para quem «(...) o que caracteriza mais este Conjunctivo he servir 

ordinariamente para ligar as proposições incidentes com as principaes, e sempre as 

integrantes com as totaes.» 

Há ainda circunstâncias em que o elemento que admite ser precedido de um 

pronome demonstrativo o invariável nos seus traços-φ, equivalente a aquilo, ou variável 

em género e número, correspondente a aquele(s) / aquela(s). O primeiro caso, ou seja, 

quando o demonstrativo é invariável, é atestado nas chamadas relativas apositivas com 

antecedente frásico, funcionando como um recuperador de toda ou de parte da 

predicação anterior (cf. (1))*. Esta sequência o + que é encontrada também nas relativas 

livres assinalando uma predicação que não está expressa no enunciado (cf. Brito, 

1991a:204, Móia, 1996:153, entre outros), como se verifica em (2): 

 

(1) O Governo indonésio assegurou não libertar Xanana Gusmão antes do referendo, 

o que desiludiu os timorenses. 

 

(2) O que lhe disseste magoou-a imenso. 

 

 O segundo caso, quando o demonstrativo varia nos seus traços-φ, ocorre nas 

relativas apositivas cujo antecedente é de natureza nominal (cf. (3)), recuperando 

‘anaforicamente’ o valor do N que o antecede, e nas relativas livres, como em (4): 

 

(3) A Ana e a Maria, as que ganharam uma bolsa de estudo, acabaram de entrar na 

sala. 

                                                           
32 A autora justifica esta posição com argumentos de natureza histórica e comparativa. 
* Nas relativas ditas apositivas com antecedente frásico, o Ddem o recupera anaforicamente toda a frase, o 
que é corroborado pela possibilidade de substituir esse o por Nomes (ex., coisa, facto, situação) que 
funcionam como “pró-formas de F” (cf. Mateus et al., 1989:294): 
(1)’ O Governo indonésio assegurou não 
       libertar Xanana Gusmão antes do 
       referendo, facto esse que desiludiu os 
       timorenses. 
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(4) Os que ganharam as eleições têm de reorganizar o país. 

 

 Brito (1991a:239) considera o + que como um constituinte único que, por ter 

traços-φ, legitima o conteúdo do antecedente da relativa livre – pro. No entanto, a autora 

apresenta em nota argumentos a favor de uma análise alternativa de o + que, segundo a 

qual o Ddem o pertence «(...) à F superior e não ao morfema Q da relativa livre.» (idem, 

p. 245, n. 21). É essa hipótese que será aqui defendida (tal como acontece em Mateus et 

al. 1989:294) e que se encontra enunciada em (5): 

 

(5) O morfema que pode ter como antecedente um [Ddem o ] com traços-φ 

morfofonologicamente realizados ou não. Logo, o + que não constitui um 

morfema-wh. 

 

 Vejam-se os argumentos que Brito (1991a) apresenta na nota supracitada e que 

são aqui considerados suficientes para corroborar a hipótese colocada em (5): 

 

(i) Flexão de número e género 

 Poder-se-ia afirmar que a sequência o + que é paralela a o qual, morfema-wh 

que também envolve a presença de um D, mas artigo definido e não demonstrativo, que 

se flexiona em número e género. Contudo, este Dart que antecede qual não parafraseia 

‘pessoa’ ou ‘coisa’, como acontece com o Ddem de o + que. Deste modo, as frases (3) e 

(4) têm como paráfrases (6) e (7), enquanto as frases com o qual não exibem o mesmo 

comportamento (cf. (8)). 

 

(6) A Ana e a Maria, as pessoas que ganharam uma bolsa de estudo, acabaram de 

entrar na sala. 

 

(7) As pessoas que ganharam as eleições têm de reorganizar o país. 

 

(8) a. A Ana e a Maria, as quais ganharam uma bolsa de estudo, acabaram de entrar 

na sala. 

 b. *A Ana e a Maria, as pessoas quais ganharam uma bolsa... 
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(ii) Possibilidade de «cindir» a sequência 

 Se o + que fosse um constituinte único, então não seria possível a ocorrência de 

material lexical entre os dois elementos da sequência; todavia os dados mostram que 

essa possibilidade existe. Compare-se mais uma vez a sequência o + que com o qual.  

 

(9) a. Acabei de receber os livros de que me falaste na semana passada. 

 b. Acabei de receber os de que me falaste na semana passada. 

 

(10) a. Encontrei-me com a Ana e a Maria, das quais me falaste na reunião. 

 b. *Encontrei-me com a Ana e a Maria, as de quais me falaste na reunião. 

 

 Conclui-se assim que, na realidade, é o Ddem que recupera o conteúdo semântico 

do seu antecedente (nominal ou frásico) e não o morfema que. 

 No que diz respeito ao morfema quem, também ele não realiza 

morfofonologicamente os seus traços-φ. Contudo, por razões de Caso, Brito (1991a) 

considera que «Quem é um morfema relativo com uma natureza nominal, com traços de 

concordância próprios de um morfema com essa natureza - traços φ - mas que não 

chegam a ter realização morfofonológica, isto é, quem tem traços de concordância 

abstractos» (id., p. 158). Quem é normalmente antecedido de preposição, não o sendo 

apenas quando ocorre em relativas sem antecedente expresso de SU e de OD. 

Para além disto, quem distingue-se ainda do morfema anterior por ter um traço 

sintáctico-semântico próprio, nomeadamente, [+Humano]. Mas nem sempre este traço 

caracterizou aquele pronome. Por exemplo, Epiphânio Dias (1917:83) refere que quem 

«No port. moderno refere-se geralmente a pess. e ainda a animaes, e a coisas 

personificadas, mas no port. arch. medio referia-se a qualquer antecedente: 

Hum valle aprazivel, a quem entra pelo meyo hum ribeyro de agua 

Cristallina (M. Lus., 9, 64, cl. 2, ap. Blut.). Grito feroz e agudo só 

comparavel ao bramido de cem leoas a quem os caçadores do Atlas 

houvessem, na auzencia d’ellas, roubado os seus cachorrinhos (Herc., Eur., 

305-306) (...)33.» 

                                                           
33 Os sublinhados foram introduzidos por mim. 
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Nunes (1919:258) assinala de igual modo que «(...) a única distinção que a 

língua estabeleceu entre as duas formas [que e quem] foi reservar quem para pessoas e 

aplicar que tanto a estas como a coisas (...)». 

 Relativamente ao morfema onde, os gramáticos dividem-se na sua classificação 

como morfema-wh ou não. Encontramos, deste modo, autores (cf. Epiphânio Dias, 1917 

e Cuesta & Luz, 1971) que excluem onde da lista dos pronomes relativos, enquanto 

Barboza (1830), Cunha & Cintra (1987), Huber (1933) e Mateus et al. (1989), por 

exemplo, o incluem. Este morfema-wh tem um valor adverbial ao qual está associado, 

inerentemente, um traço sintáctico-semântico [+Locativo] (cf. Móia, 1996:154), 

manifestando caso OBL(íquo). Tal como os morfemas que e quem, onde é invariável 

quanto ao género e número. 

 Onde pode também ser precedido de preposições, concretamente, das 

preposições a ou de. Quando isso acontece, «(...) o pronome com elas se aglutina, 

produzindo as formas aonde e donde» (cf., Cunha & Cintra, 1987:343). O emprego 

deste morfema-wh com aquelas preposições tem sido, no entanto, confuso, chegando-se 

a ignorar a regência verbal do verbo incluído na relativa e recebendo significado 

indistinto onde (“o lugar em que”) e aonde ou donde (“o lugar a que”, “o lugar de que”, 

respectivamente). Cunha & Cintra (1987:351-2) realçam que 

«(...) esta distinção, praticamente anulada na linguagem coloquial, já não era 

rigorosa nos clássicos (...): 

 Vela ao entrares no porto 

 Aonde o gigante está! 

 (Fagundes Varela, VA, 76.) 

 

 Não perceberam ainda onde quero chegar. 

  (Alves Redol, BC, 47.)» 

O morfema o qual é variável em número e género, mas sem marca de Caso, 

sendo sempre precedido de artigo definido. Este pronome relativo surge, tal como quem, 

geralmente preposicionado, distinguindo-se daquele por não o ser nas relativas 

apositivas de SU e de OD. 

 Igualmente com realização morfofonológica dos seus traços-φ, temos quanto, 

que se distingue de o qual por assinalar “quantidade”, na designação de Nunes 

(1919:260). Este morfema-wh só em casos muito marcados é que pode ocorrer 

preposicionado, como em (11). 
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(11) Todos a quantos telefonei estavam de férias.34 

 

 Finalmente, no que diz respeito ao morfema cujo, exibindo também lexical e 

foneticamente as informações de número e de género, este elemento é dos poucos  

pronomes relativos que manifestam um Caso morfológico – GEN(itivo). Segundo 

Epiphânio Dias (1917:86), «Cujo emprega-se em sentido possessivo (...). É 

imediatamente seguido do substantivo ou palavra substantiva com quem concorda (...).» 

 

2.1.2. Casos problemáticos: quando e como 

 

 Sobre a lista de morfemas-wh proposta, convém referir ainda o facto de terem 

sido excluídos os morfemas quando e como, considerados, por alguns autores, 

pronomes relativos com valor adverbial. 

Por exemplo, Barboza (1830:348) não refere quando como fazendo parte dos 

«demonstrativos conjunctivos», mas inclui o advérbio como, porque parafraseia a 

expressão restritiva o modo que: 

 «Os demonstrativos conjunctivos O qual, Quem, Que, Cujo, os quaes 

suppõem antes de si outra preposição, que atão com aquella, a que dão 

principio. Delles vem a força conjunctiva do adverbio Como, que quer dizer 

De que modo, Do qual modo, e a do adverbio Donde em lugar de D’o que se 

segue.» 

 Também Lopes (1971:128) e Mateus et al. (1989:296-298) assinalam um 

paralelo sintáctico entre pronomes relativos e conjunções subordinativas adverbiais. 

Este paralelo sintáctico não é, contudo, suficiente para que os autores designem quando 

e como por morfemas-wh, pois o que está em causa é apenas a possibilidade de aqueles 

morfemas poderem ser parafraseados por NP + (P) + que, respectivamente, o tempo em 

que e o modo que35. 

 Há, entretanto, linguistas que chegam mesmo a classificar como e quando de 

morfemas-wh. Peres & Móia (1995:303) afirmam que 

                                                           
34 Os falantes que ajuizaram da gramaticalidade deste enunciado consideraram-no gramatical, mas 
marcado, tendo sido proposta por todos eles a alternativa em (i): 
(i) Todos aqueles a quem telefonei estavam de férias. 
35 Mateus et al. (1989:298) consideram que «(...) as orações introduzidas por quando, enquanto, como 
têm um sentido «restritivo», paralelo ao de que e ao de onde». 
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«[Nomes] de significação vaga, não delimitando qualquer propriedade – 

como forma, maneira e modo –, requerem que o constituinte relativo tenha a 

forma como. Note-se, no entanto, que se a oração relativa fizer parte de um 

complemento de modo, o pronome parece poder assumir quer a forma como 

quer a forma neutra que (não precedida de preposição)». 

 De igual modo, Móia (1996:156) considera quando e como, juntamente com 

onde, «(...) morfemas pró-SP ou morfemas “intrinsecamente preposicionados” (...)», 

distinguindo-os assim dos restantes constituintes relativos, os quais são para Móia (id., 

ibidem) «(...) morfemas relativos pró-SN (isto é, morfemas que ocorrem sempre em 

contextos de sintagmas nominais, sendo, portanto, expressões verdadeiramente 

pronominais)». 

 Para além da paráfrase, devem ser tidas em consideração outras características 

que definem as relativas e que poderão contribuir, ou não, para a inclusão de quando e 

de como na lista dos morfemas-wh. 

A hipótese que aqui se pretende defender é a de que aqueles elementos não são 

morfemas-wh porque introduzem frases que exibem um comportamento distinto do das 

relativas (cf. Quadro II). 

 

QUADRO II 

Comportamento dos morfemas-wh versus quando e como, relativamente a 
algumas propriedades sintáctico-semânticas 

PROPRIEDADES SINTÁCTICO-SEMÂNTICAS MORFEMAS-WH QUANDO OU COMO 

Ocorrência em orações participiais - + 

Elipse - + 

Mobilidade - + 

Estratégia Resumptiva + - 

Ocorrência em predicados secundários - + 

 

O Quadro II apresenta as assimetrias existentes entre as frases introduzidas por 

morfemas-wh e as iniciadas por quando ou como. Assim, constata-se que os morfemas-

wh que introduzem as frases relativas não podem ocorrer numa oração participial, 

enquanto as frases encabeçadas por quando ou como podem. 
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(12) a. [CP Quando entrevistados], os políticos respondem de forma evasiva.36 

 b. *Os políticos [CP que entrevistados] respondem de forma evasiva. 

 

(13) a. [CP Como referido], o João recusou a proposta do director. 

 b. *O modo [CP que referido] indignou o director do João. 

 

 Os linguistas que recorrem às paráfrases aceitam incluir quando e como nos 

morfemas-wh porque interpretam (12a) e (13a) pelos equivalentes de (14) e (15): 

 

(14) No momento em que são entrevistados, os políticos respondem de forma evasiva. 

 

(15) Do modo que foi referido, o João recusou a proposta do director. 

 

 Já as frases (b) de (12) e (13) não podem ser parafraseadas por (16) e (17), 

respectivamente: 

 

(16) *Os políticos que no momento em que são entrevistados respondem de forma 

evasiva. 

 

(17) *O modo que do modo que foi referido indignou o director do João. 

 

 Para além da impossibilidade de os morfemas-wh introduzirem orações 

participiais, verifica-se também que as frases encabeçadas por estes constituintes não 

admitem processos de elipse de VP quando funcionam como segundo elemento de uma 

frase coordenada (cf. (18)), por oposição às estruturas com quando ou como (cf. (19)). 

 

(18) O João arranjou o carro que o patrão lhe disse *(que arranjasse). 

 

(19) a. O João comprou [um carro]i [CP quando os amigos compraram [e]i ]. 

b. A Joana arranjou o forno [CP como o Pedro lhe disse (que arranjasse) ]. 

 

                                                           
36 A. Lúcia Santos (p.c.) sugere que a frase (12) deve ser analisada como a de (i), a qual é, 
indiscutivelmente, uma oração participial absoluta porque tem um DP argumental realizado – os políticos. 
(i) Quando entrevistados os políticos, o público adormece. 

Para mais informações sobre o particípio passado absoluto, veja-se Santos (1999). 
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 Uma outra propriedade que distingue o comportamento dos morfemas-wh do de 

quando ou como é a rigidez das construções iniciadas pelos primeiros versus a 

mobilidade das dos segundos (cf. (20) e (21), respectivamente). Ou seja, as relativas 

(especificamente as restritivas) parecem obedecer a um requisito de adjacência estrita ao 

seu antecedente. Já em 1830, Barboza realçava a ambiguidade das frases em que a não 

adjacência entre pronome relativo e respectivo antecedente operava. Segundo o 

gramático, tais construções deviam ser rejeitadas: 

«Hum milagre da Divina Providencia, que he grande, etc. Onde o Que he 

equivoco, e faz duvidar, se a incidente pertence ao primeiro substantivo 

Milagre, se ao segundo e mais próximo Providencia. Para se tirar a duvida, 

deve-se mudar o Que em O Qual, se se refere a Milagre; e em A Qual, se se 

refere a Providencia.» 

(idem, p. 389) 

 

(20) a. As pessoas [CP que ficaram alarmadas] provocaram um tumulto. 

 b. *[CP Que ficaram alarmadas], as pessoas provocaram um tumulto. 

 c. *As pessoas provocaram um tumulto [CP que ficaram alarmadas]. 

 

(21) a. As pessoas ficaram alarmadas [CP quando o primeiro-ministro deu a notícia]. 

b. [CP Quando o primeiro-ministro deu a notícia], as pessoas ficaram alarmadas. 

 c. A Ana fez o doce [CP como lhe ensinaram].37 

 d. [CP Como lhe ensinaram], a Ana fez o doce. 

 

Veja-se como o requisito de adjacência estrita ao antecedente é inclusivamente 

respeitado nas relativas introduzidas por um morfema com valor adverbial de 

LOC(ativo): 

 

(22) a. O bairro [CP onde o João mora] está degradado. 

 b. *[CP Onde o João mora], o bairro está degradado. 

 

 Um outro argumento a favor do estatuto de subordinador, e não de pronome 

relativo, dos morfemas quando e como é o facto de eles poderem ocorrer como 

                                                           
37 Note-se que o morfema como das frases (c) e (d) de (21) deve receber uma interpretação conformativa, 
segundo a Nomenclatura Gramatical Brasileira (cf. Cunha & Cintra, 1987:585), e não uma comparativa.  
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elementos introdutores de predicados secundários adjectivais (cf. (i)) e preposicionais 

(cf. (ii)): 

 

(i) a. [Quando lavável na máquina], não ultrapassar os 30º. 

     b. [Como previsível], os leões atacaram os turistas. 

(ii) a. [Quando em movimento], não se aproximar da porta. 

 

 Por fim, um outro aspecto sintáctico-semântico que diferencia as construções 

com morfemas-wh das que usam quando ou como prende-se com a possibilidade de 

utilização da estratégia resumptiva nas primeiras, mas não nas últimas. Deve realçar-se 

aqui o facto de frases com quando ou como com recurso à estratégia resumptiva nunca 

terem sido registadas no discurso dos falantes do PE, ao contrário do que se observa nas 

construções encabeçadas por morfemas-wh. 

 Refira-se sumariamente, porquanto este assunto será explorado posteriormente, 

que a estratégia resumptiva opera como alternativa à canónica, realizando 

morfofonologicamente a categoria relativizada no interior do CP relativo e recuperando 

o conteúdo semântico do seu antecedente (cf. (23a), para a canónica, e (23b), para a 

resumptiva). 

 

(23) a. Há lá [muitos aparelhos]i [CP [com os quais]i ninguém sabe trabalhar [t]i ]. 

 b. Há lá [muitos aparelhos]i [CP que ninguém sabe trabalhar [com eles]i ]. 

 

Deste modo, o pronome que se encontra em (24a) dentro do CPquando não pode 

ser analisado como resumptivo. Primeiro, porque o pronome de (24a) não tem 

contraparte nula, correspondente à estratégia canónica. Segundo, porque o valor 

[+Tempo] que a frase com quando transmite não é recuperado pelo pronome as (este 

apenas se relaciona com o conteúdo do DP as dissertações). 

 

(24) a. O João leu [as dissertações]i [CP quando os colegas *(as)i fotocopiaram]. 

 b. *O João leu as dissertações [no momento]i [CP que os colegas as fotocopiaram 

[naquela altura / nele]i ]. 

 

 Admitindo que quando pode ser parafraseado por no momento em que, (24b) 

seria a estrutura equivalente a (24a) com a aplicação da estratégia resumptiva, na qual o 



 41

PP naquela altura / nele recupera o valor [+Tempo] de quando. O facto de (24b) ser 

excluída, porque nunca registada no discurso dos falantes, demonstra que, neste tipo de 

frases, a estratégia resumptiva não funciona como uma alternativa válida à canónica. 

 

(25) a. Aterrorizou-me a forma [CP como o João se manifestou contra a decisão]. 

b. *Aterrorizou-me [a forma]i [CP que o João se manifestou [assim]i contra a 

decisão]. 

 

 A partir de (25), verifica-se que aquilo que foi afirmado para quando é atestado 

nos CPs com como. Em (25b) o advérbio assim recupera o valor [+Modo] de como, no 

entanto, os falantes continuam a julgar este enunciado como agramatical e frases deste 

tipo não ocorrem nos corpora recolhidos, o que indica que aquele Adv não funciona 

como um pronome resumptivo, ao invés do que acontece nas frases com valor 

[+Locativo], que são significativamente produtivas: 

 

(26) a. A loja [CP onde eu fui ontem] vai abrir falência. 

 b. [A loja]i [CP que eu fui [lá]i ontem] vai abrir falência. 

 

 As frases (b) de (24)-(26) destacam o comportamento díspar entre quando e 

como e morfemas-wh, relativamente à aplicação da estratégia resumptiva,  

corroborando, mais uma vez, a hipótese avançada acima de que a lista dos morfemas-wh 

não deve incluir quando e como. 

 

2.1.3. Posições de relativização 

 

 Tal como se disse no capítulo 1, § 1.1., uma outra propriedade que as relativas 

canónicas do PE exibem relaciona-se com o facto de esta língua permitir que todas as 

posições sintácticas, argumentais ou não, sejam relativizadas. Encontram-se, então, 

relativas de SU, de OD, de OI, de OBL e de GEN, como o Quadro III genericamente 

ilustra, sendo sumariamente exemplificadas de (27) a (31), respectivamente. 
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QUADRO III 

Distribuição dos morfemas-wh pela escala de posições sintácticas nas várias 
estratégias de relativização em PE 

Estratégias de Relativização 
Canónica 

Posições 
sintácticas 

Livres Restritivas Apositivas38 
Chopping Resumptiva 

SU Quem 
Quanto 

Que 
Quanto 

Que 
O qual 

- Que 

OD Quem 
Quanto 

Que 
Quanto 

Pa + quem39 

Que 
O qual 

 
- 

Que 

OI Pa + quem Pa + que 
          quem 
          o qual
          quanto 

       cujo 

Pa + que 
          quem 

           o qual
Cujo 

Que Que 

OBL Pde + onde 
           quem 
Pa + onde 

Onde 

P + que 
         quem 
         o qual 
Pa/de + onde 

Onde 

P + quem 
       o qual 

Onde 

Que Que 

GEN  
 
- 

Pde + que 
           quem 
          o qual

       cujo 
Cujo 

Pde + que 
           quem 
          o qual

       cujo 
Cujo 

Que Que 

 

(27) O homemi [CP [SU que] ti acabou de entrar] é inglês. 

  

(28) Os filmesi [CP [OD que] o João mais gosta de ver ti ] são sobre a segunda Guerra 

Mundial. 

 

(29) A pessoai [CP [OI a quem] eu emprestei o meu carro ti ] foi presa. 

 

(30) O escritori [CP [OBL de quem] a Maria mais gosta ti ] ganhou o prémio Pessoa. 

 

 
                                                           
38 Não serão consideradas orações apositivas com antecedente frásico, pois apesar de constituírem um 
comentário acerca da proposição anterior, como o notam Mateus et al. (1989:293), têm uma estrutura 
interna igual à das relativas com antecedente nominal, já que é sempre um DP que as domina (cf. secção 
2.1.1. deste capítulo). 
39 O emprego de Pa + quem para introduzir frases com a função de OD é muito reduzido em PE, 
restringindo-se, ainda assim pontualmente, aos casos em que o V da oração relativa exprime sentimentos: 
 (i) A mulheri [CP a quemi o João tanto ama [OD t ]i ] fugiu com o Pedro. 
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(31) a. O livroi [CP [GEN de cujo título ti ] não me recordo] tem de ser catalogado. 

b. A Mariai, [CP [GEN o filho da qual ti ] gostava de ser astronauta], é uma pessoa 

muito alegre. 

 

 A partir das frases anteriormente expostas, verifica-se que as estruturas relativas 

em PE se caracterizam pela existência de pied piping obrigatório quando DPs e PPs (cf. 

(29)-(31)) são relativizados, não sendo autorizado nesta língua o abandono de 

preposição (preposition stranding), ao contrário do que acontece em Inglês, mas 

conforme outras línguas românicas como o Castelhano, o Francês e o Italiano. Vejam-

se, nas línguas referidas, os seguintes contrastes entre as frases (a), com pied piping, e 

(b), com preposition stranding: 

 

(32) a. O livro [CP [PP de que]i eu falei [PP t ]i ] está esgotado. 

 b. *O livro [CP [DP que]i eu falei [PP de t ]i ] está esgotado. 

 

(33) a. The book [CP about which I talked t ] is out of print. 

 b. The book [CP which I talked about ] is out of print. 

 

(34) a. El libro [ de que he hablado t ] está agotado. 

 b. *El libro [ que he hablado de ] está agotado. 

 

(35) a. Le livre [ sur lequel j’ai parlé t ] n’est plus disponible. 

 b. *Le livre [ lequel j’ai parlé sur ] n’est plus disponible. 

 

(36) a. Il libro [ del quale io ho parlato t ] é esaurito. 

 b. *Il libro [ il quale io ho parlato di ] é esaurito. 

 

 Referiu-se acima que as relativas em PE são construídas com movimento-wh. 

Tal movimento implica a existência de um vestígio [t] deixado na posição de origem do 

elemento deslocado. Esse vestígio tem sido tratado na literatura relevante como uma 

variável sintáctica para a Teoria da Ligação, i.e., é uma categoria vazia resultante do 

movimento-wh, sendo A-livre, mas ligada-A’ por um operador em Spec/CP40. 

                                                                                                                                                                          
 
40 Chomsky (1981:330) começa por definir variável do seguinte modo: 
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 Nos termos do PM, o estatuto de variável sintáctica antes de Spell-Out é 

comprovado pelo facto de as orações relativas exibirem em PE efeitos de Cruzamento 

Forte, como demonstra o exemplo (37): 

 

(37) *A pessoa [CP de quem o Joãoi fala ti ] foi eleita presidente da câmara. 

 

 Como se constata, (37) é agramatical porque o vestígio é ligado por uma 

expressão-r – o João – que ocorre no mesmo domínio, constituindo uma violação do 

Princípio C da Teoria da Ligação. Se o João receber um índice diferente do do vestígio, 

a violação desaparece e a frase passa a ser gramatical: 

 

(38) A pessoai [CP de quemi o Joãoj fala ti ] foi eleita presidente da câmara. 

 

 Para além de exibirem efeitos de Cruzamento Forte, os vestígios presentes nas 

relativas canónicas legitimam lacunas parasitas, ou seja, categorias vazias que não 

resultam do movimento de constituintes e que são licenciadas por um vestígio ligado a 

um operador (tipicamente, um vestígio-wh). É precisamente isso que se verifica em 

(39b), onde o [t], que representa o vestígio-wh, autoriza a presença de [e], que assinala a 

posição da lacuna parasita: 

 

(39) a. [CP Quemi o João denunciou ti [Opj sem ter visto ej ] ] está preso. 

 b. [CP Quemi o João denunciou ti [Opi sem ter visto ei ] ] está preso. 

 

A partir de (39b), também se pode notar que a lacuna parasita é obrigatoriamente 

co-referente do vestígio-wh e do antecedente deste, formando com eles, em LF, uma 

cadeia que deriva da aplicação da operação de Composição de Cadeia41. 

 Uma outra característica das construções com lacunas parasitas é o facto de elas 

envolverem um requisito de paralelismo funcional entre a posição do vestígio-wh e a da 

                                                                                                                                                                          
 «α is a variable if and only if it is locally A’-bound and in an A-position». 
41 Esta operação consiste em unir as cadeias Operador-variável (vestígio-wh) e Operador-lacuna parasita 
numa única, de modo a obter a interpretação adequada em LF. Chomsky (1986a:56) enuncia-a como se 
encontra abaixo: 
 «If C = (α1,..., αn) is the chain of the real gap and C ’= (β1,..., βm)  is the chain of the parasitic 
gap, then the “composed chain” (C, C ’) = (α1,..., αn, β1,..., βm) is the chain associated with the parasitic 
gap construction and yields its interpretation». 
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lacuna parasita, ou seja, as duas posições devem desempenhar as mesmas funções 

sintácticas. Todavia, o PE não obedece a este requisito, como já Colaço (1996:71) 

assinala e a frase de (40) demonstra, ao permitir a legitimação da lacuna parasita [OD e] 

pelo vestígio-wh [SU t]. 

 

(40) Os ladrõesi [CP que [SU t]i foram presos [sem tu teres identificado [OD e]i ]] já 

estão em liberdade. 

 

 Finalmente, quanto à análise da estrutura em que o CP relativo se insere, os 

autores têm adoptado, consensualmente, aquela segundo a qual a relativa está adjunta (à 

direita) a NP (DP – nos termos actuais), gerando uma estrutura como a de (41), 

representando de forma simplificada (38): 

 

(41)  ... 
  DP 
                3 
  DP               CP 
        5        3 
       A pessoa     PPi             C’ 
                     5     3 
                    de quem    C            AgrSP 
                                     !           5 
                              [+wh, -Q]    o João fala ti 
 

 Em (41), o COMP [+wh, -Q] desencadeia o movimento do PP de quem para 

verificação dos seus traços por Concordância Especificador-Núcleo. Assim, é o 

elemento que está em Spec/CP que, por Matching, estabelece uma relação de 

Especificador-Núcleo com COMP. 

 As propriedades que foram apresentadas atrás caracterizam, em termos gerais, as 

construções relativas canónicas em PE. Há, contudo, especificidades de cada um dos 

vários subtipos que devem ser discutidas em pormenor. 
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 2.2. Relativas Livres ou sem Antecedente Expresso42 

 

 As relativas livres têm sido tratadas como frases que modificam um N sem 

expressão morfofonológica, tal como podemos observar no comentário de Barboza à 

ocorrência do morfema quem numa relativa livre: 

«Qual é a couza, que póde faltar a quem tem por seu hum Deos (...). Quem, 

não so denota hum substantivo occulto, porque val o mesmo que Qual 

pessoa; mas conjunta ao mesmo tempo a proposição, em que está, com a 

antecedente, para ser o complemento objectivo do verbo Faltar, e integrar-

lhe por este modo o sentido.» 

 (Barboza, 1830:164-165) 

 

 Como exposto no Quadro III, as relativas sem antecedente expresso distribuem-

se por todas as posições sintácticas, excepto pela de GEN: 

 

(42) a. [[SU Quem/ *que / *o qual] escreve bons livros] merece receber prémios. 

b. O director rejeitou [[SU quantos] estavam na lista]. 

 

(43) a. Nomeei director [[OD quem / *que / *o qual] tu me aconselhaste]. 

b. O João fez [[OD quanto] lhe pediste]. 

 

(44) [[OI A quem] telefonaste agora] já tinha enviado um fax. 

 

(45) a. [[OBL Com quem] eu gostava de discutir esses assuntos] demitiu-se da 

empresa. 

b. [[OBL Onde] o João mora] não há transportes públicos. 

c. Ninguém viu [[OBL aonde] eu fui]. 

d. Só tu reparaste [[OBL donde] eu vim]. 

 

(46) *[[GEN Cujo] nome não sei] ganhou uma medalha. 

 

                                                           
42 Com o intuito de dar um tratamento homogéneo às relativas tradicionalmente designadas “livres”, por 
um lado, e às “com antecedente”, por outro, Móia (1992) propõe que as primeiras sejam classificadas de 
“orações relativas sem antecedente expresso”, por oposição às segundas, as quais serão apelidadas de 
“orações relativas com antecedente expresso”. 
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A primeira ilação que extraímos da observação das frases (42)-(46) é a de que, 

como já tinha sido assinalado por Barboza (1830) e é reiterado por Móia (1996:149), «O 

aspecto sintáctico que identifica este subtipo de orações relativas é o facto de não existir 

na estrutura em que se inserem um antecedente nominal realizado (...)». 

Ignorar-se-á aqui a discussão sobre a natureza sintáctica do antecedente das 

relativas livres, assumindo-se o que tem sido proposto por vários linguistas portugueses 

(cf. Duarte, 1987, Brito, 1991a, Móia, 1996), nomeadamente, que o antecedente é 

tipologicamente uma categoria pronominal nula – pro. 

Dar-se-á, contudo, realce a um aspecto sintáctico que, segundo alguns linguistas, 

distingue as relativas sem antecedente expresso das outras relativas canónicas: a 

conformidade categorial. Para autores como Brito (1991a:206), a sintaxe das relativas 

livres em PE obedece a um requisito segundo o qual 

«(...) os morfemas Q que iniciam uma relativa livre têm de estar em 

conformidade com a estrutura argumental dos dois Vs envolvidos na 

construção (no sentido de que têm de corresponder às posições argumentais 

do V e à sua respectiva natureza categorial)». 

No entanto, se observarmos os exemplos em (44) e (45), repetidos abaixo como 

(47) e (48), respectivamente, constatamos que em (47) o constituinte que funciona como 

SU da frase matriz é categorialmente um DP, enquanto o elemento que foneticamente 

introduz essa sequência é um PP – a quem. Conclusões semelhantes são extraídas de 

(48a) e de (48c). 

 

(47) [DP/SU [[PP/OI A quem] telefonaste agora ]] já tinha enviado um fax. 

 

(48) a. [DP/SU [[PP/OBL Com quem] eu gostava de discutir esses assuntos]] demitiu-se 

da empresa. 

b. [PP/OBL [[ADVP/OBL Onde] o João mora]] não há transportes públicos. 

c. Ninguém viu [DP/OD [[PP/OBL aonde] eu fui]]. 

d. Só tu reparaste [PP/OBL [[PP/OBL donde] eu vim]]. 

 

Perante tais dados, a conformidade categorial supracitada parece estar em causa, 

visto que a categoria subcategorizada pelo V matriz pode ser distinta da do V 

encaixado, como vemos em (47), onde o V matriz enviar selecciona um DP para seu SU 

e o V encaixado telefonar selecciona um PP/OI, o qual é o sintagma-wh que se encontra 
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na posição inicial da relativa. O V superior é, então, sensível à natureza categorial do 

elemento que subcategoriza, nomeadamente DP (nos casos de (47), (48a) e (48c)) ou PP 

(cf. (48d)), seleccionando aqui uma Pem e não Pde – a que aparece no início da oração 

relativa livre. Conclui-se, então, que o elemento que ocorre visivelmente na posição 

inicial da frase relativa sem antecedente expresso é aquele que está em conformidade 

categorial com o V encaixado, mas não necessariamente com o V superior, embora isso 

possa acontecer, como em (48b). 

Poderá levantar-se aqui uma questão relacionada com a determinação do 

conteúdo do antecedente da relativa livre – pro. Para o PE, Brito (1991a:225) propõe 

que 

«O conteúdo de pro como antecedente nulo nas relativas livres é 

determinado pelo morfema Q se e só se: 

(i) esse morfema for dotado de traços Φ de concordância (realizados 

morfofonologicamente ou abstractos) ou tiver uma marcação morfológica de 

caso; 

(ii) pro e o morfema Q forem coindexados». 

 

Assumir-se-á nesta dissertação que a proposta de Brito (1991a) é adequada para 

dar conta tanto dos enunciados em que há conformidade categorial, como daqueles em 

que tal princípio não é actuante (cf. (47) e (48) acima). 

Prediz-se então que uma frase como (48c), parcialmente representada em (49), 

veja o antecedente da relativa legitimado como se exporá de seguida. 

 

(49)          ...V’ 
       2 
     V        DP 
     !     2 
    ver  DP    CP 

4    rp 
proj  PPi                     C’ 
        1                2 
             P’            C       AgrSP 
           1           !        5 
          P  DP   [+wh,-Q]   eu fui [t]i 
         !  4 
          a  ondej 
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 Adaptando a hipótese defendida por Brito (1991a) aos termos do PM, em (49), a 

legitimação de pro é feita de duas formas. Primeiro, o DP que estabelece uma relação 

local de Núcleo-complemento com o V ver verifica o Caso em AgrOP. Segundo, o 

conteúdo do antecedente da relativa livre é identificado pela coindexação entre o 

morfema-wh – onde – e pro. Essa coindexação resulta da aplicação, em LF, de uma 

Regra de Predicação (cf. Chomsky, 1982:92, n. 11), que actua nas relativas em geral. 

Esta regra tem a função de atribuir o índice da cadeia Op-variável ao antecedente da 

relativa, permitindo assim que se dê conta da interpretação destas estruturas. 

Esta identificação do conteúdo de pro tem, ainda, de ser feita sob uma Condição 

de Localidade, tal como foi proposta por Safir (1986) e assumida por Brito (1991a:123), 

para o PE: 

 

(50) Condição de Localidade 

«If X is locally R-bound, then X is the structurally highest element in Comp». 

(Safir, 1986:678) 

 

 De modo a respeitar a Condição de Localidade, as construções relativas sem 

antecedente expresso que envolvem pied piping de PPs precisam de um mecanismo 

adicional de movimento do morfema-wh para Spec/PP, na sintaxe implícita. Safir 

(1986:678-681) defende isso mesmo para dar conta do pied piping nas relativas. Note-se 

que o facto de os falantes optarem, muito mais frequentemente, pelas orações relativas 

livres sem pied piping parece apontar para a existência desse movimento extra que 

sobrecarrega o sistema computacional e que se revela pouco económico, sendo, por essa 

razão, evitado pelos falantes. 

Móia (1996:156), em alternativa à conformidade categorial, sugere «(...) uma 

condição de contiguidade (ou adjacência absoluta) entre o antecedente nulo da relativa 

e o morfema relativo, associada a uma condição de conformidade de um dado traço 

sintáctico-semântico inerente». Como corolário desta condição, Móia (1996:158) 

afirma que «Não é possível a deslocação de um SP por movimento-Q numa relativa sem 

antecedente expresso». 

Quer isto dizer que não há pied piping nas relativas livres, pois a preposição 

movida pelo pied piping interpor-se-ia entre o antecedente nulo e o morfema relativo. 

Contudo, os dados de (46) e (47) mostram que pode haver pied piping nas relativas 

livres, infirmando também a proposta de Móia (1996). 
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 Para além da conformidade categorial e da condição de contiguidade, que não 

podem ser tomadas, como se viu, como propriedades caracterizadoras das relativas 

livres do PE, tem sido notado um outro aspecto que não tem manifestação em PE, mas 

que tem manifestação em línguas como o Alemão – a conformidade casual. Nas línguas 

em que os morfemas-wh têm realização morfofonológica de Caso, as relativas sem 

antecedente expresso exigem que o Caso presente no morfema-wh satisfaça, 

simultaneamente, o Caso atribuído pelo V matriz e pelo V encaixado na relativa. Deste 

modo, em Alemão, só podemos ter enunciados como os de (51), sendo excluídos os de 

(52), no qual não é satisfeito esse requisito. 

 

(51) Ich nehme,   wen    du mir empfiehlst. 
  z>ACUS<----m 

 ‘Eu levo o que tu me recomendaste’ 

 (apud Brito, 1991a:206) 

 

(52) *Ich traf,     wem  João einen Blumenstrauβ gegeben hat. 
          |          DAT<---------------m 
         z - >ACUS 
 ‘Eu encontrei a quem o João deu um ramo de flores’ 

 

 Em PE, partindo de (48c), repetido em (53), verifica-se que o V superior ver 

atribui Caso Acusativo ao seu OD, enquanto o V encaixado ir atribui ao seu 

complemento (movido para Spec/CP) um Caso Oblíquo. 

 

         ACUS            OBL 

(53) Ninguém viu [DP/OD [CP aondei eu fui [PP/OBL t]i ]. 
            :            g 
            z - - - - - m 

 

Há ainda que referir o facto de o PE ter dois morfemas-wh com realização de 

Caso: onde e cujo. No caso de onde, a conformidade casual não actua (como o 

demonstram (48c) e (48d)) talvez porque o que se destaca nesse morfema seja o traço 

sintáctico-semântico que lhe é inerente ([+Locativo]) e não a sua função casual. Mas no 

caso do morfema cujo, o qual tem uma informação estritamente casual, o PE opta por 
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não permitir a realização de relativas livres com este morfema-wh (cf. (46)), pois isso 

implicaria um contraste nítido entre a atribuição casual dos dois Vs envolvidos. Tais 

atestações podem conduzir-nos à ilação de que as relativas sem antecedente expresso do 

PE estão num estádio mais avançado de redução casual, a operar nos morfemas-wh, do 

que os outros tipos de relativas canónicas. 

 

 

 2.3. Relativas Restritivas 

 

 As construções relativas restritivas partilham de muitas das propriedades 

sintácticas que têm sido referidas. O que as distingue das relativas anteriores é o facto 

de permitirem a relativização de todas as posições sintácticas e terem um antecedente 

expresso lexical e foneticamente. Do ponto de vista semântico, e de acordo com Lopes 

(1971:117), «(...) podemos tratar a oração relativa como um conjunto, suponhamos Q, 

que, tal como um adjectivo, determina, qualificando-o, um subconjunto no conjunto 

[das entidades denotadas pelo antecedente]». 

 

(54) a. O atleta [[SU que / *quem / *o qual] ganhou a maratona] foi homenageado. 

b. É falso tudo [[SU quanto] foi escrito sobre o João]. 

 

(55) a. A criança [[OD que / *quem / *a qual] encontrei no cinema] vendia artesanato. 

b. O Sebastião come tudo [[OD quanto] apanha]. 

 

(56) a. A pessoa [[OI a quem / à qual / ?a que] o João telefona insistentemente] 

desapareceu. 

 b. Os leitões [[OI a que / aos quais / *a quem] o veterinário cortou os dentes] 

estão doentes. 

 c. Todos [[OI a quantos] telefonei] estavam de férias. 

 d. O aluno [[OI a cujo pai / ao pai do qual / ao pai de quem / *ao pai de que] 

pedi uma reunião] foi expulso. 
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(57) a. A Maria é a pessoa [[OBL em quem / ?em que] o João mais confia]. 

b. O livro [[OBL de que / *de quem / *do qual] o João mais gosta] está esgotado. 

c. A pessoa [[OBL acerca de quem / acerca da qual] o João teceu um comentário 

desagradável] acaba de chegar. 

d. A terra [[OBL em que / onde] o João vive] não tem saneamento básico. 

 

(58) a. Conheci o escritor [[GEN cujas] obras tu adoras]. 

 b. Conheci o escritor [[GEN de quem / do qual / ?de que] adoras as obras]. 

 c. Conheci o escritor [[GEN as obras do qual] tu adoras]. 

 

 As ilações que podem ser extraídas dos dados expostos acima são as de que (i) 

as relativas restritivas permitem pied piping de PPs e de DPs (cf. (58c)) e (ii) 

apresentam uma variável sintáctica na posição de origem do constituinte relativizado, 

sendo ligada-A’ por um operador movido por movimento-wh para Spec/CP43. 

A Regra de Predicação referida atrás opera nestas relativas com antecedente 

expresso, actuando num nível tardio da LF, a que Safir (1986) e Brito (1991a) 

chamaram LF’44. 

 

                                                           
43 O movimento-wh é motivado pelas propriedades do elemento que, neste caso, é alvo da operação 
Mover α, o morfema-wh. As características dos operadores relativos serão abordadas e desenvolvidas no 
capítulo 3, pelo que se remete aqui para a sua leitura. 
44 A estipulação deste nível relaciona-se com o facto de as relativas (apositivas) não exibirem efeitos de 
Cruzamento Fraco, sendo possível, portanto, enunciados em que o antecedente da relativa está 
coindexado com um pronome e com a variável que ocorrem no interior dessa relativa, veja-se o contraste 
entre (i), para a relativa restritiva, e (ii), para a apositiva: 
(i) *A professorai [CP quei o seui colega criticou ti] reagiu mal aos comentários. 
(ii) A professora de matemáticai , [CP quei todos dizem que o seui colega criticou ti], ... 
 Para se dar conta da gramaticalidade da frase (i), é necessário considerar-se que o Princípio de 
Bijecção, o qual impede que um operador ligue duas variáveis, actua antes de se aplicar a Regra de 
Predicação, que, recorde-se, atribui o índice da cadeia Op-var. ao antecedente. Se a situação fosse a 
inversa, então a frase violaria o Princípio de Bijecção, já que o Op-wh formaria uma cadeia por ligação 
com o pronome possessivo – seu – e o seu próprio vestígio, e seria uma derivação não convergente, 
rebentando. 

Esta ordenação dos princípios que operam nas construções com movimento-wh indicou a alguns 
autores o caminho de um nível posterior ao da LF – a LF’ – ou seja, «(...) um nível de representação 
completa do sentido» (Brito, 1991a:137). No actual modelo teórico da gramática generativa, em que se 
passou de uma gramática representacional para uma derivacional, não há motivação para se continuar a 
assumir a existência de um nível LF’. No enquadramento do PM, o que faz sentido dizer-se sobre os 
casos exemplificados em (i) é que a saturação da predicação da relativa é feita na sintaxe implícita, depois 
de Spell-Out, embora se mantenha óbvia a necessidade de se ordenarem os princípios que aí funcionam. 
Parece ser um facto evidente haver princípios que farão rebentar as derivações se operarem antes de 
outros. Talvez isto aponte para um aspecto que o PM não conseguirá solucionar se não integrar 
conhecimentos de outras propostas teóricas, como a Teoria da Optimidade (mas este é um assunto que 
não explorarei). 
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  2.4. Relativas Apositivas 

 

 As orações relativas apositivas são assim designadas devido à relação semântica 

que elas estabelecem com o seu antecedente, pois sintacticamente elas comportam-se 

como as restritivas. Segundo Brito (1991a:123), «Uma relativa apositiva consiste num 

comentário acerca de um individual denotado pela expressão nominal antecedente, 

antecedente esse que tem, diferentemente do das relativas restritivas, um valor 

referencial independente, sendo tipicamente uma «descrição definida»». 

 

(59) O carro do João, [[SU que / o qual / *quem] está na oficina há três meses], é 

muito pequeno. 

 

(60) A Maria e a Ana, [[OD que / as quais / *quem] eu encontro todos os dias no 

autocarro], são atletas de alta competição. 

 

(61) a. O pai da Maria, [[OI a quem / ao qual / *a que] eu pedi um relatório], está 

doente. 

 b. O Bolinhas, [[OI a que / ao qual / *a quem] o veterinário fez um curativo], 

adora roer as minhas pantufas. 

 c. O João, [[OI a cuja irmã / à irmã do qual / à irmã de quem / *à irmã de que] tu 

deste um ramo de rosas], vai estudar para o estrangeiro. 

 

(62) a. O Pedro, [[OBL em quem / no qual / *em que] a Joana acredita cegamente], foi 

preso. 

 b. O Mosteiro dos Jerónimos, [[OBL sobre o qual / ?sobre que / *sobre quem] tu 

fizeste um trabalho], precisa de obras. 

c. A Amareleja, [[OBL onde / *em que] o João passa férias], é uma terra muito 

quente. 

 

(63) a. A Ana, [[GEN cujos] filhos são trigémeos], conseguiu ver aprovado o seu 

projecto cinematográfico. 

 b. A Ana, [[GEN de quem / da qual / *de que] eu vejo os filmes todos], tem três 

filhos. 
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 c. A Ana, [[GEN os filhos da qual / de quem] são trigémeos], gosta muito de 

passear. 

 

Como se pode observar a partir de (59)-(63), as relativas apositivas 

caracterizam-se por ter um estatuto parentético, marcado por pausas, que é exclusivo 

deste tipo de construções relativas. Tal como as relativas restritivas, as apositivas 

permitem pied piping de PPs e de DPs (cf. (63c)). Para além disto, as orações relativas 

apositivas podem ser parafraseadas por duas frases independentes ou por uma 

coordenada (cf. (64) e (65), respectivamente, aplicadas a (59)): 

 

(64) a. O carro do João é muito pequeno. 

 b. O carro do João está na oficina há três meses. 

 

(65) O carro do João é muito pequeno e está na oficina há três meses. 

 

Contudo, Jackendoff (1977) contesta esta análise afirmando que as estruturas 

apositivas não podem ser separadas do seu antecedente e, por isso, têm um carácter 

basicamente subordinado. Como se observa a partir de (66), o CPrelAposit. não pode ser 

extraposto para a direita, i.e., separado do seu antecedente, denotando assim uma 

dependência relativamente ao constituinte que fixa a referência do seu morfema-wh. 

 

(66) *O carro do João é muito pequeno, que está na oficina há três meses. 

 

 No quadro dos Princípios e Parâmetros, a questão central que era colocada 

relativamente às orações apositivas prendia-se com o nível em que elas se podiam ligar 

ao DP sobre o qual fazem um comentário adicional e que permite a interpretação de 

aposto. O nível era, necessariamente, posterior àquele em que a oração restritiva se 

associa ao seu antecedente, como o propuseram Cinque (1982), Safir (1986) e Brito 

(1991a), tendo estes dois últimos autores especificado que a ligação era feita no nível 

LF’. Seria tal facto a contribuir para o carácter parentético da apositiva e para a sua 

distinta computação. 

 Um argumento que pode ser introduzido a favor desta hipótese resulta dos dados 

das relativas com estratégia resumptiva em Castelhano. Torrego (apud Chomsky, 

1982:58) assinala que o Castelhano exclui canonicamente as relativas resumptivas (cf. 
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(67a)), mas que aceita muito livremente a aplicação daquela estratégia nas relativas 

apositivas (cf. (67b)). 

 

(67) a. El reloj de que me hablaste, el cual han conseguido arreglar t, ha quedado muy 

bien. 

 b. El reloj de que me hablaste, que lo han conseguido arreglar, ... 

 

 Esta particularidade da gramática do Castelhano pode ser explicada se se supuser 

que a ligação da apositiva ao seu antecedente, ao operar em LF’, escapa aos princípios 

da Teoria da Ligação e legitima a estratégia resumptiva. O facto de, em Castelhano, as 

relativas apositivas resumptivas não autorizarem lacunas parasitas (cf. (68b)), 

legitimadas por variáveis na sintaxe explícita, corrobora esta hipótese. 

 

(68) a. El reloj de que me hablaste, el cual han conseguido arreglar t [sin mover e], ha 

quedado muy bien. 

 b. *El reloj de que me hablaste, que lo han conseguido arreglar [sin mover e], ... 

(id., ibidem) 

 

 Seguindo, no entanto, os pressupostos teóricos do PM, a análise anterior não 

pode ser adoptada. Se se partir da assunção de que o CPrelApositi. se liga ao DP 

antecedente depois de Spell-Out, então (i) não haverá forma de recuperar esse 

constituinte no sistema articulatório-perceptivo e (ii) não se captarão as operações 

sintácticas explícitas que interferem nas construções relativas, nomeadamente, no caso 

de elas envolverem a estratégia resumptiva, a qual, como se verá no próximo capítulo, 

autoriza lacunas parasitas em PE. 

 Assumir-se-á, consequentemente, que as orações relativas apositivas se 

comportam como as restantes relativas, ligando-se na sintaxe explícita, antes de Spell-

Out, ao seu antecedente, mas que se distinguem daquelas pela natureza do DP a que se 

unem, o qual deverá ter um traço sintáctico-semântico [+Definido] que desencadeia a 

interpretação destas construções e que as distingue dos tipos anteriores. 
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3. ESTRATÉGIA CORTADORA (OU DE PP-CHOPPING) 

 

A estratégia cortadora ou de PP-chopping opera exclusivamente sobre DPs 

precedidos de preposições, cujas funções sintácticas são de OI, OBL e GEN (embora 

esta seja bastante menos produtiva): 

 

(69) a. ... saber informações mas tive pouca sorte porque um dos moços [OI [P ∅] que 

eu escrevi], a carta não lhe chegou à mão. 

  [CP [PP [P a] quem] ... ti ... ] 

(ex., Anexo II, 1. (11)) 

b. ... doze mil processos e só duzentos é que atingem realmente um nível [OI [P 

∅] que podemos chamar humano e de serviço social]. 

  [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

(ex., Anexo II, 1. (12)) 

 

(70) a. Não há uma super-estrutura de cultura [OBL [P ∅] que nós tenhamos que nos 

submeter]. 

  [CP [PP [P a] que]... ti ... ] 

 (ex., Anexo II, 2. (3)) 

b. Custou-me ouvir da boca do Octávio um insulto [OBL [P ∅] que eu não 

contava]. 

  [CP [PP [P com] que]... ti ... ] 

(ex., Anexo II, 2. (4)) 

 c. Desculpem interromper, mas nós temos aqui uma pessoa [OBL [P ∅] que já 

tentámos falar hoje à tarde]. 

  [CP [PP [P com] quem]... ti ... ] 

(ex., Anexo II, 2. (5)) 

 d. Passo assim os dias [OBL [P ∅] que estou em casa]. Mas, chego a uma certa 

altura que cansa também. 

  [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

(ex., Anexo II, 1. (21)) 
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(71) ... mas por exemplo há uma revista [GEN [P ∅] que eu agora não tou certo do 

nome], que estudou o, os tabacos em si ... 

  [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

(ex., Anexo II, 1. (224)) 

 

 Esta estratégia de relativização manifesta-se, na sincronia actual do PE, 

essencialmente na língua falada, pese embora já seja possível recolher muitos dados 

escritos.  

 Tarallo (1985:362) considera que esta estratégia é muito recente, concretamente 

no Português do Brasil, pois os dados diacrónicos de que ele dispõe mostram que este 

recurso só surge na segunda metade do século XIX, enquanto a estratégia resumptiva, 

por exemplo, já se encontra em textos mais antigos. 

 Quanto ao elemento que introduz estas construções (o que), linguistas como 

Tarallo (1985), Faria & Duarte (1989) e Brito (1995) têm assumido que ele é um 

complementador igual ao que ocorre nas orações subordinadas (cf. (70c))45. Sendo um 

complementador, um dos seus traços formais abstractos é especificado como [-wh], não 

desencadeando o movimento explícito de um constituinte para Spec/CP. Deste modo, 

crê-se que não há motivação para o movimento-wh, que caracteriza as relativas 

canónicas, operar, à semelhança do que se proporá para a estratégia resumptiva (cf. 

capítulo 3, § 2.2.)46. A selecção do complementador que é, então, uma forma de 

simplificar o processo de relativização, nomeadamente, evitando o pied piping de 

elementos sintacticamente mais pesados – PPs – (cf. Duarte, 1996) e apagando, na 

componente fonológica, o constituinte relativizado que se encontra na posição de 

origem. 

                                                           
45 Brito (1995:76) reforça esta posição considerando que parece 

«(...) haver uma tendência generalizada de formação de relativas em que o morfema inicial 
é uma forma estereotipada, um marcador geral de subordinação, o morfema que / che, o que 
constitui, (...), mais um argumento a favor da sua natureza como complementador e não de 
pronome relativo, pois se assim fosse ele deveria condizer com os requisitos de selecção 
categorial, temática e casual do predicador contido na oração relativa». 

46 Esta posição é contrária à de, por exemplo, Brito (1995:77), segundo a qual há movimento-wh de um 
operador nulo para Spec/CP na estratégia cortadora. 
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4. ESTRATÉGIA RESUMPTIVA 

 

 A estratégia resumptiva é um processo de relativização alternativo aos 

anteriores, sentido pelos falantes do PE como o mais marcado. Apesar disto, alguns 

linguistas, como Peres & Móia (1995) assinalam que «(...) há que reconhecer que, na 

linguagem oral dos nossos dias, mesmo nos estratos mais escolarizados, [as relativas 

resumptivas] atingem um grau de frequência muito elevado, como já tinham verificado 

vários gramáticos do passado recente (...)» (id., 276), o que prova que isto não é um 

fenómeno recente em PE. Vejam-se os exemplos que Huber (1933:195) fornece sobre o 

Português do século XVI, «— Outros... que (= aos quais) muyto milhor lhe fora tal 

cousa nunca falar ([Cancioneiro Geral, séc. XVI], II, p. 509). As ovelhas que... os lobos 

faziam d’elas mao pesar (Fab. 38); que d’elas = de que, das quais (...)». 

 

(72) A opinião pública teve acesso a um conjunto de informaçõesi [[SU que], numa 

situação normal, elasi não seriam conhecidas]. 

  [CP quei ... ti ... ] 

(ex., Anexo I, 2. (4)) 

 

(73) Eles são dois jogadoresi [[OD que] eu osi vejo partir com tristeza]. 

  [CP quei ... ti ... ] 

(ex., Anexo I, 2. (9)) 

 

(74) Olha o tipoi [[OI que] eu lhei emprestei o meu carro]. 

  [CP a quemi ... ti ... ] 

(ex., Anexo I, 2. (20)) 

 

(75) a. Isso era afinal o que havia no tempo daquele senhori [[OBL que] dizem tanto 

mal delei]. 

 (ex., Anexo I, 2. (29)) 

 b. Sei de um caminhoi [[OBL que] o pai passou por lái da outra vez]. 

(ex., Anexo I, 2. (26)) 

 

(76) Há técnicos muito bonsi [[GEN que] as pessoas não sabem o nome delesi]. 

(ex., Anexo I, 2. (44)) 



 59

 Da observação dos enunciados de (72)-(76) extraímos duas grandes ilações, as 

quais nos permitem decidir acerca da existência ou não da estratégia resumptiva numa 

construção. Por um lado, constatamos que, contrariamente às opções canónica e 

cortadora, na resumptiva o elemento relativizado co-referente do antecedente se 

encontra realizado através de uma categoria pronominal (cf. (72), (73), (74), (75a) e 

(76)) ou de uma adverbial (cf. (75b)) no interior da oração relativa. 

Um dos aspectos que definem o pronome resumptivo é o facto de ele recuperar o 

conteúdo semântico do seu antecedente, redobrando-o. A propósito disto, Tarallo 

(1985:363) afirma que «(...) o uso de pronomes resumptivos é condicionado pelos 

chamados factores de processamento sintáctico, i.e., o seu emprego é considerado um 

último recurso para a ligação entre o NP antecedente e uma posição no interior de uma 

ilha». 

 Por outro lado, tal como o Quadro III aponta e os dados de (72)-(76) atestam, o 

elemento que introduz a construção é sempre a forma invariável que. Relativamente a 

esse morfema que, a hipótese que se adianta é a de que ele funciona como um mero 

subordinador e não como um pronome relativo. Para confirmar esta hipótese serão 

destacados dois aspectos sintácticos. Primeiro, o facto de não se terem encontrado, nos 

corpora recolhidos, dados de relativas livres com resumptivos* corrobora a hipótese de 

que o que é um COMP, desencadeando por isso a estratégia resumptiva e evitando o 

pied piping. Segundo, a distância entre a posição de extracção do elemento relativizado 

e o seu antecedente não pode ser considerada como um factor decisivo para a ocorrência 

da estratégia resumptiva (como Tarallo, 1985 e Peres & Móia, 1995 propõem), já que 

posições menos encaixadas na hierarquia sintáctica (ex., SU e OD) também são o alvo 

da estratégia em causa, sendo aí a distância muito reduzida ou quase nula (no caso do 

SU). Este factor de distância apenas contribui para uma melhoria dos juízos de 

gramaticalidade, mas não condiciona a aplicação da estratégia resumptiva, pois essa 

deve ser motivada pela escolha do COMP, em detrimento do pronome relativo, o que 

anula a possibilidade de um constituinte ser movido para uma posição de operador 

relativo (vd. capítulo 3, para os argumentos que suportam estas propostas). 

 

                                                           
* Veja-se a impossibilidade de (ii), oração relativa sem antecedente expresso com estratégia resumptiva, 
correspondente a (i), oração relativa livre canónica: 
(i) O que eu disse foi desagradável. 
(ii) *O que eu disse isso/aquilo foi desagradável. 
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5. SÍNTESE 

 

A partir dos dados apresentados, é notório que há, em PE, três estratégias de 

relativização. Uma canónica, ou seja, descrita e prescrita pelas gramáticas da língua 

portuguesa, sendo portanto considerada a estratégia gramatical. As outras duas 

(cortadora e resumptiva) são recursos marginais que os falantes têm ao seu dispor e que, 

por isso, usam essencialmente na oralidade, embora também sejam atestadas na escrita. 

A característica distintiva que opõe a estratégia canónica às marginais é a existência de 

movimento-wh na primeira e a sua ausência nas segundas. 

Das estratégias marginais, a de PP-chopping é a mais produtiva na sincronia 

actual do PE por ser menos marcada, visto manter nula a posição de origem do 

constituinte relativizado e apagar apenas as Preposições marcadoras de Caso. 

 A estratégia resumptiva é, de todas, a menos produtiva, sendo considerada mais 

marcada por redobrar morfofonologicamente, no interior da oração relativa, o seu 

antecedente. Contudo, é o último recurso que os falantes têm para formar, com algum 

sucesso, relativas em contextos de ilha. 

Finalmente, é possível afirmar que quando e como não são morfemas-wh, 

porque manifestam comportamentos opostos aos dos exibidos pelos morfemas-wh 

propriamente ditos. Deve-se, então, tratar aqueles morfemas como conjunções 

subordinativas que podem ter alguns valores relativos, sem no entanto se comportarem 

sequer como o advérbio relativo onde. 
 



 61

Capítulo 3 
______________________________________________________________________ 

 

A Estratégia Resumptiva em Português Europeu 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Este capítulo será ocupado com a análise das relativas restritivas do PE formadas 

pela estratégia resumptiva – uma estratégia alternativa à canónica e, ainda, muito 

marcada para alguns falantes desta variedade do Português. Assumir-se-á que esta 

opção dos falantes não é condicionada pelas variáveis sociais de, por exemplo, idade ou 

grau de instrução. Antes pelo contrário, demonstrar-se-á que a estratégia resumptiva em 

PE se torna disponível, à semelhança do que se verifica nas línguas que admitem esta 

estratégia canonicamente, somente quando estão reunidas várias condições, sendo assim 

uma estratégia que entra em funcionamento com o objectivo de salvar derivações 

quando algumas das condições que licenciam a estratégia canónica são impedidas de 

operar. 

Para se captar o funcionamento desta estratégia, de modo a poder distingui-la da 

mecânica da estratégia canónica, é necessário reflectir sobre as questões que ela coloca 

e procurar encontrar as respectivas respostas. O objectivo deste capítulo será, então, o 

de demonstrar que os pronomes resumptivos são variáveis em Spell-Out, porque exibem 

efeitos de Cruzamento Forte (§ 2.1.2.1.) e legitimam lacunas parasitas (§ 2.1.2.2.), tal 

como as variáveis que ocorrem nas relativas canónicas do PE. Defender-se-á, contudo, a 

tese de que a estratégia resumptiva não envolve movimento-wh, dado que o COMP é 

especificado [-wh] e, por economia, o movimento não se aplica (§ 2.2. e 2.2.1.). Como 

consequência da ausência de movimento-wh, este tipo de relativas não está sujeito às 

condições que operam sobre as ilhas (§ 2.2.2.) e não autoriza o pied piping de DPs e 

PPs (§ 2.2.3.). 

Um dos objectivos finais deste capítulo é o de saber qual a natureza da relação 

de ligação entre o antecedente, o operador e o pronome resumptivo (§ 3.) que nos 

permite interpretar as estruturas relativas em análise. 
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2. ESTRATÉGIA DE LAST RESORT 

 

 Assumir-se-á, seguindo Chomsky (1995:6)47, que a variação na formação de 

construções relativas em PE se reduz a uma escolha de diferentes valores de parâmetros, 

os quais estão limitados aos traços formais das categorias funcionais, e que, de acordo 

com Shlonsky (1992), a estratégia resumptiva somente está disponível em PE quando 

estão reunidas várias condições, sendo assim uma estratégia condicionada pelo Last 

Resort48 com o objectivo de tornar a derivação convergente. 

 Deste modo, o problema que se coloca prende-se, essencialmente, com a 

identificação dos valores de certos traços formais das categorias funcionais envolvidas 

na derivação de estruturas relativas. A escolha, por parte dos falantes, de um ou outro 

valor desses traços formais tem implicações empíricas relevantes, nomeadamente, na 

disponibilização de uma estratégia relativa alternativa à canónica – a estratégia 

resumptiva. Interessa saber, então, qual a motivação teórica que condiciona tal variação, 

i.e., que traço formal é que provoca, em PE, a inibição da estratégia canónica de 

relativização, desencadeando a estratégia resumptiva. 

 

 

2.1. O Estatuto do Pronome Resumptivo 

 

A posição do elemento relativizado nas relativas canónicas do PE (ocupada por 

uma categoria vazia) aparece, nas relativas resultantes da estratégia resumptiva, 

preenchida por um elemento pronominal (ou adverbial) com realização morfofonológica 

dos seus traços-φ (i.e., pessoa, número e género) e de Caso, sendo co-referente da 

expressão nominal que funciona como antecedente da relativa. 

Esses elementos pronominais que ocorrem na posição do constituinte 

relativizado nas línguas que não usam a estratégia resumptiva colocam sérias questões 

quanto à sua classificação, tendo importantes repercussões teóricas. 

 

                                                           
47 «Language diferences and typology should be reducible to choice of values of parameters. (...) One 
proposal is that parameters are restricted to formal features with no interpretation at the interface. A still 
stronger one is that they are restricted to formal features of functional categories (...)» (Chomsky, 
1995b:6). 
48 Seguindo a definição de Chomsky (cf. cap. 1, § 2.), Lasnik (1995) afirma que o Last Resort especifica 
que «(...) an instance of movement must be for the satisfaction of some feature (...)» (id., p. 26). 
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2.1.1. A distribuição dos pronomes resumptivos nas relativas 

 

 Retomando o que foi apresentado no capítulo 2, § 4., sobre o funcionamento da 

estratégia resumptiva nas relativas do PE, observe-se agora o tipo de elemento que surge 

na oração relativa a preencher morfofonologicamente a posição de origem do elemento 

relativizado. 

 

(1) Temos lá, no meu ano, rapazesi [CP que [SU eles]i parecem atrasados mentais], 

quer dizer, não ... 

  (ex., Anexo I, 1. (12)) 

 

(2) Não sou... eu não, sou antiga! Sou antiga, então, há certas coisasi [CP que não [OD 

as]i compreendo e asi acho bem]. Então? Então? 

 (ex., Anexo I, 1. (19)) 

 

(3) Existem aqueles morros aquelesi [CP que eles [OI lhes]i chamam morros] e que 

nós cá chamaríamos ... 

 (ex., Anexo I, 1. (32)) 

 

(4)  Bem, há certas, não é, há freguesas boasi [CP que a gente já está habituada a 

trabalhar [OBL com elas]i ] ... 

 (ex., Anexo I, 1. (41)) 

b. ... do segundo andar para aqueles terrenos que lá estão em frentei [CP que vão 

fazer [OBL lá]i um parque para as crianças] ou ... 

 (ex., Anexo I, 1. (53)) 

 

(5) a. Têm a mania. E agora esta irmãi também [CP que, que [GEN lhe]i morreu o 

marido] fez a mesma coisa ... 

 (ex., Anexo I, 1. (68)) 

b. Há técnicos muito bonsi e [CP que as pessoas não sabem o nome [GEN deles]i ]. 

 (ex., Anexo I, 2. (44)) 

 

 Com base nos enunciados de (1)-(5), constata-se que, em PE, os elementos 

resumptivos são essencialmente pronominais, recuperando os traços-φ (i.e., pessoa, 
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número e género) dos Ns antecedentes. Quando o processo de relativização opera sobre 

as funções sintácticas de SU, OD, OI e GEN, na posição relativizada ocorre um 

pronome com marcas explícitas de Caso, respectivamente, NOM (cf. (1)), ACUS (cf. 

(2)), DAT (cf. (3)) e GEN (cf. (5a)). Quando a estratégia resumptiva é aplicada sobre a 

posição de OBL, o elemento que aí aparece realizado é um pronome precedido da 

preposição que é seleccionada pelo V da construção relativa (cf. (4a)), podendo o 

mesmo verificar-se na posição de GEN (cf. (5b)). Contudo, em PE, há ainda a 

possibilidade de o elemento resumptivo não ser pronominal, mas sim adverbial (cf. 

(4b)), sempre que o N antecedente da oração relativa tem uma informação de 

[+Locativo]. 

Os dados de (1)-(5) mostram também que a estratégia resumptiva, em PE, não se 

restringe a apenas algumas posições sintácticas, podendo aplicar-se a todas elas. No 

entanto, esta situação não se verifica nas línguas que, canonicamente, recorrem a este 

processo de relativização. Por exemplo, segundo McCloskey (1990), o Irlandês admite 

pronomes resumptivos nas construções relativas em todas as posições sintácticas (cf. 

(6), para OD, (7), para OBL, (8), para GEN e (9), para SU da oração não adjacente ao 

antecedente da relativa), excepto numa única posição, a de SU da relativa adjacente ao 

antecedente (cf. (10)). 

 

(6) An fear [CP/OD ar          bhuail     tú é]. 

 O homem        COMP esmurrar tu 3SG 
 ‘O homem que tu esmurraste.’ 

 (adaptado de McCloskey, 1990:206) 

 

(7) An fear [CP/OBL ar         labhair tú leis pro]. 

 o homem          COMP falar    tu com-3SG-MASC 

 ‘O homem com quem tu falaste.’ 

 (id., p. 207) 

 

(8) Daoine [CP/GEN nár                  shroich  na tsibhialtacht fós     iad]. 

 Pessoas            COMP+NEG alcançar a   civilização   ainda 3PL 
 ‘Pessoas cuja civilização ainda não foi alcançada.’ (id., p. 238) 
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(9) An   t-ór seo [CP/SU ar         chreid corr-dhuine       go        raibh  sé    ann]. 

 Este ouro               COMP julgar  poucas-pessoas COMP estar  3SG aqui 
 ‘Este ouro que poucas pessoas julgavam que estava aqui.’ 

 (id., 210) 

 

(10) *An fear       [CP/SU a           raibh           sé   breoite]. 

   O   homem           COMP estar-PRET 3SG  doente 
 ‘O homem que ele estava doente.’ 

 (id., ibidem) 

 

Shlonsky (1992) assinala que o Hebreu é também uma língua em que a 

estratégia resumptiva é obrigatória quando se relativizam as posições de OBL e de 

GEN, mas opcional quando estão envolvidas as posições de OD e de SU da frase não 

adjacente ao antecedente da relativa e impossível quando o alvo da relativização é o SU 

da relativa adjacente ao antecedente (cf. (11)-(16), respectivamente)49: 

 

(11) Ha-/iš      [CP/OBL še-                    xašavti  ÷al-*(av)]. 

o-homem             COMP-(1SG)  pensar   sobre-3SG 

‘O homem sobre quem eu penso.’ 

 

(12) Ha-/iš      [CP/GEN še-                   ra/iti /et        /išt-*(o)]. 

o-homem             COMP-(1SG) ver   ACUS  esposa-3SG 

‘O homem cuja esposa eu vi.’ 

 

(13) Ha-/iš      [CP/OD še-                   ra/iti (/oto)]. 

o-homem           COMP-(1SG)  ver   (3SG) 

‘O homem que eu vi.’ 

 

 

 

                                                           
49 O Árabe Palestiniano (vd. Shlonsky, 1992:445-446) e o Persa (vd. Comrie, 1981:147-148) são línguas 
que apresentam o mesmo comportamento que o Hebreu, quanto ao emprego da estratégia resumptiva na 
formação de orações relativas. 
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(15) Ha-/iš      [CP/SU še-                           xašavt  [CP še-(hu)            melamed  /anglit]]. 

o-homem          COMP-(2SG-FEM) pensar      COMP-(3SG) ensinar      Inglês 

‘O homem que tu pensas que ele ensina Inglês.’ 

 

(16) Ha-/iš      [CP/SU še-(*hu)            /ohev /et       Rina]. 

o-homem          COMP-(*3SG) amar  ACUS Rina 

‘O homem que ama a Rina.’ 

 

 O facto de o PE não exibir o mesmo padrão de distribuição da estratégia 

resumptiva que o Irlandês e o Hebreu, permitindo a aplicação da estratégia em todas as 

posições sintácticas, inclusive na de SU matriz (cf. (1)), pode parecer estranho neste 

contexto, mas na realidade também em PE a posição de SU da oração relativa adjacente 

ao antecedente e, em parte, a de OD não são as posições-alvo preferidas dos falantes do 

PE que empregam a estratégia resumptiva na formação de relativas (cf. § 2.2.4., para 

um maior aprofundamento da questão). 

 

2.1.2. O pronome resumptivo como uma variável na sintaxe explícita 

 

 Referiu-se atrás que uma das propriedades que caracteriza as relativas 

resumptivas em PE é o facto de elas envolverem pronomes resumptivos com traços-φ e 

de Caso morfofonologicamente realizados no local em que, nas relativas canónicas do 

PE, ocorre uma variável, i.e., uma categoria vazia ligada-A’ por um operador (Op) em 

Spec/CP, deixada por movimento-wh na sintaxe explícita. 

 Se o pronome resumptivo das relativas resumptivas do PE for uma variável igual 

à que ocorre nas relativas com movimento-wh, então deve manifestar o mesmo 

comportamento que essa variável. Para demonstrar tal comportamento semelhante entre 

resumptivos e variáveis em PE, vai-se recorrer aqui aos testes que têm sido propostos na 

literatura sobre o assunto, nomeadamente, a sensibilidade a efeitos de Cruzamento Forte 

e a legitimação de lacunas parasitas. 

Cinque (1990:110), debruçando-se sobre as propriedades do pronome que ocorre 

nas construções de Deslocação à Esquerda Clítica (Clitic Left Dislocation – CLLD) em 

Italiano, sugere duas subclasses de variáveis: (i) “variáveis puras” (vestígios-wh [-

anafóricos, -pronominais] ligados-A’ por um Op deixado pelo movimento-wh em 
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Spec/CP); e (ii) “variáveis pronominais” (categorias vazias [-anafóricas, +pronominais] 

geradas na base (pro), ligadas-A’ por um Op abstracto gerado na base em Spec/CP). 

Quando uma configuração envolve variáveis pronominais, Cinque (1990:98) 

considera que se está perante um determinado tipo de estratégia resumptiva50. À 

semelhança de Chomsky (1982), Cinque (1990) afirma que as variáveis pronominais 

que ocorrem nas construções de CLLD nunca podem licenciar lacunas parasitas e que, 

por isso, só adquirem o estatuto de variável em LF. Contudo, o comportamento dos 

dados de relativas resumptivas do PE demonstram que os pronomes resumptivos 

adquirem o estatuto de variáveis antes de Spell-Out, ou seja, na sintaxe explícita e não 

apenas em LF. 

 

2.1.2.1. Sensibilidade ao cruzamento forte 

 

A “Condição de Cruzamento”51 foi estabelecida por Ross (1967) de modo a dar 

conta da agramaticalidade dos enunciados em que um constituinte (DP ou PP, no caso 

das orações relativas) era movido sobre um DP de que era co-referente. Visto que o 

movimento que está envolvido nas relativas canónicas do PE é o movimento-wh, poder-

se-á afirmar que uma configuração típica de Cruzamento Forte é, seguindo Safir (1996), 

aquela em que «a trace left by wh-movement is c-comanded by a coreferential NP 

within the scope of the wh-phrase that has been displaced (...)» (id., p. 314). 

Os efeitos de Cruzamento Forte são, assim, violações do Princípio C da Teoria 

da Ligação, porque uma variável não pode ser ligada-A: 

 

(17) «An r[eferential]-expression is A-free (in the domain of the head of its maximal 

chain)» Chomsky (1986b:98). 

 

 É normalmente assumido que os resumptivos não produzem efeitos de 

Cruzamento Forte. Tal evidência deverá ser dada, de modo seguro, pelas línguas que 

usam obrigatoriamente a estratégia em algumas posições, como por exemplo o Hebreu. 

                                                           
50 A estratégia resumptiva considerada por Cinque (1990) pode ser designada de “não explícita”, porque 
envolve uma variável pronominal vazia (pro), opondo-se assim àquela que nesta dissertação é objecto de 
estudo – a estratégia resumptiva “explícita”, ou seja, com uma variável pronominal realizada. 
51 «No NP mentioned in the structural index of a transformation may be reordered by that rule in such a 
way as to cross over a coreferential NP» (Ross, 1967:73). 
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Segundo Shlonsky (1992)52, que usa o teste dos epítetos proposto por McCloskey 

(1990), os resumptivos do Hebreu comportam-se como variáveis no que diz respeito aos 

efeitos de Cruzamento Forte, pois quando ligados por um epíteto na sua categoria de 

regência dão origem a violações do Princípio C da Teoria da Ligação, como em (18b). 

 

(18) a. *Ze   ha-baxur [CP še-             yidaςti  /et       [ha-/idiot]i še-ha-more 

     este  o-rapaz         que-(1SG) disse    ACUS   o-idiota    que-o-professor 

yaxšil ti]. 

 reprovará -- 

*‘Este é o rapaz que eu disse ao idiota que o professor reprovará.’ 

 b. *Ze   ha-baxur [CP še-             yidaςti /et      [ha-/idiot]i  še-ha-more 

      este o-rapaz         que-(1SG) disse   ACUS  o-idiota     que-o-professor 

yaxšil       /otoi. 

 reprovará 3SG 

 (igual a (18a), adaptado de Shlonsky, 1992:460) 

 

Espera-se, então, que as relativas canónicas do PE também exibam efeitos de 

Cruzamento Forte. Como se pode verificar em (19), a variável [t] é ligada por um 

antecedente em posição-A (nomeadamente, de SU), Maria, provocando uma violação 

do Princípio C da Teoria da Ligação. 

 

(19) *Aqui tem uma meninai [CP  quei a Mariai agradecia o favor de tratar ti]. 

 

 No entanto, pode-se supor que o resumptivo, sendo um pronome, está sujeito ao 

Princípio B da Teoria da Ligação, segundo o qual um pronome deve ser livre num 

domínio local53, mas podendo ser ligado fora dele (cf. (20)). 

                                                           
52 Shlonsky (1992:n. 15) afirma que o uso de epítetos para testar a possível diferença entre resumptivos e 
variáveis é útil pois nada impede que um pronome, que é livre na sua categoria governante (cf. Princípio 
B da Teoria da Ligação), seja coindexado a um epíteto que o c-comanda, como em (i), gramatical tanto 
para o Hebreu como para o PE: 
(i) Ramazti     la-/idioti    še-ha-more         yazšil        /otoi. 

(Eu) disse  a-o-idiota  que-o-professor  reprovará  3SG 
‘Eu disse ao idiota que o professor o reprovará.’ 

53 Chomsky (1986b:169) afirma que «(...) the local domain for (...) a pronominal α [is] the minimal 
governing category of α, where a governing category is a maximal projection containing both a subject 
and a lexical category governing α (hence, containing α)». 
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(20) A Mariai agradecia o favor de ai/j tratar. 

 

 Como se observa em (20), o pronome a tanto pode ser co-referente do nome 

Maria, que está fora do seu domínio local, como ter referência disjunta deste. 

Dados do PE como os de (21) apontam, contudo, para um tratamento distinto do 

pronome resumptivo, pois ele, tal como as variáveis, é sensível aos efeitos 

de Cruzamento Forte. 

 

(21) *Aqui tem uma meninai [CP  que a Mariai agradecia o favor de ai tratar]. 

 

 Conclui-se, assim, que o pronome que ocorre nas relativas formadas pela 

estratégia resumptiva do PE exibe o mesmo comportamento que o pronome das mesmas 

construções em Hebreu e que tem um comportamento idêntico ao das variáveis que 

surgem nas relativas canónicas. 

 

2.1.2.2. Legitimação de lacunas parasitas 

 

As lacunas parasitas são categorias vazias legitimadas apenas por variáveis antes 

de Spell-Out, ou seja, na sintaxe explícita. Assim, as relativas canónicas do PE, porque 

envolvem movimento-wh explícito e contêm variáveis, permitem lacunas parasitas. Se o 

pronome que ocorre nas relativas resumptivas do PE for, de facto, uma variável, então 

também deve legitimar lacunas parasitas. Note-se, antes de avançar, que os pronomes 

que não são resumptivos não legitimam estas categorias vazias (cf. (22)). 

 

(22) P.: Já leste a carta? 

R.: *Sim, li-ai sem comentar ei. 

 

Chomsky (1982) trata os pronomes resumptivos como variáveis apenas na 

Forma Lógica. A evidência empírica apresentada como suporte de tal hipótese são os 

dados das relativas apositivas em Castelhano (fornecidos por Torrego)54, as quais 

admitem pronomes resumptivos livremente (cf. (23b)), excluindo, no entanto, a co-

ocorrência de resumptivos e de lacunas parasitas (cf. (23c)). 

                                                           
54 Exemplos já apresentados em (67) e (68) do cap. 2, § 2.4.. 
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(23) a. El reloj de que me hablaste, [CP el cual han conseguido arreglar ti [sin mover 

ei]], ha quedado muy bien. 

(relativa canónica, com movimento-wh + lacuna parasita) 

b. El reloj de que me hablaste, [CP que lo han conseguido arreglar], ha quedado 

muy bien. 

(relativa com estratégia resumptiva, sem lacuna parasita) 

c. *El reloj de que me hablaste, [CP que loi han conseguido arreglar [sin mover 

ei]], ha quedado muy bien. 

(relativa resumptiva + lacuna parasita) 

 (adaptado de Chomsky, 1982:58) 

 

Também Shlonsky (1992:462) afirma que os pronomes resumptivos em Hebreu, 

língua que recorre canonicamente à estratégia resumptiva, não legitimam lacunas 

parasitas e que, por isso, só são variáveis em LF (cf. (24)). 

 

(24) a. /elu    ha-sfarim [CP še-Dan    tiyek          /otami  [bli    likro  /otami]]. 

    estes  os-livros        que-Dan  catalogou  3PL       sem ler      3PL 

‘Estes são os livros que o Dan catalogou sem ler.’ 

b. ? /elu    ha-sfarim [CP še-Dan    tiyek          ti  [bli    likro   ei]]. 

       estes  os-livros        que-Dan  catalogou  --  sem  ler      -- 

c. */elu     ha-sfarim  [CP še-Dan    tiyek          /otami  [bli    likro  ei]]. 

      estes   os-livros         que-Dan  catalogou  3PL       sem ler      -- 

 

Ao contrário dos dados do Castelhano e do Hebreu, o que se verifica em PE é 

que as relativas resumptivas têm pronomes que legitimam lacunas parasitas, tal como se 

espera de uma variável (cf. frases (a) para a relativa canónica em PE e frases (b) para a 

relativa resumptiva). 

 

(25) a. Aqui tem uma cartai [CP que eu agradecia que fizesse o favor de ler ti [sem 

comentar  ei]]. 

b. Aqui tem uma cartai [CP que eu agradecia que fizesse o favor de ai ler [sem 

comentar  ei]]. 

 (semelhante ao ex. do Anexo I, 2. (7)) 
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(26) a. Esta é uma realidadei [CP da qual não nos podemos dissociar ti [depois de 

conhecermos ei]]. 

b. Esta é uma realidadei [CP que não nos podemos dissociar delai [depois de 

conhecermos ei]]. 

 (semelhante ao ex. do Anexo I, 2. (27)) 

 

 Conclui-se, deste modo, que o pronome resumptivo que decorre da aplicação da 

estratégia resumptiva às relativas restritivas do PE deve ser tratado como uma variável 

na sintaxe explícita, antes de Spell-Out, visto legitimar lacunas parasitas. 

 

 

2.2. Ausência de Movimento-wh 

 

A ideia de que o movimento-wh é bloqueado nas relativas formadas pela 

estratégia resumptiva é partilhada pela generalidade dos autores (cf. Tarallo, 1985, para 

o Português do Brasil, McCloskey, 1990, para o Irlandês, Shlonsky, 1992, para o 

Hebreu e o Árabe Palestiniano, Chimbutane, 1996, para o Português de Moçambique, 

entre outros). 

Relativamente às línguas que usam canonicamente a estratégia resumptiva, 

como o Hebreu, Shlonsky (1992) propõe uma análise das relativas resumptivas como 

sendo uma estratégia de Last Resort, i.e., quando o movimento-wh é bloqueado, os 

resumptivos são inseridos para salvar a derivação. De igual modo, Cinque (1990:99) 

considera que a estratégia resumptiva (de pro ligado-A’) é a única opção disponível 

sempre que a operação de Mover α é excluída. 

Shlonsky (1992:446) justifica tal obrigatoriedade da estratégia resumptiva nos 

OBL e nos GEN em Hebreu com o facto de o pied piping não ser permitido e de a 

extracção de elementos internos a um DP não ser autorizada (por causa do “Princípio da 

Categoria Vazia” – Empty Category Principle (ECP)55). 

 Cinque (1990:99), verificando que as variáveis pronominais e as variáveis puras 

se encontram em distribuição complementar, assume que as construções que envolvem 

as primeiras são criadas sem movimento-wh, enquanto as estruturas em que surgem as 

                                                           
55 Note-se que o ECP é uma condição sobre as cadeias, logo só se aplica a vestígios, exigindo que eles 
sejam propriamente governados (cf. Chomsky, 1995b:141). Para além disto, as violações de ECP são 
mais graves do que as de Subjacência, porque deixam resíduos em LF (cf. Chomsky, 1995b:91). 
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variáveis puras são formadas por movimento-wh. O autor conclui que a estratégia de 

pro (resumptivo) ligado-A’ é sempre possível como uma opção mais marcada, a par da 

estratégia de movimento, mas é a única opção possível sempre que Mover α for 

excluído. 

 Para se reforçarem os argumentos a favor da hipótese da ausência de 

movimento-wh nas relativas resumptivas do PE, dever-se-á ter em conta algumas 

características destas orações, essencialmente, no que diz respeito (i) ao elemento que 

introduz estas construções sintácticas, (ii) à sua sensibilidade aos movimentos longo e 

sucessivamente cíclico, (iii) ao bloqueio de pied piping e (iv) à preferência da estratégia 

resumptiva por posições sintácticas mais encaixadas. 

 

2.2.1. [Cº que] introdutor das relativas resumptivas 

 

 Analisando as condições estruturais para o movimento explícito, Cámara (1998) 

supõe que estando um traço [+Q] presente no COMP das interrogativas, mas ausente 

das relativas (e das completivas), não pode ser ele a motivar o movimento-wh, já que 

este se verifica obrigatoriamente nas relativas canónicas. Tal facto leva Cámara a propor 

a existência de três traços distintos que caracterizam a categoria funcional COMP: 

 

(27) «rasgo [A]: rasgo fuerte que motiva el movimiento de SQ [sintagma qu-] 

rasgo [B]: rasgo fuerte que motiva el movimiento de Tº 

rasgo [C]: rasgo [+interrogativo]» (id., p. 84). 

 

Segundo esta proposta de Cámara (1998), o COMP será caracterizado pelas 

seguintes combinatórias destes traços: 

 

(28) «Cº relativo: posee el rasgo [A] 

Cº completivo: no posee ninguno de estos tres rasgos 

Cº interrogativo directo: posee los rasgos [A], [B], y [C] 

Cº interrogativo indirecto: posee los rasgos [A] y [C]» (id., ibidem). 

 

A partir da observação dos corpora de enunciados de relativas resumptivas em 

PE, constata-se que o elemento que introduz as relativas formadas pela estratégia 

resumptiva é, tipicamente, o morfema invariável que, morfofonologicamente igual ao 
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elemento que em PE introduz frases subordinadas completivas, definido como um 

elemento [-wh] ou, na linha de Cámara, sem nenhum dos traços formais [A], [B] ou 

[C]56. 

 O mesmo se pode dizer do Francês, língua em que a assimetria qui/que nas 

relativas de SU e de OD é anulada com a estratégia resumptiva. O elemento introdutor 

destas relativas resumptivas do Francês é uma forma invariável que, pondo em 

evidência o facto de não haver movimento-wh neste tipo de relativas. Se as relativas 

resumptivas de SU do Francês envolvessem movimento-wh de um operador para 

Spec/CP, o morfema que transformar-se-ia em qui, por sensibilidade à presença de um 

vestígio-NOM. Como orações relativas resumptivas de SU são possíveis com que, em 

Francês falado, a ilação que daí se extrai é a de que a posição COMP é [-wh] e, 

consequentemente, não houve aplicação do movimento-wh (cf. (29)). 

 
(29) Je vais voir les enfants [CP qu’ils font beaucoup de bruit]. 

[CP qui ... t] 
(apud Blanche-Benveniste, 1977: 76) 

 

No entanto, há línguas em que o complementador assume uma forma diferente 

consoante introduz relativas resumptivas ou completivas. Por exemplo, segundo 

McCloskey (1990:206), o Irlandês tem um introdutor especial para as frases relativas 

em que ocorrem pronomes resumptivos (a/ar, enquanto nas relativas com movimento-

wh é apenas a), sendo esse elemento distinto inclusivamente do COMP declarativo 

(go/gur). Para além disto, o Irlandês manifesta ainda um “efeito sucessivamente cíclico” 

no que diz respeito à distribuição dos complementadores, ou seja, no caso do 

movimento longo de um constituinte relativizado, todos os CPs têm de ser introduzidos 

                                                           
56 Apesar de esta ser a situação mais frequente, não se pode ignorar o facto de haver casos em que o 
introdutor da relativa é um pronome relativo com traços-φ de concordância (realizados ou abstractos), 
embora a posição de relativização continue a encontrar-se preenchida por um pronome resumptivo. Tal 
ocorrência pode indiciar dois aspectos. Por um lado, os enunciados em que aparece um pronome relativo 
com traços-φ de concordância realizados (cf. (i)) mostram que os falantes que os produziram têm duas 
gramáticas em competição: uma que contém um sistema de pronomes relativos e outra que não o inclui, 
recorrendo a pronomes resumptivos para preencher a posição relativizada. Por outro lado, a maior parte 
dos enunciados de relativas resumptivas com pronomes relativos caracteriza-se por utilizar a sequência 
Pem + que, surgindo na posição relativizada não um pronome, mas um deíctico de lugar (cf. (ii)), o que 
parece reforçar a necessidade de se assinalar um valor [+Locativo]. 
(i) São comportamentos [CP para os quais nós não lhes encontrávamos resposta]. 
 (ex., Anexo I, 2. (19)) 
(ii) ... acabar com toda essa, esse generozinho do consultório privado [CP em que o indivíduo leva 

para lá o clientezinho que tem muito ...]. 
 (ex., Anexo I, 1. (50), assim como os exemplos de (46)-(52)). 
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pelo elemento que assinala movimento-wh e não apenas o CP que está adjacente ao 

antecedente, como em (30). 

 

(30) An rud [CP a           shíl      mé [CP a           dúirt tú [CP a          dhéanfá]]]. 

 A   coisa    COMP pensar 1SG     COMP dizer 2SG   COMP fazer-2SG 

 ‘A coisa que eu pensei que tu disseste que tu farias.’ 

 (adaptado de McCloskey, 1990:207) 

 

 Segundo McCloskey (1990), isto não é típico das estruturas que envolvem a 

estratégia resumptiva, pois aí só o primeiro COMP assinala a necessidade de um 

pronome resumptivo, enquanto as posições de COMP abaixo aparecem sob a forma dos 

elementos que introduzem as frases completivas (cf. (31))57. 

 

(31) An rud    [CP ar         dhúirt sé [CP go        gcoinneodh       sé  ceilt        é]]. 

 A   coisa       COMP dizer   ele     COMP manter-COND ele esconder 3SG 
 ‘A coisa que ele disse que ele manteria escondida.’ 

 (adaptado de McCloskey, 1990:208) 

 

A distinção que o Irlandês apresenta para os elementos que podem introduzir 

frases encaixadas levou Rizzi (1990) a propor um sistema de traços [±wh] e 

[±pred(icativo)]58, de modo a dar conta da tipologia de tipos de complementadores. A 

combinatória dos valores destes dois traços resulta no seguinte sistema: 

 

(32) a. +wh –pred : (I wonder) what   ∅    [you saw t] 

b. +wh +pred : The thing  which ∅    [you saw t] 

c. –wh +pred : The thing  Op       that [you saw t] 

d. –wh –pred : (I know)               that [you saw it] 

(apud, Rizzi, 1990:68) 

 

                                                           
57 McCloskey (1990) salienta mesmo que «The pattern classically found with resumptive pronoun binding 
is one in which COMPpro appears only in the topmost COMP-position, but in which the default 
complementizer go/gur appears in all lower COMP-positions within the relative clause» (id., pp. 207-
208). 
58 Rizzi (1990:67) considera que «(...) the +pred specification is the distinctive property of relatives». 
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Deste modo, para as relativas resumptivas do PE, assumir-se-á que o núcleo do 

CPrel – COMP – deve ter uma natureza distinta da do CP relativo canónico. Este último 

tem sido especificado como um COMP [+wh, -Q] ou, nos termos de Cámara (1998) e de 

Rizzi (1990), com o traço formal [A] (cf. (27) e (28)) ou [+wh, +pred] (cf. (32b)), 

respectivamente. É este traço [+wh] / [A] / [+wh, +pred] que desencadeia o movimento 

do elemento relativizado para a posição de Spec/CP, de modo a que o operador relativo 

entre no domínio de verificação de COMP e o traço formal possa ser apagado. 

No caso do COMP das relativas resumptivas, de acordo com Rizzi (1990), 

considerar-se-á que este núcleo é [-wh, +pred] (cf. (32c)), distinguindo-o assim do 

COMP declarativo. A presença do traço formal [-wh] no COMP das relativas formadas 

pela estratégia resumptiva é motivada pelo facto de estas estruturas relativas, ao 

contrário das canónicas, não envolverem movimento-wh de um Op para Spec/CP, o que 

é corroborado pelos dados das secções 2.2.2. e 2.2.3., abaixo. 

 

2.2.2. Sensibilidade aos movimentos longo e sucessivamente cíclico 

 

 Um outro aspecto que confirma a ausência de movimento-wh nas relativas que 

resultam da aplicação da estratégia resumptiva é a possibilidade dos pronomes 

resumptivos aparecerem dentro de ilhas ligados a um constituinte nominal que se 

encontra fora delas (ou seja, casos que na estratégia de relativização canónica envolvem 

a extracção de constituintes nominais, quer por movimento longo, quer por movimento 

sucessivamente cíclico). 

Por exemplo, embora a estratégia resumptiva seja marginal em Inglês padrão, ela 

parece ser obrigatória em algumas estruturas, nomeadamente, quando intervêm nós-

fronteira que impedem o movimento-wh, como se observa em (33)59. 

 

(33) a. The man [CP whoi they think [CP that if Mary marries himi], then everyone will 

be happy]. 

b. I wonder [CP whoi they think [CP that if Mary marries himi], then everyone will 

be happy]. 

(adaptado de Chomsky, 1982:11) 

                                                           
59 Safir (1986:682) afirma que os pronomes resumptivos aparecem nas frases relativas do Inglês, embora 
eles sejam marginais nesta língua, e que «(...) they are generally most acceptable if they are embedded 
within syntactic islands where a gap would normally be not permitted». 
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Também em Irlandês, apesar de haver uma distribuição livre entre a aplicação da 

estratégia resumptiva e a do processo com vestígio-wh, McCloskey (1990:209) afirma 

que «(...) resumptive pronouns can be used in the positions from which WH-traces are 

excluded, and in these circumstances use of the resumptive pronoun will have the 

appearance of being obligatory». O autor propõe, concretamente, que quando o 

movimento-wh é bloqueado pela Subjacência ou pelo Princípio da Categoria Vazia 

(ECP) «(...) the only possible way in which the structure can surface at all is as a 

resumptive pronoun structure» (id., ibidem) (cf. (34)). 

 

(34) Ne dánta     sin [CP nach                bhfuil fhios        againn   cén áit 

 Os poemas DEM   COMP+NEG ser       conhecer por-nós que lugar 

[CP ar          cumadh          iad / *t ]]. 

      COMP ser-composto 3PL / -- 

 ‘Aqueles poemas que nós não sabemos onde foram compostos.’ 

 

Segundo Cinque (1990:95), interpretando as condições sobre o movimento-wh 

apresentadas em Chomsky (1977), as propriedades que definem o movimento-wh são as 

expressas em (35). 

 

(35) a. deixa obrigatoriamente uma lacuna (um vestígio-wh); 

b. sob certas condições, está sujeito a movimento longo; 

c. sob outras condições, está sujeito a movimento sucessivamente cíclico; 

d. obedece às ilhas fortes; 

e. obedece às ilhas fracas (quando o movimento-wh é sucessivamente cíclico). 

 

 O movimento longo (próprio de posições-θ) está sujeito apenas a ilhas fortes, 

como as ilhas nominativas, as de NP complexo e as adjuntas60. Ao permitir derivações 

aceitáveis nas condições em que o movimento-wh é excluído, a estratégia resumptiva 

                                                           
60 O movimento longo (assim como o movimento sucessivamente cíclico) obedece ao ECP e à 
Subjacência, mas Chomsky (1986a:88) reduz estas duas noções à noção de Barreira relevante para o 
movimento: 

γ é uma barreira para β sse (a) ou (b): 
a. «γ is a barrier by inheritance if the Xmax it most closely dominates is a blocking category (BC) [i.e., 
if it is not L-marked]». 
b. «[γ] it is a barrier inherently if it is a BC itself» (id., ibidem). 
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em PE parece funcionar como um escape ao movimento longo (cf. frases (a), para a 

estratégia de relativização canónica e frases (b) para a resumptiva). 

 

(36) Ilha Nominativa 

a. *Os livrosi [CP de quei [falar ti ] se tornou difícil] estão aqui. 

b. Os livrosi [CP que [falar delesi ] se tornou difícil] estão aqui. 

 

(37) Ilha de NP Complexo 

a. *A pessoai [CP com quemi tu encontraste [alguém que falaria ti ]] está doente. 

b. A pessoai [CP que tu encontraste [alguém que falaria com elai ]] está doente. 

 

(38) Ilha Adjunta 

a. *A pessoai [CP com quemi tu partiste [sem falares ti ]] adoeceu. 

b. A pessoai [CP  que tu partiste [sem falares com elai ]] adoeceu. 

 

 O movimento-wh sucessivamente cíclico, sujeito tanto a ilhas fortes como 

fracas, parece ser autorizado pela estratégia resumptiva do PE, contrariamente ao que 

acontece com a estratégia canónica, escapando às violações de ECP: 

 

(39) Ilha Nominativa 

a. *Fechou a lojai [CP ondei [encontrar livros raros ti ] é possível]. 

b. Fechou a lojai [CP que [encontrar livros raros lái ] é possível]. 

 

(40) Ilha de NP Complexo 

a. *Esta é a lojai [CP ondei tu encontraste [alguém que comprou livros raros ti ]]. 

b. Esta é a lojai [CP que tu encontraste [alguém que comprou livros raros lái ]]. 

 

(41) Ilha Adjunta 

a. *Fechou a lojai [CP ondei o João escondeu os livros raros [depois de os ter 

comprado ti ]]. 

b. Fechou a lojai [CP que o João escondeu os livros raros [depois de os ter 

comprado lái]]. 
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(42) Ilha-wh 

a. *Fechou a lojai [CP ondei o professor perguntou [quem comprou os livros raros 

ti ]]. 

b. Fechou a lojai [CP que o professor perguntou [quem comprou os livros raros 

lái]]. 

 

(43) Ilha Factiva 

a. *Fechou a lojai [CP ondei a Maria lamenta [que o João tenha comprado livros 

raros ti ]]. 

b. Fechou a lojai [CP que a Maria lamenta [que o João tenha comprado livros 

raros lái ]]. 

 

 Finalmente, a corroborar a hipótese de que não há movimento-wh nas relativas 

formadas pela estratégia resumptiva, porque este processo não é sensível às condições 

que operam nas ilhas, temos os dados de dois crioulos de base lexical portuguesa – o 

Kriol (crioulo da Guiné-Bissau) e o São-Tomense (crioulo da ilha de São Tomé). Nestes 

crioulos, a estratégia resumptiva só é aplicada quando constituintes nominais são  

extraídos de ilhas (cf. (46)-(48), Kriol, e (49)-(50), São-Tomense), visto que nas 

restantes orações relativas se aplica um processo de relativização que não recorre a um 

pronome resumptivo, mas sim a um vestígio soletrado (spelled-out trace) (cf. (44) e 

(45)), estratégia que será analisada no § 2.2.3. 

 

(44) Djogusi [CP ku   n      gusta   *(deli   /  *delis)]. 

jogos          que 1SG gostar  de-3SG / *de-3PL 

‘Os jogos de que eu gosto.’ 

 (Kriol)61 

 

(45) Tlexi mina     mwalai se      [CP ku    san         lenha   sa     *(ku-ei   /   *ku-inen)]. 

 Três  menina mulher  Ddem       que  senhora  rainha estar com-3SG / *com-3PL 

 ‘As três raparigas com quem a rainha está.’ 

(São-Tomense, Hagemeijer, 2000) 

 

                                                           
61 Dados fornecidos por Dionísio Ewalar, um falante de crioulo leve da Guiné-Bissau, a quem agradeço a 
disponibilidade. 
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(46) Ilha Nominativa 

Mindjeris [CP ku   [ta      papia *(delis)]  i     difisil] sta    na  fera. 

 mulheres        que  ASP falar     de-3PL ser difícil  estar em mercado 

 *‘As mulheres que falar delas é difícil estão no mercado.’ 

 (Kriol) 

 

(47) Ilha de NP Complexo 

Mindjeris [CP ku   n’odja    [omi       ku   na     papia *(delis)]] 

mulheres        que 1SG-ver  homem que ASP falar     de-3PL 

sta    na  fera. 

 estar em mercado 

 *‘As mulheres que eu vi o homem que falava delas estão no mercado.’ 

 (Kriol) 

 

(48) Ilha Adjunta 

Mindjeris [CP ku   bu    bai      [sin   bu     papiam *(delis)]] 

 mulheres        que 2SG partir   sem 2SG  falar        de-3PL 

sta    na  fera. 

estar em mercado 

 *‘As mulheres que tu foste embora sem falares delas estão no mercado.’ 

 (Kriol) 

 

(49) Ilha de NP Complexo 

Inen mwala se     [CP ku   n      tende [ome     ku   fla    n-inen]]   sa     nai. 

   3PL mulher Ddem      que 1SG ouvir   homem que falar em-3PL estar aqui 

   *‘As mulheres que eu ouvi os homens que falavam delas estão aqui.’ 

 (São-Tomense, adaptado de Hagemeijer, 2000) 

 

(50) Ilha Adjunta 

Inen migu  se [CP ku   bo    xe   di  fesa [se   fla     ku-inen]]  sa     nai. 

   3PL amigo Ddem  que 2SG sair de festa  sem falar com-3PL estar aqui 

*‘Os amigos que tu saíste da festa sem falares com eles estão aqui.’ 

 (São-Tomense, adaptado de Hagemeijer, 2000) 
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2.2.3. Bloqueio de pied piping  

 

 Um outro argumento a favor da ausência de movimento-wh nas construções 

relativas formadas pela estratégia resumptiva é o facto de esta estratégia de relativização 

incidir, em especial, sobre as posições sintácticas de OI e de OBL, posições que, no 

processo de relativização canónico, envolvem pied piping de DPs e de PPs. Ao aplicar-

se a estas posições, a estratégia resumptiva bloqueia o movimento com pied piping e o 

pronome resumptivo vai aparecer precedido da preposição que o V do CPrel 

subcategoriza (cf. (51a)-(52a) para a resumptiva, sem pied piping, e (51b)-(52b) para a 

canónica, com pied piping). 

 

(51) a. ... vinte contos” e então, ou o achou ou o furtou. Há aquela pessoa [CP que a 

gente olha para ela e diz: “Não isto...”] 

 (ex., Anexo I, 1. (61)) 

 b. Há aquela pessoa [CP para a qual/quemi a gente olha ti e diz ...] 

 

(52) a. Acho que é uma questão [CP que agora não devíamos perder muito tempo com 

ela]. 

 (ex., Anexo I, 2. (27)) 

 b. ... é uma questão [CP com a quali agora não devíamos perder muito tempo ti ]. 

 

 Esta inibição do pied piping pode estar relacionada com o facto de este 

movimento de constituintes ser muito pesado (o operador arrasta mais material lexical 

consigo para Spec/CP). Sempre que é possível, as línguas encontram formas alternativas 

de formar as suas orações relativas sem recorrer a pied piping. Por exemplo, o Inglês é 

uma língua que só admite pied piping quando constrói relativas com pronomes relativos 

nítidos (excluindo o morfema that), embora mesmo nesses casos opte preferencialmente 

pelo processo de preposition stranding. Confronte-se o comportamento canónico do PE 

(em (53)) e do Inglês (em (54)) relativamente a este aspecto. 

 

(53) a. O terrorista [CP a quemi o carteiro entregou a encomenda ti ] foi preso. 

 b. A bomba [CP de quei o terrorista falou ti ] não foi accionada. 

 c. *A bomba [CP que o terrorista falou de ] ... 
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(54) a. The child [CP to whomi you gave the icecream ti ] is crying. 

b. The book [CP about whichi you talk ti ] was published. 

 c. *The book [CP about that you talk ti ] ... 

 d. The book [CP which/that you talk about ] ... 

 

 Pied piping é um movimento tão custoso que os crioulos anteriormente referidos 

– Kriol e São-Tomense – o excluem completamente (cf. (55)). 

 

(55) *es      i        omi     [CP di kui  n        konta u      ti ] 

   Este  3SG  homem     de que 1SG  falei   2SG -- 

‘Este é o homem de que eu falei.’ 

(Kriol, adaptado de Kihm, 1984:181) 

 

(56) *es    i        omi       [CP ku  n       konta u       di -- ] 

   Este 3SG  homem      que 1SG falei   2SG  de -- 
*‘Este é o homem que eu falei de.’ 

(Kriol, id., p. 180) 

 

A partir dos enunciados de (55) e (56), verifica-se que o Kriol não permite pied 

piping de DPs e de PPs para Spec/CP nem preposition stranding à inglesa. Kihm 

(1984:180) afirma que a única solução que resta a este crioulo (assim como ao São-

Tomense) para relativizar as posições de OI e de OBL será representar o elemento 

relativizado no interior do CP relativo através de um vestígio morfofonologicamente 

realizado. Note-se ainda que esse vestígio soletrado à direita da preposição não 

concorda em género (cf. (58), (60) e (61)) e em número (cf. (61)) com o antecedente da 

oração relativa, originando um tipo de preposition stranding diferente daquele que 

opera em Inglês. 

 

(57) Es    i        omi      [CP/OBL ku   n      konta  u      del]. 

Este 3SG  homem            que 1SG falei    2SG de-3SG 

‘Este é o homem de quem eu te falei.’ 

(Kriol, adaptado de Kihm, 1984:177) 
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(58) Nya     tabanka i       yera un  tabanka [CP/OBL ku   kolonus           sta ba  nel]. 

Minha aldeia    3SG era   um aldeia                que colonizadores estava  em-3SG 

‘A minha aldeia costumava ser uma aldeia em que os colonizadores viviam.’ 

(Kriol, id., p. 178) 

 

(59) Ome       [CP/OBL ku    zõ     sa      ka      fla     n-e]. 

Homem              que  João estar  ASP  falar  em-3SG 

 ‘O homem de quem o João está a falar.’ 

(São-Tomense, adaptado de Ferraz 1979:71) 

 

(60) Ke     mû      [CP/OBL ku    nga        vive   n-e]. 

Casa  minha             que  eu-ASP viver  em-3SG 

‘A minha casa em que eu vivo.’ 

(São-Tomense, id., ibidem) 

 

(61) Tlexi mina     mwala  se       [CP/OBL ku   san        lenha  sa      ku-e]. 

Três   menina mulher DEM             que senhora rainha estar com-3SG 

‘As três raparigas com quem a rainha está.’ 

 (São-Tomense, adaptado de Hagemeijer, 2000) 

 

Um outro argumento a favor da ausência de concordância entre vestígio 

soletrado e antecedente da estrutura relativa é fornecido por Kihm (1984). O autor refere 

que os pronomes invariáveis em género e número que ocorrem nas relativas do Kriol 

são como as categorias vazias das orações relativas das línguas que usam o processo de 

relativização com movimento-wh. Porque estes pronomes projectam uma posição no 

plano morfológico, eles têm de ser realizados, embora não sejam semanticamente 

autónomos. Os crioulistas têm analisado estes pronomes não como resumptivos, mas 

como vestígios soletrados (vestígios-wh com realização morfofonológica), sendo o 

resultado visível de um movimento sintáctico explícito sem pied piping. 

 Por fim, o comportamento das orações relativas de SU e de OD, posições em 

que não há, tipicamente, pied piping ou preposition stranding, mostra que o Kriol 

também não emprega a estratégia resumptiva, já que nestas posições a ocorrência de um 

pronome é completamente rejeitada (cf. (62)-(63)). 
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(62) a. N      misti   panya      dus   lagartus     [CP/SU ku    ngana     n]. 

     1SG  quero   apanhar  dois  crocodilos           que  enganar  1SG 

 ‘Eu quero apanhar dois crocodilos que me enganaram.’ 

(Kriol, adaptado de Kihm, 1984:177) 

b. Badjudas [CP/SU ku   kume  karna]. 

    meninas            que comer carne 

‘As meninas que comem carne.’ 

 (Kriol) 

 

(63) a. Naw  i         ka      kila  [CP/OD ku   n       pirdinti].62 

     Não   3SG  NEG  isso             que 1SG perder 

 ‘Não, não foi isso que eu perdi.’ 

(Kriol, adaptado de Kihm, 1984:177) 

b. Omis [CP/OD ku    n     odja na  tabanka]. 

     homens        que 1SG ver   em aldeia 

 ‘Os homens que eu vi na aldeia.’ 

 (Kriol) 

 

2.2.4. Relativas resumptivas mais marcadas (SU e OD) 

 

Como já se assinalou acima, a estratégia resumptiva pode operar, em PE, sobre 

todas as posições sintácticas. Há, contudo, algumas posições que não são o alvo 

preferido desta estratégia e que, por isso, são sentidas pelos falantes como tendo um 

maior grau de desvio relativamente a outras. As posições sintácticas em causa são as de 

SU e de OD. Poder-se-á dizer que a (maior) rejeição das relativas resumptivas de SU e 

de OD se deve ao facto de o pronome resumptivo ocupar posições do topo da escala 

                                                           
62 Como as orações relativas de SU e de OD do Kriol não autorizam a aplicação da estratégia resumptiva, 
Kihm (1984:179) propõe que nessas relativas haja, no interior de um DP relativizado, uma fórmula 
semântica de unificação que permita a co-referência entre o N antecedente e uma categoria vazia no CP 
relativo, a qual operará do seguinte modo: 
(i) a. [dus lagartus ku ngana n] 

b. dus lagartus e ngana n 
/\ 

        dus lagartus    e ngana n 
            /\ 
          e   ngana n 
 Como o morfema ku não é mais do que um elo sintáctico, ele não precisa de ser representado 
semanticamente. Por sua vez, e (3PL – eles) não terá representação fonológica. 
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hierárquica, ficando demasiado próximo do antecedente que o liga63. Enunciados como 

os de (64)-(65), em que os pronomes resumptivos ela e os se encontram nas posições de 

SU e de OD da relativa adjacente ao antecedente, respectivamente, são um exemplo 

disso. 

 

(64) Eu morava no monte vim para (Pavia) esperar a minha avói [CP/SU que elai vinha 

também encher]. 

 (ex., Anexo I, 1. (2)) 

 

(65) Eles são dois jogadoresi [CP/OD que eu osi vejo partir com tristeza]. 

 (ex., Anexo I, 2. (9)) 

 

 Mas, se o pronome resumptivo aparecer na posição de SU (cf. (66)) ou de OD 

(cf. (67)) de uma oração não adjacente ao antecedente, o grau de aceitabilidade das 

relativas resumptivas aumenta consideravelmente, visto que nestes casos o pronome 

resumptivo já está suficientemente afastado do seu antecedente: em (66)-(67) há um CP, 

para além do da própria oração relativa, a intervir entre o antecedente – mulheres ou 

uma casa – e o pronome resumptivo. 

 

(66) ... estou de acordo porque nós temos aí mulheresi a trabalhar a máquinas [CP/SU 

que acho [CP que essasi devem receber mais do que aquelas]] ... 

 (ex., Anexo I, 1. (9)) 

 

(67) ... uma simples casa autogerida, portanto, uma casai [CP/OD que um grupo de 

malta encarrega-se de [CP alugá-lai ]] ... 

 (ex., Anexo I, 1.(18)) 

 

                                                           
63 Tarallo (1985:363) considera que a aplicação da estratégia resumptiva é condicionada por factores de 
processamento sintáctico, partindo da hipótese de que 

«(...) the further apart the “would-be-gap” is from the head NP, the higher the probability of 
the filling of the gap with a resumptive pronoun. (...) Resumptive pronouns are more 
common in structures in which the extraction site is separated from the head NP by some 
intervening material (...)». 

Para o PE, Peres & Móia (1995:307) referem que «(...) o duplo preenchimento [i.e., a estratégia 
resumptiva] se torna tanto mais fácil quanto maior for a distância entre o constituinte relativo e a sua 
posição de origem (...)». 
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 Se se voltar a analisar línguas que utilizam a estratégia resumptiva 

canonicamente, verifica-se que também na posição de SU mais alta não é possível a 

aplicação deste processo de relativização e a consequente ocorrência de um pronome 

resumptivo (cf. (68) e (69), para o Irlandês e Hebreu, respectivamente). 

 

(68) *An fear      [CP/SU a           raibh           sé     breoite]. 
   O   homem          COMP estar-PRET 3SG doente 

 ‘O homem que esteve doente.’ 

 (adaptado de McCloskey, 1990:210) 

 

(69) *Ha-/is&   [CP/SU s &e-hu             /ohev /et       Rina]. 

 o-homem          COMP-3SG amar  ACUS Rina 

 ‘O homem que ama a Rina.’ 

 (adaptado de Shlonsky, 1992:445) 

 

Este comportamento das orações relativas do Irlandês leva McCloskey (1990) a 

propor uma “Restrição do Sujeito mais Alto” (Highest Subject Restriction – HSR), para 

as frases de (68)-(69), expressa em (70). 

 

(70) «(...) HSR determines the only clausal position from wich resumptive pronouns 

are excluded» (id., p. 210). 

 

 O facto de os pronomes resumptivos serem excluídos da posição de SU mais 

alta, ou seja, da posição de SU da oração relativa adjacente ao antecedente, reflecte «(...) 

a requirement that pronouns, if bound, be nonlocally bound; that is, they have the 

character of a disjoint reference effect – a Condition B effect that applies in the domain 

of A’-binding rather than in the domain of A-binding» (McCloskey, 1990:214). 

 Tal como o Princípio B, a Restrição do Sujeito mais Alto torna agramaticais as 

estruturas em que um pronome está demasiado perto do seu antecedente. As posições 

em que o pronome resumptivo pode aparecer numa frase do Irlandês ou do Hebreu estão 

todas separadas do antecedente por, pelo menos, uma projecção máxima, tal como 

acontece em PE (cf. (66)-(67) acima). 

Shlonsky (1992:449) afirma que o Árabe Palestiniano e o Hebreu se comportam 

como o Irlandês no que diz respeito à HSR. Para este autor, a impossibilidade de 
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ocorrência de um pronome resumptivo na posição de SU da relativa adjacente ao 

antecedente é uma consequência directa dos princípios de economia: «Since nothing 

prohibits short wh-movement from [Spec/I] to [Spec/C], it follows by economy that a 

last resort strategy is blocked». A ausência do pronome resumptivo é, então, o resultado 

directo da possibilidade de movimento. 

 Assumindo a HSR, põe-se em evidência o carácter pronominal dos pronomes 

resumptivos. Ou seja, embora os pronomes resumptivos sejam categorias que se 

comportam como as variáveis puras, porque ligadas-A’, eles exibem também 

características dos pronomes (não resumptivos), dado que podem ter referência disjunta. 

Aliás, os enunciados com relativas resumptivas do PE são mais aceitáveis se o pronome 

resumptivo permitir uma interpretação de sloppy identity, como em (71)-(73). 

 

(71) ... e então, estava um casal de americanosi [CP que ele*i/j é oficial da aviação] e 

que pertencia a ... 

 (ex., Anexo I, 1. (1)) 

 

(72) Não, os bolos fui eui e mais uma irmã minhaj, [CP que também ela*i/j sabe muito 

de bolos] e ao depois ... 

 (ex., Anexo I, 1. (8)) 

 

(73) ... que tem setenta e quatro anos, está a viver com duas irmãs solteirasi [CP que 

uma*i/j por acaso é coxinha], e ... pois já ... 

 (ex., Anexo I, 1. (14)) 

 

O carácter de referência disjunta também pode ser visto nos casos em que o 

sujeito do CPrel é coordenado (cf. (74)). Nestes enunciados, o pronome resumptivo tem 

de ocorrer na posição de SU mais alta para evitar uma violação da Coordinate Structure 

Constraint (CSC), de Ross (1967:89), segundo a qual «In a coordinate structure, no 

conjunct may be moved, nor may any element contained in a conjunct be moved out of 

that conjunct», quer em Irlandês, quer em PE. 
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(74) Daoine [CP a           rabhadar           pro féin   agus a    gclann  mhac 

 Pessoas      COMP ser-PRET-3PL pro+ENF e      sua família filhos-GEN 

ábalta ar iascach. 

capaz de pescar 

 OK‘As pessoas que elas e os seus filhos sabiam pescar.’ 

 (adaptado de McCloskey, 1990:215) 

 

 Segundo McCloskey (1990), a HSR é explicada pela extensão do domínio do 

Princípio B, de modo a contemplar a ligação-A e a ligação-A’. Aoun & Li (1989) (apud 

McCloskey, 1990:215) propõem que os pronomes ligados (os que estão ligados a um 

antecedente que em LF ocupa uma posição-A’) estão sujeitos ao requisito de 

“disjunção-A’”, o qual governa a distribuição dos pronomes referenciais. McCloskey 

(1990) modifica ligeiramente a proposta de Aoun & Li (1989): 

 

(75) «A pronoun must be A’-free in the least complete functional complex containing 

the pronoun and a subject distinct from the pronoun» (id., p. 215). 

 

 Assim, a agramaticalidade das frases provocada pela ocorrência de pronomes 

resumptivos na posição de SU da relativa adjacente ao antecedente explica-se porque o 

Complexo Funcional Completo (CFC – Chomsky, 1986b:16964) mínimo que contém o 

pronome e um sujeito distinto do pronome será o próprio CPrel, não sendo o pronome, 

nesse domínio, livre-A’. No caso do SU de uma oração relativa não adjacente ao 

antecedente, o CFC mínimo que contém o resumptivo e um sujeito distinto continua a 

ser o CP relativo, mas o pronome é livre-A’ nesse domínio. Note-se ainda que se o 

COMP for especificado apenas com o traço [-wh] (e não [-wh, +pred], como se propôs 

para o COMP das relativas resumptivas), pode ocorrer um pronome na posição de SU 

sem que haja um efeito da HSR (cf. McCloskey, 1990:221), como mostra a 

gramaticalidade de (76). 

 

(76) O Joãoi disse [CP [C[-wh] que] [SU ele]i/j vai demitir dois empregados]. 

 

                                                           
64 «A governing category is a “complete functional complex” (CFC) in the sense that all grammatical 
functions compatible with its head are realized in it (...)».  
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 Um outro aspecto que parece contribuir de forma significativa para uma maior 

aceitabilidade da estratégia resumptiva na posição de SU da oração relativa adjacente ao 

antecedente é o facto de nela ocorrer, com alguma frequência, uma anáfora de longa 

distância, como próprio65, associada ao pronome resumptivo (cf. (77)-(79)). 

 

(77) Eu estou a extrair de um domínioi [CP que ele próprioi não é regido]. 

 (ex., Anexo I, 2. (1)) 

 

(78) É preciso evitar medidasi [CP que elas própriasi sejam fomentadoras de 

corrupção]. 

 (ex., Anexo I, 2. (3)) 

 

(79) A frase completiva é regida pelo adjectivo participiali, [CP que é ele próprioi um 

nome predicativo do sujeito]. 

 (ex., Anexo I, 2. (6)) 

 

 Os enunciados acima confirmam a tese de McCloskey (1990), segundo a qual os 

pronomes resumptivos não podem ser localmente ligados-A’, pois como Chomsky 

(1986b:174, apud Brito, 1990:122) propõe «(...) in SU position we have “long-distance 

binding” and not “local binding”». 

 

                                                           
65 Sobre os valores de próprio, veja-se Brito (1990). 
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3. A NATUREZA DA RELAÇÃO DE LIGAÇÃO 

 

 Depois de se ter analisado o comportamento da estratégia resumptiva nas 

relativas restritivas do PE, há ainda duas questões sobre as quais convém reflectir: uma 

prende-se com a existência de operadores (nulos) gerados na base e, relacionado com 

isto, com o tipo de cadeia Op-pronome resumptivo formada; a outra está relacionada 

com o problema do antecedente do pronome resumptivo e com a relação de ligação que 

eles estabelecem. 

 

 

 3.1. A Favor de Operadores Nulos Gerados na Base 

 

 A definição de ‘pronome resumptivo’ apresentada no capítulo 1 desta 

dissertação, reassumida em (80), implica a existência de um operador em Spec/CP que 

ligue-A’ o pronome que ocorre na relativa, conferindo-lhe o estatuto de variável 

(pronominal). 

  

(80) «X is a resumptive pronoun iff (a) X is a pronoun and (b) X is A’-bound» 

(Safir, 1986:684). 

 

 Como se provou na secção 2.1.2. deste capítulo, o pronome que aparece na 

posição de relativização das relativas resumptivas comporta-se como uma variável pura 

(sujeita ao Princípio C da Teoria da Ligação) ao exibir efeitos de Cruzamento Forte e ao 

legitimar lacunas parasitas. Este comportamento dos pronomes resumptivos do PE é 

suficiente para argumentar a favor da existência de um operador em Spec/CP. Esse 

operador é nulo (e não relativo) porque o núcleo do CPrel – COMP – contém os traços 

formais [-wh, +pred] (cf. § 2.2.1.), ou seja, não desencadeia movimento-wh, sendo 

sempre realizado morfofonologicamente como que (assemelhando-se ao COMP 

declarativo). 

 Se as relativas restritivas formadas pela estratégia resumptiva não envolvem 

movimento-wh, como se demonstrou na secção 2.2., então o operador que vai ligar-A’ o 

pronome resumptivo deve ser inserido em Spec/CP por Merge e não aparecer aí como o 

resultado de um movimento. 
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 A proposta da existência de um Op nulo gerado na base não é inovadora, já que, 

para o Português, Faria & Duarte (1989) e Chimbutane (1996) a assumiram. Também 

para o Irlandês, McCloskey (1990:222) propõe que «(...) the operator that binds 

resumptive pronouns is base generated in SPEC of CP». Isto decorre de um princípio 

geral segundo o qual «(...) relative clause structures cannot be semantically interpreted 

unless there is a binding operator in the COMP-position closest  to the head NP» (id., 

ibidem). De igual modo, Cinque (1990) diz que as línguas com pronomes resumptivos 

permitem que um operador seja gerado na base em posição-A’, recebendo um índice na 

sintaxe explícita de modo a permitir a legitimação de lacunas parasitas. 

 Se se adoptasse a proposta de Chomsky (1982:60), em que não há um Op gerado 

na base em Spec/CP, o pronome resumptivo não seria ligado-A’ antes de Spell-Out e 

não legitimaria, consequentemente, lacunas parasitas nem apresentaria efeitos de 

Cruzamento Forte (ao contrário do que se verificou acontecer nas relativas resumptivas 

do PE). 

 Interessa agora saber de que tipo é o operador nulo que liga-A’ o pronome 

resumptivo, funcionando como seu antecedente. Sendo um elemento vazio, o Op deve 

estar restringido à tipologia das categorias vazias, em (81)66. 

 

(81) a. [+anafórico, -pronominal], um vestígio de NP. 

 b. [-anafórico, +pronominal], pro. 

 c. [+anafórico, +pronominal], PRO. 

d. [-anafórico, -pronominal], uma variável (um vestígio-wh). 

 

 Considerando que a hipótese do Op nulo na base está correcta, (81a) e (81d) não 

podem servir como possíveis classificações para o operador nulo. Não resultando de 

nenhum movimento, o Op nulo em Spec/CP não pode ser um vestígio. Assim, o Op ou é 

pro ou é PRO. 

Suponhamos que o Op nulo em Spec/CP é um elemento [-anaf., +pron.] – pro. 

No caso das relativas resumptivas, um Op com esta natureza é excluído porque (i) o 

conteúdo de pro não tem forma de ser identificado (nem por Concordância Espec-

Núcleo com COMP, nem por um antecedente-A’ local67) e porque (ii) não surge numa 

                                                           
66 Para mais informações sobre este assunto, veja-se Chomsky (1981 e 1986b). 
67 De acordo com a proposta de Brito (1991a:225), relativa à determinação do conteúdo de pro nas 
relativas livres, poder-se-ia sugerir que o Op nulo pro seria identificado pela indexação com o 
antecedente da oração relativa. 
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posição-θ nem casualmente marcada, mas sim numa posição-A’ (recorde-se que não há 

hipótese de a Reconstrução se aplicar, dado não haver movimento-wh). 

Não podendo ser um elemento de natureza pro, o Op nulo das relativas 

resumptivas do PE é um elemento [+anaf., +pron.] – PRO. Cinque (1990:157) afirma 

que o elemento nulo em Spec/CP não pode ser PRO porque, em LF, ele seria 

reconstruído na posição de origem e, aí, seria regido, violando o Teorema de PRO68. 

Contrariamente a Cinque, assumir-se-á que o Op nulo pode ser PRO, pois como nas 

relativas resumptivas do PE não há movimento-wh, não há reconstrução e, ao aparecer 

numa posição não regida, não há violação do Teorema de PRO. Mas, se o Op nulo das 

relativas resumptivas for, de facto, PRO, o Critério-θ não estará em causa? Ou seja, o 

PRO é visível para a marcação-θ e tem de ser sempre um argumento, contudo, sendo 

gerado numa posição-A’ (não argumental), o papel-θ não é atribuído directamente a 

essa posição. Este problema é contornado se se propuser que PRO recebe o papel-

temático devido através da cadeia que estabelece com o pronome resumptivo, o qual 

ocorre numa posição-A, tematicamente marcada69. 

 A relação que se estabelece entre o Op nulo e o pronome resumptivo conduz-nos 

às questões sobre o tipo de cadeia que eles formam e sobre a identificação dos 

respectivos conteúdos semânticos, o que será analisado nas secções que se seguem. 

 

 

3.2. A Formação de Cadeias-A’ por Ligação 

 

 As relativas restritivas canónicas do PE caracterizam-se por conterem uma 

cadeia-A’ que é criada por movimento-wh do Op para Spec/CP. A cadeia é designada 

“cadeia-A’” porque a cabeça da cadeia é o Op, em posição-A’, encontrando-se a cauda 

da cadeia – a variável –, em posição-A (cf. Chomsky 1986b:131). 

 No caso das relativas resumptivas do PE, a cadeia-A’ que o Op nulo e o 

pronome resumptivo estabelecem não pode ser formada por movimento, visto não haver 

                                                           
68 O Teorema de PRO é apresentado por Chomsky (1981) como uma propriedade essencial de PRO, pois 
é a única forma de este elemento satisfazer, em simultâneo, os Princípios A e B da Teoria da Ligação: 
(i) «PRO is ungoverned» (id., p. 191). 
69 Relativamente à atribuição de um papel-θ a PRO, Chomsky (1986b:104) faz um tratamento semelhante 
deste elemento quando ele ocorre em enunciados do tipo: 
(i) It is time [PRO to be introduced e to the visitors]. 
 O autor afirma que «(...) a θ-role is assigned to e and transferred to the head PRO of the chain 
(PRO, e)» (id., ibidem). 
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movimento-wh nestas construções relativas, mas apenas por ligação. Sendo formada por 

ligação ‘anafórica’70, i.e., por coindexação do Op nulo e do pronome resumptivo, e não 

por movimento, esta cadeia Op-pronome resumptivo não está sujeita à Subjacência e 

pode ser estabelecida através de vários CPs, como em (82)71. 

 

(82) ... uma zona [CP Opi [C que] os alunos à partida sabem [CP [C que] não vão 

concorrer a elai ]]. 

 (ex., Anexo I, 2. (31)) 

 

Chomsky (1982:59-61) propõe que o operador não seja coindexado com o 

pronome resumptivo senão em LF’, nível em que o pronome resumptivo se liga a ele. 

Contudo, a sua análise prediz que os pronomes resumptivos não produzam efeitos de 

Cruzamento Forte, ao contrário do que se verifica em PE, e por isso propõe-se que a 

coindexação seja feita na sintaxe explícita, de modo a dar conta do comportamento de 

variável pura dos pronomes resumptivos. 

 McCloskey (1990) propõe que, em Irlandês, as cadeias-A’ podem terminar com 

pronomes (cf. (83)) e que, para dar conta dos dados com pronomes resumptivos nessa 

língua, essa é a regra de formação de cadeias mais económica. 

 

(83) «A’-chains in Irish can terminate in pronouns» (id., p. 210). 

 

 (83) tem como consequência o facto de os pronomes resumptivos serem 

definidos como variáveis sintácticas, dado que o elemento que liga o pronome 

resumptivo – o Op nulo – o c-comanda a partir de uma posição-A’ (cf. McCloskey, 

1990:211). Tal consequência da regra de formação de cadeias em (83) é desejável, visto 

se ter demonstrado que os pronomes resumptivos das relativas resumptivas do PE se 

comportam como as variáveis puras. No entanto, (83) não é válido para o PE, pois nem 

todas as cadeias-A’ desta língua podem terminar com pronomes (resumptivos), ao 

contrário do Irlandês (cf. (84)). Por exemplo, nas interrogativas, o PE não admite, 

mesmo marginalmente, a aplicação da estratégia resumptiva (cf. (85)): 

                                                           
70 Esta ligação ‘anafórica’ não deve ser interpretada como sendo a de Ligação Anafórica proposta para os 
morfemas-wh por Cinque (1982), entre outros. 
71 De igual modo, para o Irlandês, McCloskey (1990:218) diz que «(...) the binding of a resumptive 
pronoun is not a relation constrained by subjacency, and there is, therefore, no reason to expect that the 
distinctive complementizer COMPpro would appear at intermediate COMP-positions». 
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(84) D’inis siad  cén turas     [CP a               raibh           siad  air pro]. 

 Dizer  eles  que trajecto       COMPpro estar-PRET eles  em-3SG-MASC 

 ‘Eles disseram em que trajecto eles estavam.’ 

 (adaptado de McCloskey, 1990:238) 

 

(85) *Eles disseram que trajecto eles estavam nele. 

 

 Assume-se então que a formação de cadeias é independente do movimento e 

que, no caso das relativas resumptivas do PE, decorre da natureza dos traços formais do 

núcleo do CPrel – [-wh, +pred]. 

 Está ainda por resolver o facto de o pronome resumptivo, que não tem referência 

independente, estar ligado-A’ por um Op que, por ser nulo, não consegue especificar o 

valor semântico do pronome. Seguindo Chomsky (1986b), para as variáveis puras, o 

pronome resumptivo tem de estar sujeito a uma ligação forte, ou seja, o seu conteúdo 

tem de ser identificado pelo antecedente da relativa que liga o Op. 

É essa relação entre antecedente da relativa e Op nulo (PRO) que vai ser 

explorada na secção abaixo e que permitirá captar a interpretação das orações relativas 

formadas pela estratégia resumptiva.  

 

 

3.3. A Regra de Predicação e a Ligação-R(elativa) 

 

 Quando se abordaram as propriedades dos pronomes resumptivos do PE (cf. § 

2.1. deste capítulo), verificou-se que eles exibem os mesmos traços-φ que o antecedente 

da oração relativa, ou seja, que concordam em género e número com ele. Contudo, 

sendo elementos pronominais, os pronomes resumptivos não têm referência 

independente, precisando por isso que um antecedente lhes fixe o valor semântico. 

Propôs-se no parágrafo anterior que o antecedente do pronome resumptivo é um Op 

nulo em Spec/CP, devendo este receber a sua referência a partir da ligação ‘anafórica’ 

com o antecedente da relativa. 

Chomsky (1982:60) considera que a estratégia resumptiva não implica a 

presença de nenhum operador, explícito ou nulo, em Spec/CP, porque os pronomes 

resumptivos, em Inglês, não legitimam lacunas parasitas. O autor sugere então que as 

relativas resumptivas sejam interpretadas através de uma Regra de Predicação, que 
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actua em LF, atribuindo o mesmo índice ao antecedente da relativa e ao pronome 

resumptivo: 

«On pourrait alors interpréter les relatives à pronom résomptif comme 

mettant en jeu une opération de prédication, la proposition relative étant 

considérée comme une proposition ouverte prédiquée de la tête. Supposons, 

enfin, que ce soit une propriété générale de l’interprétation des relatives, 

quelle que soit la structure interne de celles-ci» (id., ibidem). 

 

 O comportamento das relativas restritivas formadas pela estratégia resumptiva 

em PE mostra que a ligação entre o antecedente da relativa e o CPrel não deve ser feita 

pela Regra de Predicação, porque tem de haver um Op em Spec/CP que ligue-A’ o 

pronome resumptivo, mas por um outro tipo de ligação. Assumir-se-á, então, que a 

oração relativa se relaciona com o seu antecedente através da Ligação-R(elativa), ou 

seja, ligação por um antecedente relativo, de acordo com a proposta de Safir (1986). A 

Ligação-R revela-se adequada para dar conta destas construções porque, ao contrário da 

Regra de Predicação, implica a existência de um elemento em Spec/CP a ligar-A’ o 

pronome resumptivo. Safir (1986:678) considera que a Ligação-R «(...) cannot be 

vacuos in Comp», já que frases como (86) permitem a presença de lacunas parasitas, 

que só são possíveis se houver ligação-A’ (cf. (87)). 

 

(86) Every mani [CP John saw ti]. 

 (adoptado de Safir, id., ibidem) 

 

(87) Every mani [CP whi [C’ John saw ti [CP without meeting ei]]]. 

 (ibidem) 

 

A atestação de que a Ligação-R não pode ser vácua em COMP, como prova 

(87), é derivada por Safir (1986) de uma Condição de Localidade sobre a Ligação-R 

(Locality Condition on R-Binding – LCR), estabelecida nos seguintes termos: 

 

(88) «If X is locally R-bound, then X is the structurally highest element in Comp» 

(id., p. 678)72. 

                                                           
72 Esta Condição de Localidade já foi apresentada em (50) do cap. 2 desta dissertação, para uma outra 
questão. 
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Como consequência da LCR, o autor assume que «The relationship between a 

relative head and its clause is always mediated by an A’-binder» (id., p. 682). Para Safir, 

isto prediz que um pronome resumptivo tem de ser ligado-A’, e não simplesmente 

ligado-R. Há, contudo, linguistas (cf. Chao e Sells, 1983 e Sells, 1984, apud Safir, 

1986:682) que rejeitam a possibilidade de os pronomes resumptivos serem ligados-A’. 

Segundo esses autores, a ligação dos pronomes resumptivos ao antecedente da relativa é 

apenas ‘acidental’73 e a interpretação de pronome verdadeiramente ligado é excluída nas 

relativas resumptivas. Nesta perspectiva, numa frase como (89), o pronome resumptivo 

pode receber um índice diferente do do antecedente da oração relativa, sendo a Ligação-

R feita vacuamente. 

 

(89) Acho que são resultadosi [CP que os militantes não se envergonham delesj ] 

 (ex., Anexo I, 2. (37)) 

 

 Discorda-se deste tratamento dado à relação de ligação entre pronome 

resumptivo e antecedente da oração relativa, porque (89) só é bem-formada se o 

pronome resumptivo – eles – tiver a mesma interpretação que o antecedente – 

resultados –, como em (90). 

 

(90) Acho que são resultadosi [CP que os militantes não se envergonham delesi ]. 

 

 Para além disto, nas relativas resumptivas, a Ligação-R não pode ser feita 

vacuamente por causa do princípio da Interpretação Plena (FI)74. Por exemplo, se a 

Ligação-R não operasse numa relativa resumptiva como a de (91a), o pronome 

resumptivo, não tendo referência própria e estando ligado-A’ por um Op nulo, não teria 

forma de ser interpretado e a derivação não convergiria em LF, como em (91b), 

contrariamente ao que se verifica se o pronome estiver coindexado com o antecedente 

da relativa (cf. (92a)), convergindo em LF (cf. (92b)). 

 

                                                           
73 A co-referência ‘acidental’ (cf. Evans, 1980, apud Safir, 1986:670) verifica-se na situação em que o 
antecedente de determinados pronomes, se for referencial, não precisa de estar coindexado com o 
pronome, como em (i): 
(i) Johni [CP whoi [hisi/j mother] loves ti] 
 (adoptado de Safir, id., ibidem) 
74 Chomsky (1986b:98) propõe que o princípio da Interpretação Plena (FI) «(...) requires that every 
element of PF and LF (...), must receive an appropriate interpretation (...)». 
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(91) a. Isso era afinal o que havia no tempo daquele senhor [CP que dizem tanto mal 

dele ]. 

 (ex., Anexo I, 2. (29)) 

 b. LF – *Para x, [dizem tanto mal de x]. 

 

(92) a. Isso era afinal o que havia no tempo daquele senhori [CP que dizem tanto mal 

delei ]. 

b. LF – Para x, x = senhor, [dizem tanto mal de x]. 

 

 Conclui-se, assim, que o conteúdo referencial do pronome resumptivo é 

identificado através da aplicação da Ligação-R, a qual liga referencialmente o 

antecedente da relativa ao Op nulo, em Spec/CPrel, transmitindo este o seu índice à 

cauda da cadeia – o pronome resumptivo. 

Como a Ligação-R não legitima lacunas parasitas, porque o antecedente da 

relativa não conta como uma posição que legitime a lacuna do CP adjunto (cf. Safir, 

1986:667), propõe-se, na linha de Safir (1986), uma reformulação da definição de 

‘pronome resumptivo’ em PE (apresentada em (80) deste capítulo). Note-se que a 

definição exposta em (93) contempla não só o estatuto pronominal dos pronomes 

resumptivos como também o adverbial (cf. § 2.1.1. deste capítulo) e tanto a ligação-A’ 

como a ligação-R. 

 

(93) X é um pronome resumptivo se e só se 

 (a) X for um pronome ou um advérbio [+Locativo] 

 e 

 (b) X for ligado-A’ e ligado-R 
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4. SÍNTESE 

 

 Com a análise das relativas resumptivas em PE acima exposta, pretendeu-se 

demonstrar que esta estratégia de relativização está disponível sempre que o 

movimento-wh não pode operar, funcionando como uma operação de Last Resort, tal 

como é proposto para outras línguas. O factor que parece ser determinante para o 

bloqueio do movimento-wh, accionando a estratégia resumptiva, é a natureza [-wh, 

+pred] do elemento que introduz o CP relativo – um [Cº que]. A hipótese de inexistência 

de movimento-wh nas relativas resumptivas do PE é corroborada ainda pelo facto de 

elas não admitirem pied piping, típico das relativas canónicas, e por permitirem a 

ligação de DPs a pronomes que ocorrem no interior de ilhas fortes, escapando às 

violações dos movimentos longo e sucessivamente cíclico. 

Por este motivo e por razões de recuperação do conteúdo semântico do DP 

antecedente da relativa, torna-se necessária a presença de um elemento resumptivo 

(pronominal ou adverbial) realizado morfofonologicamente na posição de origem do 

elemento relativizado. O facto de as relativas resumptivas em PE conterem pronomes 

resumptivos que se comportam como variáveis puras, na acepção de Cinque (1990), 

legitimando lacunas parasitas e apresentando efeitos de Cruzamento Forte, ao contrário 

do que se verifica em Inglês, Espanhol e Hebreu, permite afirmar que eles só podem ser 

variáveis em Spell-Out, o que implica estipular a existência de um Op abstracto (nulo) 

em Spec/CP (inserido por Merge e não por movimento) que ligue-A’ o resumptivo e 

que identifique o seu conteúdo através da relação de ligação que o Op estabelece com o 

antecedente da relativa – a Ligação-R. 
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Capítulo 4 
______________________________________________________________________ 

 

A Estrutura dos DPs Relativizados 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

 Num modelo teórico representacional como o dos Princípios e Parâmetros 

(P&P), às frases de uma língua eram atribuídas estruturas hierarquizadas de 

constituintes em cada um dos níveis de representação sintáctica (estrutura-P75, estrutura-

S76 e LF). Sobre essas estruturas, e em cada um dos níveis, operava um conjunto de 

princípios e de parâmetros que, ao interagirem, produziam as representações adequadas 

das frases de cada língua particular. No que diz respeito às estruturas relativas, por 

exemplo, tipologicamente elas encaixam-se nas construções-wh e o que as caracteriza é 

o facto de o CP relativo conter um Cº [+wh, -Q]. 

 O modelo dos P&P partia de uma estrutura sintagmática geral e uniforme para as 

expressões linguísticas, designada por Teoria X-barra. Esta teoria tinha como objectivo 

dar conta, na estrutura-P e na estrutura-S, das relações básicas entre os itens lexicais que 

são seleccionados do léxico. Esses itens lexicais são núcleos que se projectam e que 

mantêm relações locais com o seu Spec(ifier) – especificador – e com o seu 

Complemento77. 

                                                           
75 Este conceito de estrutura-P tem como origem o de “estrutura profunda” introduzido por Chomsky 
(1965:98), segundo o qual «(...) a componente sintáctica duma gramática deve especificar, para cada 
frase, uma estrutura profunda que determina a sua interpretação semântica (...)». A noção de estrutura-P é 
(re)formulada por Chomsky (1981:5) nos seguintes termos: 

«Base rules generate D-structures (deep structures) through insertion of lexical items into 
structures generated by [the categorial component], in accordance with their feature 
structure.» 

76 A noção de estrutura-S usada no modelo dos Princípios e Parâmetros distingue-se do conceito de 
“estrutura de superfície”, utilizada na Teoria Padrão, de Chomsky (1965:98), já que esta corresponde à 
representação fonética de uma frase, enquanto aquela é gerada pela sintaxe e a ela se associam as 
representações das componentes fonológica e semântica. Chomsky (1981:5) assume isto mesmo: 

«Assume [PF] to be some standard form of phonetic representation with labelled 
bracketing, what I will refer to as “surface structure”, (...) the syntax generates S-structures 
which are assigned PF- and LF-representations (...)». 

77 Chomsky (1981 e seguintes) assume que, para as línguas cuja ordem básica é SVO, o Spec ocorre 
sempre à esquerda do núcleo, enquanto o Complemento surge à sua direita. Kayne (1994), por sua vez, 
tenta provar que a ordem Spec-Head-Complement é a única disponível na GU. 
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A relação entre a estrutura-P e a estrutura-S era mediatizada pela regra Move-α 

(ou Affect-α, no sentido de Lasnik & Saito, 198478), alterando-se a ordem dos 

constituintes, mas nunca a estrutura básica da frase (note-se que a adjunção, por 

exemplo, não altera a estrutura básica, apenas cria uma categoria de dois segmentos). 

 Para se decidir sobre qual será a estrutura adequada para o DP relativizado 

restritiva ou apositivamente, nas secções 2. e 3. serão apresentados os argumentos que 

abonam a favor de algumas das análises que têm sido adoptadas para este tipo de 

construções, enquadradas no modelo dos Princípios e Parâmetros. Assumir-se-á, tal 

como em Brito (1991a:81), que a escolha de uma estrutura  de relativização «(...) deve 

ser feita com base em argumentos sintácticos, incluindo argumentos de natureza lexical 

e interpretativa». 

 Na secção 4. serão discutidos os argumentos teóricos, e a sua respectiva 

aplicação aos dados do PE, de uma proposta alternativa às anteriores, porque inserida 

num quadro teórico diferente – a Antissimetria da Sintaxe, de Kayne (1994). 

A estrutura adoptada será aquela que, obedecendo aos princípios do PM, for 

capaz de dar conta de fenómenos sintácticos envolvidos nas relativas em geral, sejam 

canónicas, sejam resumptivas, e em particular nas relativas com antecedentes 

coordenados e nas múltiplas ou “empilhadas”. Julga-se que a estrutura que reúne estes 

requisitos é aquela que se propõe na secção 5. 

 

                                                           
78 A operação Move α implicava que, sempre que fosse aplicada sobre um constituinte, houvesse um 
vestígio do movimento. Lasnik & Saito (1984), ao analisarem as consequências do movimento e a 
aplicação dos vários princípios que o regulam em línguas como o Inglês, o Chinês, o Japonês e o Polaco, 
chegaram à conclusão de que Move α deve ser substituído por uma operação mais geral, que os autores 
designam por Affect α: 

«(...) We will generalize our assumption that Move α optionally leaves a trace to the 
following convention: 

(90) Delete any trace anywhere. 
Indeed, this convention is virtually equivalent to the following: 

(91) Delete anything anywhere (syntax and LF). 
The deletion of most traces and nearly all nontraces will presumably be precluded by 
general principles. (...) We incorporate (91) into (92). 

(92) Affect α» (idem, p. 258). 
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2. A ANÁLISE [NP NP CP] (ROSS, 1967) 

 

 Em 1967, Ross (pp. 101-102) propõe uma estrutura de adjunção à direita 

para o NP relativizado, sendo a oração relativa irmã do NP que funciona como seu 

antecedente: 

 

(1)   NP 
      3 
   NP            S 
5      5 
The boy       I saw 

 

 Dentro do modelo dos Princípios e Parâmetros, esta foi a estrutura que mais 

adeptos conseguiu, tendo sido sucessivamente reformulada em função dos 

desenvolvimentos teóricos da gramática generativa, concretamente da Teoria X-Barra 

(cf. Chomsky (1981) para o Inglês, Cinque (1981) para o Italiano, Rouveret (1987) para 

o Francês, Dobrovie-Sorin (1987) e Zribi-Hertz (1996) para o Romeno, McCloskey 

(1990) para o Irlandês, Brito (1991a)79 para o PE, entre outros). 

 A análise [NP NP CP]80 revela-se capaz de dar conta dos mecanismos sintáctico-

semânticos envolvidos nas relativas em geral, mas levanta dois tipos de problemas: um 

teórico e outro empírico. A questão teórica está relacionada com a operação de adjunção 

básica à direita. Segundo a teoria da Antissimetria da Sintaxe, desenvolvida por Kayne 

(1994) (cf. secção 4., mais adiante), a adjunção à direita é completamente banida e os 

                                                           
79 Brito (1991a:71) considera ser a análise [NP NP CP] «(...) a mais adequada; mas a existência de 
afinidades entre DETs e Qs e orações relativas (em especial as restritivas) não é captada pela análise 
(...)». Note-se, no entanto, que, na sequência do trabalho de Smith (1964), Brito (1991a:73-4) aponta a 
necessidade de representação da interacção entre (i) a ocorrência de certos DETs e Ns próprios e uma 
relativa restritiva, e (ii) a relação que os DETs mantêm com o predicado afirmativo ou negativo da 
relativa: 
(i) a. *A Lisboa tornou-se uma cidade agressiva. 
 b. A Lisboa que eu amo está a desaparecer. 

(apud Brito, 1991a:73) 
 
(ii) a. O João agiu de um modo que eu não esperava. 
 b. ?O João agiu de um modo que eu esperava. 

(idem, p. 74) 
80 Na realidade, a proposta de Ross (1967) consiste na estrutura [NP NP S] e não na [NP NP CP]. Entenda-
se, contudo, como sendo a mesma coisa. Devido aos pressupostos teóricos da Teoria X-barra, que 
começaram por ser aplicados apenas às categorias lexicais, mas que rapidamente se estenderam às 
funcionais, a etiqueta de frase passou de S para CP. Ignorar-se-ão aqui os argumentos que conduziram a 
esta alteração, embora se deva remeter para Chomsky (1981:cap. 2), sobre S’, e para Chomsky 
(1986a:cap. 2), sobre CP. 
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adjuntos precedem necessariamente os constituintes a que se ligam. Chomsky 

(1995b:338), relativamente à impossibilidade de adjunção à direita, afirma que «Within 

the bare theory, there is no really principled conclusion (...). Ordering depends on 

exactly how the core relations of phrase structure theory, dominate and c-command, are 

generalized to two-segment categories». 

 Se se considerar que a teoria de Kayne (1994) está correcta, então a estrutura de 

relativização [NP NP CP], que consiste numa adjunção à direita, deve ser revista em 

conformidade. 

 O problema empírico suscitado por esta análise prende-se com a inter-relação 

entre o CPrel, cujo antecedente contém um determinante demonstrativo, e a interpretação 

anafórica de categorias vazias. Tal questão, e outras em que a estrutura [NP NP CP] 

funciona bem, serão discutidas nas subsecções abaixo, nomeadamente em 2.1., 2.2. e 

2.3. 

 

 

2.1. NPs Relativizados com Ddem e a Interpretação Anafórica de Categorias 

Vazias 

 

 As construções relativas restritivas são as únicas que, em PE, permitem que o 

seu antecedente seja especificado por um determinante demonstrativo. Esta 

idiossincrasia das relativas restritivas levou alguns autores (cf. Smith (1964), apud Brito 

(1991a:71-74)81) a proporem a estrutura [DET CP] e coloca um problema à análise [NP 

NP CP]. 

 Quando as orações relativas estão inseridas em construções que envolvem 

categorias vazias, como acontece nas frases comparativas, por exemplo, é interessante 

saber se essas categorias vazias recuperam anaforicamente o núcleo do NP antecedente 

– N – ou o N + CPrel. 

 Segundo Brito (1991:83), frases como (2) têm duas leituras possíveis associadas: 

uma em que a categoria vazia recupera apenas o N (cf. (2’)) e outra em que o que é 

recuperado é o N + modificador restritivo (cf. (2’’)). 

 

                                                           
81 A análise [DET CP] foi proposta para dar conta das restrições de selecção entre DETs e relativas, ou 
seja, para assinalar a diferença entre DETs que só seleccionam relativas restritivas (ex., quantificadores 
como todo, qualquer, algum, etc.), excluindo as relativas apositivas, e os DETs que tanto ocorrem com 
relativas restritivas como com apositivas (ex., o artigo definido o). 
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(2) Eu gosto mais desta criança que tem cabelos escuros do que daquela [e]. 

 

(2’) Eu gosto mais desta [criança]i que tem cabelos escuros do que daquela [e]i (que 

tem cabelos de uma cor qualquer). 

 

(2’’) Eu gosto mais desta [criança que tem cabelos escuros]i do que daquela [e]i (que 

também tem cabelos escuros). 

 

 Brito (id., ibidem) considera que a análise [NP NP CP] falha aqui porque não é 

capaz de dar conta da leitura expressa em (2’’), visto o N e a oração relativa não 

formarem um constituinte82, como se pode observar em (3). 

 

(3)  NP 
     3 
 NP          CP 

         2      6 
        D        N’    que tem cabelos escuros 
       !         ! 
      esta       N 

       ! 
   criança 

 

 Relativamente a este assunto, a estratégia resumptiva comporta-se da mesma 

forma que a canónica, dado que a ocorrência de um pronome resumptivo no CP relativo 

não altera em nada a interpretação da categoria vazia [e], como se pode constatar 

através de (4). 

 

(4) Eu gosto mais [desta [[criança]j]i [CP que os cabelos [dela]i são escuros]]k do que 

daquela [e]j/k. 

 

 

 

 

  
                                                           
82 A autora assume a condição sobre a interpretação anafórica proposta por Radford (1981), segundo a 
qual «(...) dois constituintes que não formem um constituinte único não podem servir de antecedente a 
uma anáfora» (Brito, 1991:84). 
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2.2. Relativas com Antecedentes Coordenados 

 

 A estrutura [NP NP CP] é adequada para dar conta das construções relativas cujos 

antecedentes são coordenados, tanto para as relativas canónicas como para as 

resumptivas, as quais corroboram a hipótese de que é toda a expressão coordenada, e 

não apenas as partes que a compõem, que funciona como antecedente da oração relativa 

(cf. (5)), já que é um único constituinte. 

 

(5) a. [NP O rapaz e a rapariga]i que eu falei delesi na semana passada ganharam o 

prémio. 

 b. [NP O rapaz]i e [NP a rapariga]j que eu falei *delei / *delaj .... 

 

 Como se verifica em (5), o pronome resumptivo que ocorre no CP relativo – 

deles – recupera anaforicamente a informação dos dois NPs coordenados (cf. (5a)), não 

estando ligado a nenhum deles individualmente (cf. (5b)). 

 Adoptando a proposta sobre as estruturas coordenadas de Munn (1993)83, a 

estrutura que a análise [NP NP CP] disponibiliza será a de (6). 

 

(6)       NP 
qp 

         NP           CP 
    2     6 

   NP    BP              que eu falei deles na semana passada 
         5   2 
        O rapaz   B       NP 

!     5 
 e    a rapariga 

 

 

                                                           
83 A proposta de Munn (1993) sobre as estruturas coordenadas consiste numa análise das conjunções 
coordenativas como operadores Booleanos – análise BP –, em que a configuração estrutural corresponde 
a uma de adjunção (cf. (i)), embora «Semantically, each conjunct must receive an interpretation relative 
to the selecting head (...). This entails that at the relevant level of representation, the second conjunct 
cannot really be an adjunct, but must be interpreted as an argument» (id., p. 73). 
(i) NP 
           2 
        NP        BP 
   5    2 
    o João    B       NP 

    !    5 
     e     a Maria 
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2.3. Relativas Múltiplas ou “Empilhadas” 

 

 Em PE, como noutras línguas, os enunciados podem conter vários CPs relativos 

sucessivos, dando origem a construções que são designadas por orações relativas 

múltiplas. Essa multiplicidade ou “empilhagem” de CPs relativos consiste numa 

adjunção recursiva de cada um dos CPs ao NP antecedente. Quer isto dizer que a 

interpretação da categoria vazia presente no CP adjunto mais alto terá como antecedente 

não só o NP, mas também o(s) CP(s) adjuntos mais baixos. A estratégia resumptiva 

manifesta esta interpretação visivelmente, já que só podemos interpretar o pronome 

resumptivo de (7) – o – como recuperador da informação do constituinte formado pela 

sequência o rapaz + CP relativo, e não apenas ligado a o rapaz. Note-se que o pronome 

o, que é OD de entrevistar, não se refere apenas a um rapaz qualquer, mas a uma 

entidade definida e restringida – o rapaz que ganhou o prémio. Para além disto, o 

pronome resumptivo nunca poderia receber o mesmo índice que o OD de ganhar – o 

prémio – pois tal facto seria excluído pelas restrições de selecção do V. 

 

(7) Já chegou [NP [NP o rapaz] [CP que ganhou o prémio] [CP que eu o entrevistei na 

semana passada]]. 

 

 A estrutura associada a (7) será (8): 

 

(8)   NP 
        qp 
      NP         CP 
3  6 

         NP     CP  que eu o entrevistei na semana passada 
     5     6 
    O rapaz      que ganhou o prémio 

 

 

2.4. A análise [NP NP CP] revista por Brito (1991a) 

 

Para as estruturas relativas restritivas e apositivas do PE, Brito (1991a:88 e 91) 

adopta a análise [NP NP CP], visto ser esta a que melhor dá conta dos fenómenos 

sintácticos envolvidos nestas construções. No entanto, e porque esta análise mostrou 
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não dar conta da leitura (2’’) de (2), a autora sugere uma combinação das análises [DET 

CP] e [NP NP CP], captando assim a interdependência entre DETs e CPs relativos: 

 

(9)   NP 
        qp 
      NP         CPi 
3  6 

       DET      N 
     2          4 
   ....        [t]i     (adaptação de (42) de Brito, 1991a:90) 

 

 A estrutura representada em (9) continua a ser derivada por adjunção do CP a 

NP, mas agora resultante de um movimento para a direita, por extracção do CP de 

dentro do DET. 

 Esta combinação de duas propostas clássicas ([DET CP] e [NP NP CP]) parece 

ser, a priori, a ideal para dar conta de todos os fenómenos sintácticos analisados acima. 

Contudo, alguns problemas teóricos, e até empíricos, se colocam. Por um lado, o 

movimento para a direita por adjunção do CPrel ao NP deve ser excluído porque viola o 

Critério-θ, visto que o CP relativo se liga a um NP argumental (com papel-θ)84. Por 

outro lado, como é que a estrutura (9) poderá dar conta dos fenómenos sintáctico-

semânticos discutidos nas subsecções 2.2. e 2.3.? Quanto ao assunto tratado no § 2.2., 

importa saber em que momento da derivação é que o CP é deslocado para a direita do 

NP. Esse movimento operará antes ou depois da coordenação dos NPs? No que 

concerne ao § 2.3., a questão está em saber se todos os CPs empilhados são gerados sob 

DET, formando uma estrutura, no mínimo, tripartida. Por estas razões, também esta 

proposta de estrutura deverá ser rejeitada. 

 

                                                           
84 Chomsky (1986a:16) analisa uma estrutura deste tipo, na qual a mesma violação se verifica: 

«(...) structure (29) [(29) [γ α [β ...]], where γ = β and β is an argument] is formed by an 
adjunction operation, then β is no longer the head of the construction, so that there is no 
“percolation” of  θ-marking from γ to β. If assumptions along these lines prove tenable, 
then adjunction to an argument will always yield a violation of the θ-Criterion». 
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3. A ANÁLISE [DP CP] (ABNEY, 1987) 

 

 Inserido ainda no quadro teórico dos P&P e aplicando os pressupostos da 

Teoria X-barra à categoria funcional DET, Abney (1987:315) (apud Brito, 1991:93) 

propõe que a estrutura de um constituinte relativizado seja a de (10): 

 

(10)      DP 
qgp 
D     NP  CP 
!      !       6 
The      N        that I read [e] 

     ! 
   book 

 

 A análise continua, no entanto, a não respeitar os requisitos da Teoria X-barra, 

concretamente a “Hipótese da Ramificação Binária” (cf. Kayne, 1984), dado que é uma 

estrutura tripartida. Para além disto, Brito (1991:93) aponta o facto de, em (10), D e N 

não formarem um constituinte, não podendo assim funcionar como um antecedente 

legítimo para a categoria vazia [e] que está no CP85. Por este motivo, a estrutura de (10) 

deve ser rectificada. Com esta expansão do nó D ficamos com dois locais possíveis para 

adjungir a oração relativa. 

 

(i) O CPrel adjunge-se ao NP que é complemento de D, o que origina uma estrutura 

[DP [NP NP CP]], como em (11). 

 

(11)  DP 
     3 

          D’ 
  3 
D       NP 
!    2 
o         NP         CP 
       5  6 
         livro     que compraste 

 

                                                           
85 O mesmo é verdadeiro para os casos em que temos um pronome resumptivo no lugar da categoria vazia 
[e] das relativas com movimento-wh. 
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(ii) O CPrel adjunge-se ao próprio DP, originando uma estrutura [DP DP CP], como 

em (12). 

 

(12)      DP 
qp 
DP            CP 

        2                    6 
        D’      que compraste 

   2 
  D   NP 
  !      5 
   o         livro 

 

 Teoricamente, as hipóteses colocadas em (i) e (ii) e exemplificadas em (11) e 

(12), respectivamente, têm a vantagem de a projecção dos núcleos (funcionais ou 

lexicais) ser feita de igual modo, a desvantagem é serem estruturas de adjunção, pois 

Chomsky (1995b), no modelo do PM, coloca-lhe muitas reservas86. A estrutura [DP [NP 

NP CP]] de (11) pode escapar a este problema teórico se se assumir que o CPrel adjunto 

é inserido por Merge no NP, o qual, não sendo um argumento, não é semanticamente 

activo e não bloqueia a operação87. O problema mantém-se, contudo, para a estrutura 

[DP DP CP] de (12). 

 Observem-se agora as consequências empíricas da adopção das estruturas [DP [NP 

NP CP]] e [DP DP CP] relativamente às questões levantadas em 2.1., 2.2. e 2.3. e abaixo 

revistas. 

 

 

3.1. NPs Relativizados com Ddem e a Interpretação Anafórica de Categorias 

Vazias 

 

 A estrutura [DP [NP NP CP]] dá conta tanto da interpretação (2’) como da (2’’) da 

frase (2) analisada acima, dado que o N e o CP relativo formam um único constituinte e 

                                                           
86 Chomsky (1995b:319) afirma que, quanto ao movimento por adjunção, «(...) the constraints appear to 
be too strong, barring YP adjunction to XP entirely». O autor admite, no entanto, a hipótese de 
«adjunction of YP to XP (...), if allowed at all, has a very stricted range.» (idem, p. 323). 
87 Segundo Chomsky (1995b:330), «The question is whether and how “base adjunction” (in the EST 
sense) operates above the level of word formation. We have speculated that it is barred if XP is 
semantically active (...)». 
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podem ser recuperados anaforicamente pela categoria vazia [e], ficando o Ddem fora 

desse constituinte (cf. (13b)). 

 

(13) a. Eu gosto mais desta [criança que tem cabelos escuros]i do que daquela [e]i. 

b. DP 
     3 

          D’ 
  3 
D       NP 
!    2 

         desta  NP     CP 
      5  6 
      criança   que tem cabelos escuros 

 

 No entanto, a estrutura [DP DP CP] apresenta o mesmo problema que a análise 

[NP NP CP], não servindo para dar conta da leitura de (2’’), repetida em (13a). 

 

(14)  DP 
     3 
  DP           CP 

          2      6 
        D’    que tem cabelos escuros 
   2 
 D         NP 
!       5 

         desta     criança 

 

 

3.2. Relativas com Antecedentes Coordenados 

 

 No que diz respeito às construções relativas com antecedentes coordenados, os 

resultados empíricos são contrários aos que se obtiveram no caso anterior. Ou seja, por 

um lado, a estrutura [DP [NP NP CP]] não funciona adequadamente, visto o CPrel ligar-se 

a apenas um dos elementos coordenados e não ao conjunto dos dois, como é desejável e 

necessário (cf. (15))88. 

 

                                                           
88 As conjunções coordenativas continuam a ser analisadas aqui como operadores Booleanos, de acordo 
com Munn (1993) (vd. § 2.2. deste capítulo). 
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(15) a. *  DP 
        qp 
     DP          BP 

          3                      2 
   D’                  B          DP 

          2              !       5 
        D         NP            e       a rapariga 
       !       2 
        o    NP        CP 
          5 6 
          rapaz     que fugiram de casa 

 
 b. *  DP 

     3 
  DP           BP 

         5      3 
         o rapaz      B              DP 

  !           2 
   e     D’ 

          2 
        D         NP 
       !       2 
        a   NP          CP 
        5   6 
       rapariga   que fugiram de casa 

 

Por outro lado, a estrutura [DP DP CP] funciona tão bem quanto a análise [NP NP 

CP] (cf. (16)), dando conta da concordância do verbo da oração relativa com o seu 

antecedente. 

 

(16)  DP 
     3 
  DP              CP 

         2       6 
      DP        BP    que fugiram de casa 
 5   2 
o rapaz   B         DP 

  !       5 
   e       a rapariga 

 

 Tal como foi assinalado no § 2.2., a estratégia resumptiva reforça esta 

constatação, já que o pronome resumptivo que ocorre no interior do CPrel recupera 

anaforicamente o conteúdo semântico dos constituintes coordenados e não apenas um 

deles (cf. (5)). 
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3.3. Relativas Múltiplas ou “Empilhadas” 

 

 Quer a estrutura [DP [NP NP CP]], quer a [DP DP CP] parecem ser adequadas para 

dar conta dos casos em que há relativas múltiplas com estratégia canónica ou 

resumptiva, para isso basta adjungir recursivamente o CP ou ao NP ou ao DP, como em 

(17) e (18), respectivamente: 

 
(17)  DP 

     3 
          D’ 
   3 
 D                NP 
!    3 
 o         NP        CP 
       2       6 
   NP         CP    que eu (o) entrevistei 

           5 6 
            rapaz    que ganhou o prémio 

 

(18)  DP 
     3 
  DP          CP 

       3   6 
    DP           CP que eu (o) entrevistei 
5    6 
o rapaz     que ganhou o prémio 

 

 Em resumo, pode dizer-se que a estrutura [DP [NP NP CP] é adequada para 

representar as relativas restritivas, na medida em que capta o seu comportamento 

sintáctico-semântico quando elas têm um antecedente cujo núcleo – o determinante – é 

demonstrativo. A estrutura [DP DP CP], por seu turno, parece ser capaz de satisfazer as 

necessidades das relativas apositivas, pois estas nunca podem ocorrer com aqueles 

determinantes, e das restritivas com antecedentes coordenados. 

 A distinção entre construções relativas restritivas e apositivas pode residir, 

então, no facto de as primeiras serem representadas pela estrutura [DP [NP NP CP]] e as 

segundas pela configuração [DP DP CP]. 
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4. A ANÁLISE [DP Dº CP] (KAYNE, 1994) 

 

 Trabalhando sobre a ordem básica das derivações e, concretamente, sobre as 

propriedades da estrutura sintagmática, Kayne (1994:6) propõe uma teoria restritiva 

incorporada no “Axioma de Correspondência Linear” (LCA – Linear Correspondence 

Axiom), o qual está subjacente a todas as representações sintácticas: 

 

(19) d(A) é uma ordem linear de T.89 

 

Esta teoria implica que a sintaxe das línguas naturais funcione de acordo com os 

seguintes aspectos: 

 

(20) a. a ordem SHC (Specifier-Head-Complement) é a única ordem disponível na 

UG; 

b. não há movimentos para a direita (nem de núcleo nem de não-núcleo); 

c. só há adjunções à esquerda (as adjunções à direita são totalmente excluídas, 

quer quando geradas na base, quer quando derivadas); 

d. só há adjunção de ‘núcleo a núcleo’ e de ‘não-núcleo a não-núcleo’ (tal como 

foi proposto por Chomsky (1986a:4)90, para excluir o movimento impróprio). 

 

 Perante estes pressupostos, a análise tradicional das relativas ([NP NP CP] de 

Ross, 1967) ou com a reformulação de Abney (1987) ([DP [NP NP CP]] ou [DP DP CP]) 

tem de ser rejeitada, visto considerar a relativa adjunta à direita a um DP. 

Seguindo esta linha teórica e adoptando, em parte, a análise de elevação das 

relativas, de Vergnaud (1974)91, Kayne (1994:86) propõe que os DPs podem seleccionar 

como seu complemento um CP cuja posição de Spec é preenchida por um NP 

                                                           
89 d define uma relação de domínio entre nós não-terminais e nós terminais. A identifica o conjunto de 
todos os pares ordenados de nós não-terminais que se c-comandam assimetricamente. Assim, d(A) é a 
ordenação linear do conjunto de nós terminais que A domina. 
 Quanto à relação de c-comando assimétrico, Kayne (idem, p. 4) define-a da seguinte forma: 
 «X assimetrically c-comands Y iff X c-comands Y and Y does not c-comand X.» 
90 O autor propõe que «Only minimal and maximal projections (Xº and X’’) are “visible” for the rule 
Move-α.» Assim, uma estrutura de adjunção só poderá ser criada por ligação de um constituinte a um 
núcleo ou a uma projecção máxima, excluindo-se as projecções intermédias. 
91 Segundo esta análise, o N designado ‘antecedente da relativa’ é gerado no interior do CP relativo e não 
fora dele, como tradicionalmente se assume, sendo posteriormente ‘elevado’ para fora desse CP. 
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relativizado92. O autor distingue assim um CP relativo de um CP completivo (o qual é 

complemento de N) e considera que a estrutura resultante é a única possível na 

perspectiva do LCA93. Deste modo, a representação de uma frase como (21) será a de 

(22) (adaptada de Kayne, 1994:87): 

 

(21) The (two) pictures of John’s that you lent me. 

 
(22)  DP 

     3 

D’ 
    3 
  D          CP 
 !    3 
the NPi          C’ 
     6    3 
 (two) pictures   C       AgrSP 
 of John’s    !      6 
      :   that      you lent me [t]i 

        z-----------------m 

 

Note-se que em (22) that, o núcleo da relativa para Kayne, não está presente no 

NP em Spec/CP, ou seja, no antecedente da relativa. Este elemento encontra-se em Cº e 

é um COMP declarativo94. 

 Esta análise das relativas por elevação levanta alguns problemas teóricos e 

empíricos, tanto para as relativas canónicas (com movimento-wh) como para as que 

envolvem a estratégia resumptiva. 

A análise dessas questões teóricas e empíricas será feita nos parágrafos que se 

seguem, observando-se separadamente as relativas formadas com complementadores 

(cf. § 4.1.1.) e as que apresentam pronomes relativos nítidos (cf. § 4.1.2.), pois as 

operações nelas implicadas são distintas. 

 

 

                                                           
92 Esta posição de Spec é, para Kayne (1994), uma posição de adjunção a CP, pois o autor considera que 
«(...) a specifier is necessarily to be taken as an adjoined phrase (...)» (idem, p. 17). 
93 O autor afirma mesmo que «(...)[the raising/promotion analysis of relatives] is by far the most natural 
analysis of relatives from an LCA perspective (...)» (Kayne, 1994:91). 
94 Kayne (1994:88) considera que isto é verdade para o Inglês, assim como para o Francês e Italiano nas 
relativas de OD com que/che, respectivamente. 
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4.1. Relativas Canónicas 

 

4.1.1. Relativas com complementadores 

 

 Há várias línguas em que as relativas de SU e de OD são encabeçadas pelas 

mesmas formas que servem para introduzir construções completivas (ex., PE – que, 

Castelhano – que, Francês – qui/que, Italiano - che, Inglês - that95, entre outras). A 

propósito disto, recorde-se que já Soares Barboza (1830) assinalava que o morfema que 

tinha uma natureza dupla, entre complementador e pronome relativo (vide cap. 2, § 

2.1.1., p. 30). A uniformidade nas propriedades que tais morfemas exibem em ambas as 

construções levou a que muitos linguistas propusessem tratar-se da mesma forma 

COMP, tanto nas completivas como nas relativas96. 

 Assumindo que esta análise das relativas de SU e de OD é a correcta, o que a 

proposta de Kayne (1994) parece ter em comum com ela é o facto de o morfema que ser 

um COMP [-wh], não estando consequentemente sujeito ao movimento. Contudo, 

algumas questões se levantam relativamente ao funcionamento de certas operações 

próprias das construções relativas, nomeadamente no que diz respeito a: 

 

(23) a. Qual a motivação para o movimento do constituinte relativizado – NP – para 

Spec/CP? 

b. Como é que se dá conta da conectividade categorial existente, nas relativas de SU e 

de OD, entre o antecedente e o vestígio no CP relativo? 

c. Como é que se estabelece a concordância entre o Dº que selecciona a relativa 

e o NP em Spec/CPrel? 

d. Qual o tratamento das relativas com antecedentes coordenados e das 

múltiplas? 

                                                           
95 Ao contrário das línguas românicas referidas anteriormente, o Inglês permite também, nas relativas de 
SU e de OD, a ocorrência de pronomes relativos nítidos: 

(i) a. The man that I saw. 
  b. The man who I saw. 
96 Para o PE, Brito (1991a:170) considera «(...) altamente plausível, a hipótese de o morfema que nas 
relativas de SU e de OD ser a mesma forma do complementador.» Sendo o que um COMP, as relativas de 
SU e de OD assegurariam a relação operador-variável através do «(...) movimento para a posição de ESP 
de SCOMP de um operador relativo nulo» (idem, p. 167). 

Em anexo, a autora (idem, p. 192) explora um argumento diacrónico que corrobora a hipótese 
anterior, concretamente, o facto de haver uma tendência (não só em PE) de uniformização das conjunções 
completivas e de se ter verificado uma perda de valor anafórico de alguns morfemas relativos. 
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e. Como é que o complemento de Dº – CP – é reconhecido como uma estrutura 

relativa, recebendo a interpretação devida? 

f. Como se poderá distinguir uma relativa restritiva de uma apositiva usando a 

estrutura [DP Dº CP]? 

g. Como é que a análise de Kayne dá conta da assimetria qui/que, nas relativas 

de SU e de OD do Francês? 

h. O que é que a hipótese de Kayne prediz sobre as relativas resumptivas? 

 

4.1.1.1. A motivação para o movimento do constituinte 

relativizado – NP – para Spec/CP 

 

 Quanto à questão sobre a motivação para o movimento do constituinte 

relativizado para Spec/CP, colocada em (23a), o PM propõe que os constituintes se 

movem porque são atraídos por traços fortes, os quais precisam de ser verificados por 

uma relação de Concordância Especificador-Núcleo, para depois serem apagados se não 

tiverem interpretação fonológica ou semântica. Na derivação que Kayne (1994) propõe, 

sendo o COMP declarativo – [-wh] –, ele não tem traços fortes que exijam o movimento 

do NP para Spec/CP, logo, o movimento proposto por Kayne para essa posição viola um 

princípio de economia do PM – o Greed, segundo o qual «(...) Move α applies to an 

element α only if morphological properties of α itself are not otherwise satisfied» 

(Chomsky, 1995b:201). Para Kayne, este movimento será legitimado pelo LCA, i.e., 

pela obtenção da única ordenação linear de nós terminais que a GU disponibiliza – a 

SHC, sendo o NP relativizado o Specifier da relativa, o que COMP a Head e o AgrSP o 

Complement. Deste modo, a única motivação para o movimento do NP é a de dar conta 

da ordem de palavras de uma dada língua. 

 

4.1.1.2. A conectividade categorial existente, nas relativas de 

SU e de OD, entre o antecedente e o vestígio no CP 

relativo 

 

 Relativamente à questão da conformidade categorial existente, nas relativas de 

SU e de OD, entre o antecedente e o vestígio no CP relativo (cf. (23b)), a análise de 

Kayne (1994), ao implicar que haja movimento-A’ de um NP em AgrSP para Spec/CP, 

dá a esse NP um estatuto de Operador. Recorde-se, contudo, que os constituintes que 
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ocupam a posição de Spec/CP têm o estatuto de Operadores porque funcionam, em LF, 

como operadores lógicos, ligando os respectivos vestígios, os quais são, por sua vez, 

considerados variáveis lógicas. Neste sentido, o NP que, na perspectiva de Kayne, 

ocupa a posição de Spec/CP relativo em (24a) conduziria à interpretação lógica de 

(24b): 

 

(24) a. O [CP [NP livro]i [C’ que eu comprei ti]] 

 b. para livro x, [eu comprei x] 

 

 Se em LF se verificar um processo de Reconstrução, como Kayne (1994:87) 

assume, que reconstrói a estrutura de predicação através da cadeia Op-variável, obter-

se-á um NP na posição argumental de objecto do V comprar, quando em PE e em Inglês 

só é possível encontrar aí um DP, pois «uma “expressão nominal” só é um argumento se 

for introduzida por uma posição D lexicalmente preenchida» (cf. Longobardi, 

1994:613). 

 

(25) a. *Eu comprei [NP livro]. 

 b. Eu comprei [DP o livro]. 

 

(26) a. *I bought [NP book]. 

 b. I bought [DP the book]. 

 

Assumindo então que nas relativas o antecedente é sempre um DP e não um NP, 

como Kayne sugere, conclui-se que a conectividade categorial entre antecedente e 

categoria vazia no CP relativo é uma propriedade deste tipo de relativas. Deste modo, na 

derivação de (22), a categoria vazia [t] é necessariamente um [DP t], sendo contudo um 

vestígio de um NP e não de um DP. 

 Uma análise que segue a linha de Kayne, mas que foi pensada para o Português 

do Brasil (PB) é a que foi proposta por Kato & Nunes (1998). Segundo estes autores, o 

facto de o V seleccionar, em PB, sempre um DP e nunca um NP, leva-os a propor para o 
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PB a existência de um que homófono do COMP declarativo97. Assim, uma frase como 

(27) teria a derivação de (28): 

 

(27) A perna que a Maria partiu. 

(28)  DP 
     3 

          D’ 
  3 
D      CP 
! 3 
 a      DPk              C’ 
     2         2 
NPi          D’     C        AgrSP 

       5    2          6 
        perna     D        NP       a Maria partiu [t]k 

         !        4 
       que        [t]i 

 

Mas se o V partir selecciona o [DP que perna], qual a relação entre o D a e o N perna? 

Poder-se-ia pensar que entre a e perna se verifica um caso de regência excepcional, 

como proposto por Koopman & Sportiche (1988). Segundo estes autores, que se 

debruçaram sobre a posição do SU na frase, se Xº governa YP, então Xº governa o 

especificador de YP (id., p. 16). No caso concreto de (28), [D a] governa CP e o DP em 

Spec/CP. Contudo, o que se constata em (28) é que o [NP perna] se encontra na posição 

de especificador do DP que está em Spec/CP e, assim, a relação entre a e perna seria 

estabelecida através de duas posições de Spec, não sendo sequer um caso de regência 

excepcional. 

 

4.1.1.3. A concordância entre o Dº que selecciona a relativa e o 

NP em Spec/CPrel 

 

 Relacionada com a questão anterior está a que foi exposta em (23c). Se se 

observar uma derivação como a que é dada em (29), constata-se que ela não é uma 

configuração canónica de verificação de traços, pois não há uma relação de 

Concordância Especificador-Núcleo entre o Dº e o NP em Spec/CPrel. A estrutura [DP Dº 

                                                           
97 Esta análise vai contra a proposta de Brito (1991a), segundo a qual o que não precedido de P (i.e., nas 
relativas de SU e de OD), «(...) não é um pronome relativo, é a mesma forma do complementador» (p. 
165). 
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CP] formará sempre, a este respeito, derivações não-convergentes. Por um lado,  a 

análise de Kayne admite que o Dº tenha os traços formais [-SG, +MASC] e que o NP 

tenha os traços [+SG, +MASC], como em (29a). Sendo estes traços interpretáveis pelas 

componentes fonológica e semântica, a verificação dos mesmos tem de ser feita antes de 

Spell-Out em Spec/DP, o que não acontece. Por outro lado, mesmo que haja 

conformidade entre os traços formais, como em (29b), a derivação deve explodir, pois o 

Dº fica com traços formais interpretáveis por verificar (cf. Chomsky, 1995b:308), o que 

também não é legítimo. 

 

(29)  DP 
     3 

          D’ 
  3 
D       CP 
! 3 

a)  os     NPi      C’ 
b)  o   5      3 

       livro       C   AgrSP 
         ! 6 
       que eu comprei [t]i 

 

4.1.1.4. Relativas com antecedentes coordenados e relativas 

múltiplas 

 

 A questão apresentada em (23d) conduz-nos novamente ao problema do 

antecedente da relativa. Seguindo a análise [DP Dº CP], nas relativas com antecedentes 

coordenados, o constituinte movido para Spec/CP relativo terá de ser do formato [NP NP 

e DP], o que põe em causa a compatibilidade categorial que as expressões coordenadas 

parecem exigir (cf. Mateus et al., 1989:257 e Peres & Móia, 1995:371). Radford 

(1988:76) chega a estabelecer um princípio sobre constituintes coordenados, segundo o 

qual «Only identical categories can be conjoined, idiomatically», como em (30). 

 

(30) a. *O João escreveu [DP uma carta] e [PP à Maria]. 

 b. *A Ana discutiu [PP com a colega] e [DP o trabalho]. 

 

Contudo, num estudo sobre as propriedades sintácticas e semânticas das 

construções coordenadas, Munn (1993:78) afirma que podemos ter coordenação de 
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constituintes de categorias diferentes (cf. (31)). Esta coordenação está sujeita ao tipo de 

verbo que selecciona um complemento, já que ela parece estar restringida ao facto de o 

verbo regente se encontrar subespecificado quanto à natureza categorial do seu 

complemento. É por esta razão que a coordenação de elementos categorialmente 

distintos parece ser preferencial quando eles estão em posição predicativa, funcionando 

como complementos de verbos copulativos98. 

 

(31) a. O João é [DP um banqueiro] e [AP extremamente rico].  DP & AP 

 b. O João está [AP maldisposto] e [PP à chuva].   AP & PP 

 c. O João continua [DP um grande atleta] e [PP numa equipa vencedora]. 

DP & PP 

 d. O doente caminhou [AdvP devagar] e [PP com muito cuidado]. AdvP & PP 

 e. O João lembrou-se [PP da reunião] e [CP que era importante ser pontual]. 

          PP & CP 

 

No entanto, não se encontram nas línguas naturais, mesmo no contexto 

relevante,  enunciados em que os elementos coordenados sejam do tipo [NP NP e DP] 

(cf. (32)). 

 

(32) a. *O João é [NP senhor] e [DP o professor do Pedro].  NP & DP 

 b. * John is [NP gentleman] and [DP the teacher of Peter]. 

 

 Munn (1993) rejeita um princípio sobre a compatibilidade categorial das 

expressões coordenadas, como o de Radford (1988), afirmando que os enunciados de 

(31) são possíveis porque neles se preserva a identidade semântica, não sendo a 

identidade sintáctica a ser posta em causa: 

«(...) the constraint on coordination with respect to categoricity is not 

syntactic but rather semantic. The BP analysis predicts this result on two 

grounds: for the BP analysis, there is no phrase structure rule or schema for 

coordinate structures – they are simply adjunction structures with regular X-

bar properties. It would be surprising then if there was a syntactic constraint 

                                                           
98 Munn (1993:79) considera que «(...) only certain predicates can accept underspecified categories as 
complements, unlike category coordination is generally restricted to the complements of verbs like be, 
become, or consider, although other cases are permissible where the verbs are appropriately specified 
(...)», como em (31d) e (31e). 
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for the sort “only like syntactic categories can conjoin” because the category 

of the second conjunct is not directly accessible to the category adjoined to. 

Secondly, it places any restriction on categoricity on the shoulders of the 

conjunction head (which must have a particular semantics), since that is the 

only place such a restriction could reside». 

 (Munn, 1993:124-125) 
 Note-se que, inclusive nos contextos relevantes, a coordenação de elementos 

categorialmente diferentes é excluída quando a identidade semântica não é preservada. 

Vejam-se os contrastes entre os enunciados (31b), repetido em (33a), e (33b), sendo que 

(33a) é interpretado como uma coordenação de categorias [+Modo] e (33b) de uma 

categoria [+Modo] com outra [+Locativo], daí a agramaticalidade que lhe está 

associada: 

 

(33) a. O João está [AP maldisposto] e [PP à chuva]. 

 b. *O João está [AP maldisposto] e [PP no cinema]. 

 

 Munn (1993:132) explica tal contraste propondo que «The evidence described 

above seems to require “intuitive” semantic categories such as Question, Exclamation, 

Proposition, Event, Location, Manner, Time, etc.». 

 Deste modo, uma estrutura como a de (34) é anómala visto fazer um tipo de 

coordenação que não é possível em PE nem em Inglês. Neste caso particular, constata-

se que, por um lado, as expressões coordenadas não se encontram em posição 

predicativa, mas antes numa posição referencial e que, por outro lado, estamos a 

coordenar um elemento não referencial (à luz do que foi discutido para as questões de 

(23b e c)) – NP – com um referencial – DP, o que conduz à exclusão de (34) por ser  

uma estrutura mal formada. 
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(34)  DP 
     3 

          D’ 
  3 
D      CP 

                       ! rp 
o      NPi    C’ 
    2           2 
NP         BP             C         AgrSP 

       5    2        !       6 
        rapaz      B        DP    que     eu vi [t]i no cinema 

          !     5 
           e    a rapariga 

 

 Por outro lado ainda, se se considerar que a sequência o rapaz e a rapariga que 

eu vi no cinema faz parte de uma frase com um predicado recíproco, como em (35), 

coloca-se um problema de concordância entre o predicado amar e aquela sequência. A 

estrutura do DP relativizado proposta por Kayne prediz que o resultado seja o de (36) e 

não o de (35), como seria desejável. 

 

(35) O rapaz e a rapariga que eu vi no cinema amam-se. 

 

(36) *O rapaz e a rapariga que eu vi no cinema ama-se. 

 

 Note-se que em (37) o Dº – o – é que deveria desencadear a concordância de 

número com o V amar, pois ele é o núcleo da projecção máxima em Spec/AgrSP, 

estabelecendo com AgrS uma relação de Concordância Especificador-Núcleo necessária 

à verificação do traço formal de número [-SG] de AgrS, contudo o Dº tem o traço de 

número [+SG]. 
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(37)   ... AgrSP 
   qp 

  DP   AgrS’ 
     3          3 

          D’      AgrS           TP 
  3         [-SG]     6 
D      CP           amam-se 

           ! rp 
o      NPi    C’ 

      [+SG] 2           2 
  NP         BP          C         AgrSP 

         5    2      !       6 
         rapaz       B       DP    que    eu vi [t]i no cinema 

!     5 
 e    a rapariga 

 

 Nas relativas múltiplas, a análise de Kayne coloca mais dois problemas para 

além daqueles que já foram discutidos anteriormente. Por um lado, considerando a 

relativa múltipla de (38) com a primeira fase da derivação em (39), surge uma questão 

relacionada com o estatuto categorial da relativa mais encaixada em (39). Seguindo a 

proposta sobre a qual se tem vindo a reflectir, o XP deveria ser um NP, pois é o núcleo 

da primeira relativa, mas como o XP contém um CPrel e este só pode ser seleccionado 

por um Dº, então a sequência que rapaz ganhou o prémio deve ser um DP cujo núcleo 

Dº não tem realização morfofonológica. Tal constituinte não poderá, contudo, funcionar 

como um argumento para o V entrevistar, visto que, como foi dito no § 4.1.1.2. acima, 

só são argumentos os elementos que forem introduzidos por um Dº lexical. 

 

(38) Já chegou o rapaz [CP que ganhou o prémio] [CP que eu entrevistei na semana 

passada]. 

 

(39) [DP [D’ o [CP [C’ que [AgrSP eu entrevistei [XP que rapaz ganhou o prémio]]]]]]. 
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(40)  DP 
     3 

          D’ 
  3 
D       CP 
!       ep 
o      DPj     C’ 

                           2         3 
 D’        C  AgrSP 

         2         !          6 
       D         CP      que        eu entrevistei [t]j 
      !       2 
      ∅    NPi       C’ 

 4    2 
rapaz  C       AgrSP 
          !       5 
         que      [t]i ganhou o prémio 

 

 Por outro lado, a análise de Kayne prevê que, para a Teoria da Ligação, não haja 

efeitos de Cruzamento Forte e, consequentemente, Reconstrução, já que numa frase 

como a de (40) a expressão referencial em posição-A, eu, não c-comanda o NP rapaz 

nem o seu vestígio [t], pois o primeiro nó ramificante que domina eu – AgrSP – não 

domina aqueles elementos99. No entanto, frases como a de (41), em que o rapaz, o 

vestígio [t] e eu recebem o mesmo índice, são agramaticais em PE, dado terem a 

interpretação de (42). 

 

(41) *Já chegou o rapazi que [t]i ganhou o prémio que eui entrevistei. 

 

(42) para rapaz x, [x ganhou o prémio] e [x entrevistou x]. 

 

4.1.1.5. Reconhecimento do complemento de Dº – CP – como 

uma estrutura relativa 

 

 Em (23e) coloca-se o problema do reconhecimento do CP complemento de Dº 

como uma estrutura relativa. Se se assumir que a Regra de Predicação100 (cf. Chomsky, 

                                                           
99 Chomsky (1986a:8) define a relação de c-comando nos seguintes termos: 
«α c-commands β iff α does not dominate β and every γ that dominates α dominates β». 
100 Segundo Chomsky (1977b:81) (apud Brito, 1991a:117), «(...) A regra de interpretação para as relativas 
requer que a relativa seja tomada como uma frase aberta, que é satisfeita pela entidade referida pelo SN 
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1982:92, n.11) é o mecanismo de interpretação que opera nas relativas, segundo a qual 

tem de haver no interior da relativa um constituinte sem referência própria, a análise [DP 

Dº CP] falha de novo. Na perspectiva desta proposta, não há nenhuma categoria 

referencialmente dependente e o CP relativo não é interpretado como uma frase aberta, 

pois todos os argumentos da predicação são autonomamente referenciais. O único 

dispositivo existente para se distinguir este CP de outro é, tal como o próprio Kayne 

afirma, o facto de ser subcategorizado por um Dº. 

 

4.1.1.6. Distinção entre relativas restritivas e apositivas, 

usando a estrutura [DP Dº CP] 

 

 Em (23f) é colocada uma questão relacionada com a anterior, concentrando-se, 

especificamente, na distinção entre relativas restritivas e apositivas. Segundo Kayne 

(1994), as relativas restritivas e as apositivas apresentam as seguintes características: 

 

QUADRO I 

 Elementos de diferenciação entre relativas restritivas e apositivas 

Rel. Restritivas Rel. Apositivas Aspectos linguísticos 

SIM SIM Estrutura [DP Dº CP] 

SIM SIM Efeitos de Reconstrução 
NÃO SIM Pausa de entoação 

NÃO SIM Movimento em LF (de IP para Spec/DP) 

SIM NÃO Escopo de Dº sobre NP em Spec/CP 

 
Como Lopes (1971:118) propõe, «(...) o significado das «orações relativas» 

depende muito do do substantivo seu antecedente (...)». Enquanto a relativa restritiva 
opera sobre nomes comuns, que denotam conjuntos de entidades, determinando e 
qualificando um subconjunto nos conjuntos por eles definidos (cf. Lopes, id., p. 117), a 
relativa apositiva exibe um estatuto frásico diferente daquela, sendo parentética e 
explicativa, 

«(...) tal que o seu antecedente se considera suficientemente quantificado, 

determinado, como conjunto (...), para que a oração «subordinante» valha, 

isoladamente, como proposição pròpriamente dita, e não como simples 

molde a ser determinado pela «oração relativa». Há mesmo casos em que o 
                                                                                                                                                                          
em que surge; por isso, tem de existir na relativa um SN sem referência independente, i.e., um pronome 
com as marcas apropriadas de flexão de modo a permitir uma interpretação “anafórica”». 
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antecedente está determinado de maneira particularmente óbvia. É o que em 

regra acontece quando se trata de um nome próprio.» 

(Lopes, idem, p. 119) 

Quer isto dizer que não é só a pausa de entoação que distingue a relativa 

restritiva da apositiva, é também o tipo de DP relativizado: 

 

(43) a. O rapaz que eu encontrei no cinema ganhou um prémio. 

 b. *O rapaz, que eu encontrei no cinema, ganhou um prémio. 

 c. O João, que eu encontrei no cinema, ganhou um prémio. 

 

 Como se pode observar, (43b) é interpretada como uma estrutura apositiva 

porque contém pausas de entoação, contudo a frase é agramatical por operar sobre um N 

Comum e não sobre um N Próprio, como acontece em (43c). 

 Deve-se contemplar ainda os casos em que a relativa apositiva tem um 

antecedente dito frásico, como em (44): 

 

(44) O Governo indonésio assegurou não libertar Xanana Gusmão antes do referendo, 

o que desiludiu muitos timorenses. 

 

 Em frases deste tipo, a análise de Kayne depara-se com mais problemas. Em 

(44), o núcleo do DP relativizado é o D demonstrativo – o – invariável nos seus traços-

φ, equivalente a aquilo, funcionando como recuperador de toda ou de parte da 

predicação anterior (cf. cap. 2, § 2.1.1.). A arquitectura desse DP seria a de (45): 

 
(45)  DP 
                 3 

          D’ 
  3 
D       CP 
!    2 
o    C’ 

     [DEM]          2 
       C        AgrSP 
      !      6 
     que    [e] desiludiu muitos timorenses 
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 Na perspectiva de Kayne, (45) deve ser excluída porque o CPrel não tem um 

núcleo, ou seja, não tem um NP que se mova para Spec/CP de modo a ser governado 

por Dº101. 

 Note-se que não se está a partir da assunção de que o + que formam um 

constituinte único, contrariamente ao que fazem Brito (1991a:239) e Móia (1996:153) 

para as relativas livres, onde esta sequência também ocorre. Está-se então a assumir que, 

nas chamadas relativas apositivas com antecedente frásico, o que é encontrado é uma 

estrutura restritiva, embora o Ddem seja posteriormente ligado à frase que o precede. A 

questão da pausa de entoação, que para Kayne é um dos aspectos que distingue relativas 

restritivas de apositivas, corrobora esta hipótese, pois a pausa não ocorre no interior do 

DP relativizado, mas sim fora dele. 

 Um outro problema da proposta de Kayne relativamente à questão formulada em 

(23f) prende-se com o movimento de IP (ou AgrSP) para Spec/DP em LF. Kayne afirma 

que o IP se move porque não pode ficar sob o escopo de Dº. Sabe-se, contudo, que os 

constituintes se movem em LF para c-comandarem outros e adquirirem escopo sob eles, 

e não o contrário (tal como acontece quando os operadores interrogativos ficam in situ 

na sintaxe). Para além disto, segundo Kayne, o que desencadeia o movimento de IP para 

Spec/DP em LF é a presença de um traço sintáctico antes de Spell-Out. Esse traço só 

seria apagado depois do movimento em LF e, por isso, estaria presente na componente 

fonológica e motivaria a ocorrência de uma pausa de entoação. Assim sendo, frases 

como a de (43b), em que há uma pausa de entoação que indicia a presença de tal traço 

na sintaxe explícita, deveriam ser gramaticais em PE, o que não é atestado. 

 

4.1.1.7. A assimetria qui/que, nas relativas de SU e de OD do 

Francês, na análise de Kayne (1994) 

 

 Quanto a (23g), a análise [DP Dº CP] não consegue dar conta da assimetria 

SU/OD visível, por exemplo, nas relativas do Francês através da alternância do 

complementador que/qui. 

Confrontem-se, a este propósito, os dados do Francês com relativas de SU em 

(46) e de OD em (47): 

 

                                                           
101 Kayne (1994:90) considera que «(...) a well-formed “headed” restrictive relative clause structure 
requires that [NP] reach in the overt syntax a position governed by Dº». 
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(46) a. L’homme qui [DP[+NOM] --] a vu Marie. 

b. *L’homme que [DP[+NOM] --] a vu Marie. 

 

(47) a. L’homme que Marie a vu [DP[+ACUS] --]. 

b. *L’homme qui Marie a vu [DP[+ACUS] --]. 

 

(48) a. L’homme que je dis qui [DP[+NOM] --] aime Marie. 

 b. *L’homme que je dis que [DP[+NOM] --] aime Marie. 

 

Se o COMP que se realiza obrigatoriamente como qui quando um DP[+NOM] é 

relativizado em Francês, então isso acontece porque ele é sensível à presença, em 

Spec/CP, de um operador-wh, como em (46a), ou de um vestígio que liga esse 

DP[+NOM] quando o elemento relativizado é extraído da posição de SU encaixado, 

como em (48a). 

Contudo, na proposta de Kayne 1994, o que está em Spec/CP relativo é, recorde-

se, um NP sem traços de [+wh]. Para além disso, o próprio autor não analisa o emprego 

de qui nas relativas de SU do Francês, assumindo que qui é um pronome-wh que só 

pode ocorrer antecedido de preposição, o que, segundo ele, explica a agramaticalidade 

de uma construção relativa de OD, como a de (49a), por oposição à boa-formação de 

(49b), onde a forma qui surge preposicionada: 

 

(49) a. *La personne qui Bill a vue. 

 b. La personne avec qui Bill a parlé. 

(adoptado de Kayne, 1994:88102) 

 

 Mas, o que está aqui em causa é o facto de, em Francês, mas não em Inglês, nem 

em Italiano, nem em PE, existirem duas formas para o complementador, uma não 

flexionada – que – e outra flexionada – qui. O qui que ocorre preposicionado em (49b) é 

um pronome-wh e não a forma flexionada do complementador. 

                                                           
102 Kayne (id., ibidem) sugere, na sequência do seu trabalho de 1976 sobre o que relativo do Francês, que 
o apagamento do pronome relativo é obrigatório nas relativas de OD em Francês (assim como em 
Italiano), actuando nelas o «(...) “avoid relative pronoun if possible” (...)». 
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A transformação de que em qui nas construções de (46) e de (48) foi tratada por 

Pesetsky (1981) como sendo um caso de escape aos efeitos da “Condição da Ilha 

Nominativa” (NIC – Nominative Island Condition)103. Pesetsky (1981:308) afirma que 

«Qui does not occur freely as a complementizer, but only “when 

needed” to avoid a NIC violation. (...) Qui occurs instead of que when, 

before deletion in COMP, a WH or trace adjacent to que in COMP binds a 

nominative trace in the sister S. In other words, qui is a form of que which 

provides an “escape hatch” from the effects of the NIC». 

 

4.1.2. Algumas relativas com pronomes relativos 

 

 No caso das línguas que formam estruturas relativas com pronomes relativos 

nítidos, Kayne (1994:89) propõe que estes sejam gerados como Ds-wh, sendo 

posteriormente separados do seu NP por movimento deste último para Spec/DP-wh. 

 Kayne nota ainda que os pronomes relativos como qui/cui, do Francês e do 

Italiano, respectivamente, nunca podem ocorrer com a função de OD, sendo sempre 

antecedidos por uma P. Tal comportamento, contrário ao dos pronomes-wh do Inglês104, 

leva Kayne (idem, p. 90) a justificar a presença obrigatória da P pela criação de uma 

posição de Spec adicional, para a qual o NP possa subir (cf. (50)-(53))105. Kayne baseia 

a distinção entre o Inglês, por um lado, e o Francês e o Italiano, por outro, no facto de o 

Spec/DP-wh ser um local de poiso legítimo para o NP, em Inglês, enquanto não o é para 

as outras duas línguas. Este contraste não é, contudo, motivado, pois se de (50)-(56) isso 

se verifica, o mesmo não é verdade para (57)-(59): 

 

(50) La personne *quiOD Bill a vue. 

 

(51) La personne avec quiOBL Bill a parlé. 

 

(52) La persona *cuiOD Bill ha visto. 

 
                                                           
103 O NIC é uma condição universal, proposta por Chomsky (1980), sobre a ligação dos vestígios 
nominativos, segundo a qual: 
 «A nominative anaphor cannot be free in S’.» (Pesetsky, 1981:300) 
104 Ver nota 21. 
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(53) La persona con cuiOBL Bill ha parlato. 

(adaptados de Kayne, 1994:88) 

 

O mesmo se verifica em PE (cf. (54)-(56)), embora tenha pronomes relativos não 

necessariamente inseridos em PPs (cf. (57)-(59)): 

 

(54) A pessoa *quemOD o João viu. 

 

(55) A pessoa com quemOBL o João falou. 

 

(56) O professor com o qualOBL te vais reunir já chegou. 

 

(57) A Maria, a qualSU pertence à AMI, gosta muito de viajar. 

 

(58) A mulher cujosGEN filhos desapareceram está ali. 

 

(59) O local ondeOBL eu assisti ao espectáculo era péssimo. 

 

4.1.2.1. Relativas restritivas com P + quem 

 

Como se pode constatar a partir da agramaticalidade de (54), o pronome-wh 

quem, nas relativas com antecedente expresso, só pode ocorrer preposicionado. A 

derivação de uma frase como (55) começaria, nos moldes da análise de Kayne, por ter a 

seguinte ordem: 

 

(60) a. a [ Cº  [o João falou com quem pessoa]] 

 

Depois o PP mover-se-ia para Spec/CP, gerando a estrutura abaixo: 

 

b. a [CP  [PP  com quem pessoa]k [ Cº  [o João falou  tk]]] 

 

                                                                                                                                                                          
105 Como não há preposition stranding nem em Francês nem em Italiano, assim como em PE, o pied 
piping de PP é obrigatório nestas línguas. 
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Por fim, o NP pessoa mover-se-ia para Spec/PP (passando talvez pelo Spec/DP-

wh), resultando na estrutura (60c): 

 

c. a [CP  [PP  [NP  pessoa]i  com quem ti ]k [ Cº  [o João falou  tk]]] 

 

A arquitectura geral da frase seria a de (61): 

 
(61)  DP 

     3 
           D’ 

       qp 
      D         CP 
     !     qp 
      a  PPk     C’ 

    3         3 
NPi          P’       C  AgrSP 

        5     3           6 
        pessoa P      DP          o João falou tk 

           !   2 
         com   D’ 

        2 
      D       NP 
     !       4 
  quem         ti 

 

 Tal como anteriormente, o problema da falta de motivação para o movimento do 

NP para Spec/PP, neste caso, e a relação de concordância entre o [D a] e o [N pessoa] 

volta a colocar-se. 

 Inspirando-se nos efeitos que/qui que abordámos em (23g), Kato & Nunes 

(1998) sugerem que quem, em frases como (55), é uma forma que deriva do [D-wh que] 

devido à presença, em Spec/DP-wh, do vestígio do NP que subiu para Spec/PP. No 

entanto, ao contrário do que Pesetsky propõe, para o francês, o PB seria sensível ao 

traço [+HUM] do vestígio e não ao traço [+NOM]. 

 

4.1.2.2. Relativas restritivas com P + o qual 

 

 Na perspectiva da análise de Kayne (1994), o pronome-wh o qual só pode 

ocorrer em PE nas relativas restritivas de OI ou de OBL, ou seja, quando é precedido de 

P, sendo excluído das de SU e de OD (cf. (62) e (63)): 
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(62) *O professor o qualSU é meu orientador já chegou. 

 

(63) *O professor o qualOD encontrei no cinema é meu orientador. 

 

(64) O professor com o qualOBL tu vais reunir-te já chegou. 

 

 Na análise [DP Dº CP], uma frase como (64) passaria pelos seguintes passos de 

derivação: 

 

(65) a. o [Cº [tu vais reunir-te com o qual professor]] 

b. o [CP [PP com o qual professor]k [Cº [tu vais reunir-te tk]]] 

c. o [CP [PP [NP professor]i com o qual ti]k [Cº ...]] 

 

(66)  DP 
     3 

          D’ 
      qp 
     D       CP 
    !  qp 
     o  PPk   C’ 

    3       3 
NPi          P’    C         AgrSP 

        5       2        6 
      professor   P  DP       tu vais reunir-te [t]k 

 !       2 
com           D’ 

     2 
   D    DP 
  ! 2 
  o  D’ 

       2 
     D      NP 
    !      4 
  qual        [t]i 

 Recorde-se que Kayne considera que em Francês e em Italiano os pronomes-wh 

têm de ser preposicionados porque senão, não haveria um local de poiso para o NP 

complemento de D-wh e o resultado seria agramatical. Exemplos como (57), repetido 

aqui em (67), constituiriam então um contra-argumento a esta ideia, pois o [D-wh o qual] 

não é antecedido de P e, contudo, o NP tem de subir para o seu Spec a fim de, na 
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perspectiva de Kayne, se respeitar a ordem linear. Poder-se-ia dizer que (67) é 

gramatical porque é uma relativa apositiva e que a preposição dos pronomes-wh só se 

manifesta nas restritivas. No entanto, tal como referido em (23f), as apositivas têm a 

mesma estrutura [DP Dº CP] que as restritivas e, portanto, essa não pode ser a explicação 

adequada. 

 O que nesta linha se pode adiantar é que, ao contrário de quem, o qual tem 

traços-φ visíveis (como já tinha sido proposto por Brito, 1991a) e que a subida do NP 

para Spec/DP-wh o qual é motivada pela obtenção da relação de Concordância 

Especificador-Núcleo (cf. (68)). 

 Contudo, muitos dos problemas já assinalados para as relativas com 

complementadores mantêm-se. 

 

(67) A Maria, a qual pertence à AMI, gosta muito de viajar. 

 

(68)  ...CP 
        3 
    DPk              C’ 
2        2 

       NPi        D’     C        AgrSP 
  5   2        6 
   Maria   D       DP       [t]k pertence à AMI 
      :      !    2 
      !       a  [t]i        D’ 
      z_______m     2 

        :   D         NP 
        !  !         4 

                    ! qual       [t]i 
                    z__________m 

 

 

 

 

4.2. Relativas Resumptivas 

 

 No que diz respeito ao tratamento que as relativas resumptivas poderão ter na 

lógica da análise de Kayne (1994), o problema reside no tipo de relação que se 

estabelece entre o antecedente da relativa e o pronome resumptivo. 
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A análise de Kayne predirá que os pronomes resumptivos são vestígios 

foneticamente realizados (spelled-out traces) dos NPs movidos para Spec/CP. Isto não 

seria um facto estranho, nem sequer inovador, já que Comrie (1981:140) afirma que «In 

non-standard English, it is sometimes possible to move the wh-element while leaving an 

overt trace, in the form of a pronoun, as in this is the road which I don’t know where it 

leads, compared to I don’t know where the road leads (...). This (...) construction can be 

referred to as a copying transformation (movement with copying) (...)». 

Partindo da assunção de que não há movimento-wh nas relativas resumptivas, 

pois como se argumentou no capítulo 3, elas não estão sujeitas às restrições que operam 

sobre as Ilhas, se se adoptasse a proposta de Kayne (1994) – [DP Dº  CP] –, a estrutura 

de uma frase como (69) seria (70): 

 

(69) ... a cançonetista italiana, gostei imenso, foi [DP um filme que até hoje gostava de 

o ver outra vez] ... 

 (ex., Anexo I, 1.(27)) 

 
(70)  DP 

     3 
          D’ 
  3 
D       CP 
! 3 
um      C’ 

        3 
      C  AgrSP 
      !         6 
     que       até hoje gostava de ver [filme] outra vez 

 

 A partir de (69), observa-se que o OD de ver é o pronome o, co-referente de um 

filme, e não o NP filme, como em (70). A derivação de (70) nunca é atestada em PE, 

nem sequer nos dados de aquisição destas estruturas por crianças, fase em que um DP 

pleno pode aparecer na posição relativizada, mas não o NP apenas (cf. Vasconcelos, 

1991:408-9106): 

 

(71) [DP A menina]i [CP que o cão mordeu [DP a menina]i ] chorou. 

                                                           
106 Vasconcelos (id., ibidem) considera, no entanto, que uma frase como (71) pode não ser formada pela 
estratégia resumptiva, mas ser antes uma estrutura composta por duas frases autónomas, como em (i): 
(i) a. A menina que o cão mordeu. 
 b. A menina chorou. 
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(72) ... Porto e também à localização em relação a [DP a ponte que se prevê]i e [CP que 

já tava prevista há muito tempo [DP esta ponte]i ], chamada a ... 

 (ex., Anexo I, 1.(16)) 

 

 Se se aceitar, como tem sido proposto na literatura, que a relação entre o 

antecedente da relativa e a categoria vazia do CP relativo (neste caso particular, o 

pronome resumptivo) é do tipo “anafórico”107, porque o elemento resumptivo não tem 

referência própria, precisando que um constituinte referencialmente autónomo lha dê, 

então é-se levado a propor que, numa frase como (69), essa relação se estabelece entre 

um filme e o pronome resumptivo o. Contudo, tal relação não é permitida na análise de 

Kayne (1994), visto o Dº um e o NP filme, em Spec/CP, não formarem um constituinte, 

violando assim a condição sobre a interpretação anafórica. 

Para além disto, há ainda a notar que o pronome resumptivo em (69) - o - 

manifesta um Caso acusativo, o qual é verificado em Spec/AgrOP, interno a AgrSP. O 

movimento do NP filme para Spec/CP, o qual desempenha um papel central na proposta 

de Kayne (1994) para as relativas, também não pode ser motivado pela necessidade de 

se verificar aí o Caso, seja ele qual for, pois essa não é uma configuração canónica de 

verificação de Caso. 

 Considerando a questão colocada em (23b), abordada no § 4.1.1.2., as relativas 

resumptivas fornecem um forte argumento a favor da conectividade categorial entre o 

antecedente da oração relativa e o vestígio do CPrel, contribuindo para a rejeição da 

análise [DP Dº CP]. Recorde-se que o pronome resumptivo substitui um constituinte de 

categoria DP e não de NP, como se espera da pronominalização, porque o pronome 

ocupa uma posição casualmente marcada. Veja-se, a título de exemplo, as 

pronominalizações que abonam a favor disto: 

 

(73) a. Eu comprei [DP o [NP livro]]. 

 b. *Eu comprei o [NP o]. 

 c. Eu comprei-[DP o]. 

 

                                                           
107 Adoptamos aqui a condição sobre a interpretação anafórica proposta por Radford (1981:92) (apud 
Brito, 1991a:84): 

«Só um constituinte (quer ele seja um núcleo, X, ou X’ ou X’’) pode servir de 
antecedente a uma anáfora (com realização lexical ou uma categoria vazia)». 
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(74) a. ... está quase a desaparecer. Que é [DP uma pronúncia cantada]i que eu própria 

que sou de cá não [DP a]i sei muito bem dizer, a não ser ... 

(ex., Anexo I, 1.(31)) 

b. *... Que é uma [NP pronúncia cantada]i que eu própria que sou de cá não uma 

[NP a]i sei muito bem dizer ... 

 

 Nesta linha de raciocínio, a estratégia resumptiva, quando aplicada a orações 

relativas com antecedentes coordenados, corrobora a hipótese de que é todo o conjunto 

coordenado que é retomado anaforicamente pelo pronome resumptivo e não apenas 

parte desse conjunto, (cf. a análise desta questão no § 4.1.1.4.). Ou seja, em enunciados 

como os de (75), o pronome resumptivo os recupera o conteúdo semântico de um 

antecedente cuja estrutura é de [DP [DP o livro] [BP e [DP o filme]]], no qual a identidade 

semântica é preservada. Esta relação entre o pronome resumptivo e o antecedente 

coordenado não pode ser explicada através da análise [DP Dº CP], como se pode ver em 

(76). 

 

(75) [DP [DP O livro] [BP e [DP o filme]]]i que o João [os]i comentou com muito 

entusiasmo na aula não chegaram a ser analisados. 

 

(76) * [DP o [CP [NP [NP livro] [BP e [DP o filme]]]i [C’ que [AgrSP o João [os]i comentou 

com muito entusiasmo na aula]]]] ... 

 

 Quanto às relativas múltiplas ou “empilhadas”, a estratégia resumptiva 

evidencia, uma vez mais, o facto de o pronome resumptivo retomar anaforicamente toda 

a informação anterior. Deste modo, em (77), o OD do V meter, realizado através do 

pronome resumptivo o, está indexado não com o material, mas sim com a sequência o 

material que trouxe, que comprei. Como referido na subsecção 4.1.1.4. para estas 

orações relativas, o problema do estatuto categorial dos constituintes encaixados 

mantém-se. Relembre-se que na análise [DP Dº CP] os CP relativos têm de ser 

seleccionados por Dº, enquanto o núcleo da construção relativa é um NP movido para 

Spec/CP. No entanto, em (78b), o que se encontra na posição de Spec do CP 

seleccionado pelo Dº o é um DP (e não um NP) que se moveu a partir da posição de OD 

do V meter. 
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(77) ... eu fiz para meter [[o material]j [CP que trouxe], [CP que comprei]]i e [CP que 

[o]i/*j meti todo naquela casa lá de dentro] ... 

 (ex., Anexo I, 1.(24)) 

 

(78) a. [DP o [CP [C’ que [AgrSP eu meti [XP que comprei [XP que trouxe [NP 

material]]]]]]] ... 

b. [DP o [CP [DP [D’ ∅ [CP [NP material]j [C’ que [AgrSP trouxe tj que comprei]]]]]i [C’ 

que [AgrSP [o]i meti ...]]]] 

 

 A propósito da questão levantada em (23e), discutida em 4.1.1.5., se se 

adoptasse a análise [DP Dº CP] para as relativas com estratégia resumptiva, o CP 

assinalado em (77) não seria reconhecido como uma estrutura relativa porque a ele não 

se aplica a Ligação-R. Recorde-se que, como se propôs no capítulo 3, § 3.3., a relação 

de ligação entre o antecedente da relativa e o CPrel é feita sempre através de um ligador-

A’, o qual forma uma cadeia-A’, por ligação, com o pronome resumptivo, obtendo este 

o estatuto de variável realizada.  

 Na estrutura que Kayne (1994) concebeu para as orações relativas não se 

encontra nenhum elemento autonomamente referencial fora do CPrel que, depois de 

Spell-Out, possa fixar o valor da variável realizada, já que o antecedente da relativa é, 

ele próprio, o ligador-A’ em Spec/CP. 

 Finalmente, um outro problema levantado pelas relativas resumptivas do PE à 

análise [DP Dº CP] reside no facto de a estratégia resumptiva funcionar como um escape 

às Ilhas, por não envolver movimento-wh (cf. capítulo 3, § 2.2.2.). A análise das 

relativas proposta por Kayne (1994), sendo uma análise de elevação, baseia-se na 

existência de movimento do NP antecedente da relativa para Spec/CPrel. Espera-se então 

que, na perspectiva de Kayne, as relativas resumptivas sejam sensíveis às Ilhas, porque 

o NP antecedente da relativa, ao mover-se para Spec/CP, atravessa mais do que um nó-

fronteira, violando a Subjacência, como em (79). 

 

(79) Ilha de NP Complexo 

*[DP O [CP ministroi [Cº que tu encontraste [DP um [CP sindicalista [Cº que falaria 

com elei ]] aumentou os impostos. 
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 No entanto, (79) é bem formada como uma estrutura resumptiva se se considerar 

que o NP ministro não foi movido a partir da posição de complemento do V falar, i.e., 

que não foi extraído de uma ilha. Para dar conta da aplicação da estratégia resumptiva, a 

análise de Kayne (1994) teria de contemplar duas estruturas diferentes: uma com 

movimento de NP, para as relativas canónicas, e a outra sem movimento de NP, para as 

resumptivas. Contudo, mesmo com uma estrutura [DP Dº CP] sem movimento do NP 

para Spec/CP, a análise de Kayne não resolveria a maior parte dos problemas debatidos 

nesta secção. 
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5. A ANÁLISE [NP CP NP] 

 

 Nas secções anteriores deste capítulo, foram debatidos os problemas teóricos e 

práticos das análises propostas na literatura relevante e as suas vantagens. Algumas 

dessas propostas conseguiram captar bem o comportamento das estruturas relativas, mas 

revelaram-se teoricamente desajustadas à luz da antissimetria da sintaxe e do PM (cf. 

[DP DP CP]). Outras mostraram como os dados podem ser ignorados, com 

consequências obviamente negativas, em detrimento do mecanismo de funcionamento 

da teoria (cf. análise [DP Dº CP]). 

 Nesta secção, pretende-se argumentar a favor de uma análise alternativa para os 

DPs relativizados108, tendo em conta a adequação descritiva e a explicativa. 

 Suponha-se, pois, que dentro do DP há projecções funcionais entre o Dº e o NP, 

as quais, se tiverem traços fortes, despoletam o movimento obrigatório de N para 

verificação desses traços. Esta ideia foi proposta por linguistas que analisaram a 

estrutura interna das expressões nominais, como Brito (1989), Longobardi (1994), 

Cinque (1995), entre outros. Com o objectivo de distinguir o PE do Inglês e do Francês, 

quanto à diferente ordem que estas línguas exibem entre certos Ds, Qs e possessivos e o 

N, Brito (1989) propõe que no interior do DP haja um AgrP que sirva para dar conta dos 

factos de concordância entre Ds e Ns. 

Comparando as posições de base dos APs que ocorrem nos DPs das línguas 

românicas e germânicas, Cinque parte da hipótese de que estes dois grupos de línguas 

exibem a mesma ordem (a saber, AP N) e de que a única coisa que difere entre eles é o 

movimento de N dentro do DP para NbP, movimento esse que pode ser ou não 

obrigatório. 

 A análise de Brito (1989) e a de Cinque (1995) vão ser parcialmente adoptadas 

nesta secção, visto que, por um lado, dão conta das assimetrias nas ordens entre 

constituintes que ocorrem nos DPs dos grupos românico e germânico e que, por outro 

                                                           
108 Na sequência da proposta de Abney (1987), será adoptada a designação de DP para a categoria 
funcional que selecciona um NP, embora se concorde com Brito (1989) quando a autora demonstra que a 
aplicação desta análise pode ser problemática em PE, especialmente no que diz respeito aos seguintes 
aspectos: 

«(...) There are semantic reasons to relate DETs, Qs and even NUMs, what Abney doesn’t 
consider in a sufficient way. 
There are syntactic differences between English and Portuguese, specially concerning 
agreement facts in NP, which are not explained adopting just Abney’s framework» 
(id., p.5-6). 
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lado, se coadunam com os princípios teóricos quer do PM, quer da antissimetria da 

sintaxe (representada pelo LCA), de Kayne (1994). 

 É esta conciliação entre teoria e dados que é desejável alcançar e, se possível, 

como se julga ser, integrar na análise da estrutura dos DPs relativizados. 

A hipótese que aqui será explorada é a de que o CP relativo é inserido na 

Numeração, associando-se ao NP por Merge, originando uma estrutura do tipo [NP CP 

NP]. Desde modo, uma frase como a de (80) teria, numa primeira fase da derivação, a 

representação de (81) e acabaria com a de (82). 

 

(80) A estátua que o João partiu pertencia a uma colecção muito valiosa. 

 

(81) [DP [D’ a [XP [X’ X [YP [Y’ Y [NP [CP que o João partiu] [NP estátua]]]]]]]] ... 

 

(82)  DP 
     3 

          D’ 
   3 
  D               XP 
 !          3 
 a        NPi        X’ 
      5      3 
       estátua     X               YP 
        :                          2 
        !    Y’ 
        !          2 
        !        Y         NP 
        !      2 
        !                           CP       NP 
        !                               5     4 
        !                           que o João       ti 
        !                           partiu    ! 

          z__________________________________m 
 

 Teoricamente, escapa-se assim ao problema que a análise [DP DP CP] colocava, 

nomeadamente, o da adjunção básica à direita. Empiricamente, a estrutura [NP CP NP] 

provará dar conta dos casos polémicos que já foram discutidos acima e de outros ainda 

por analisar, como os que estão formulados nas questões se seguem: 
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(83) a. Qual é a motivação para a ocorrência de duas categorias funcionais – GenP e 

NbP – entre D e NP? 

b. A estrutura [NP CP NP] dá conta da ordem entre os adjectivos e/ou 

complementos nominais e as relativas? 

c. Dº e NP formam um antecedente adequado para a categoria vazia presente no 

CPrel? 

d. Qual o tratamento das relativas com antecedentes coordenados e das 

múltiplas? 

 

 

5.1. Motivação para a Ocorrência de GenP e de NbP entre D e NP 

 

A existência de pelo menos uma categoria funcional a ocorrer entre o D e o NP 

seu complemento é motivada pelos enunciados que contêm DPs relativizados 

modificados por adjectivos, nos quais o N aparece separado do D por material lexical 

(concretamente, um AP em (84a)), sendo impedido de subir mais (cf. (84b)). 

 

(84) a. [DP O único grande [N livro] que eu li há dois meses] ganhou um prémio. 

 b. *[DP O [N livro] único grande que eu li há dois meses] ganhou um prémio. 

 

 Em (82), há duas categorias funcionais a ocorrer entre D e NP que não estão 

especificadas quanto à sua natureza, encontrando-se assinaladas apenas como XP e YP. 

Nesta secção, argumentar-se-á a favor da existência de categorias funcionais de 

concordância dentro do DP das línguas românicas, por analogia com a Teoria de Split-I, 

proposta por Pollock (1989) para a estrutura da frase. 

Apesar de se estar a trabalhar num modelo teórico que impõe o máximo de 

economia nas representações sintácticas, demonstrar-se-á que há evidência empírica 

para se projectarem duas categorias funcionais de concordância entre D e NP e que são 

essas categorias que explicam o movimento do N dentro do DP distinto nas línguas 

românicas e no Inglês109. Deve dizer-se, então, que a projecção de duas categorias 

funcionais entre D e NP, nas línguas românicas e em concreto no PE, obedece ao 

princípio de economia effect110, proposto por Chomsky (1995b), segundo o qual um 

                                                           
109 Sobre a economia nas representações, veja-se Gonçalves (1999:cap. 4). 
110 Para Chomsky (1995b:294), «α enters the numeration only if it has an effect on output». 
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elemento só é introduzido na Numeração se a sua presença condicionar um determinado 

resultado na derivação, como se verá que é o caso. Assim, a hipótese de que se parte 

encontra-se formulada em (85). 

 

(85) Nas línguas românicas, a estrutura interna dos DPs contém categorias funcionais 

de concordância de género – GenP – e de número – NbP. Em Inglês, só há 

evidência para a categoria funcional de NbP, logo, GenP não é projectado nesta 

língua. 

 

A única ordem disponível em PE, e nas outras línguas românicas, para um DP 

relativizado é a ordem N + CPrel. Adoptando a análise [NP CP NP], a ordem N + CPrel é 

obtida pelo movimento obrigatório do N para a posição de Spec de uma categoria 

funcional. Na linha da análise de Cinque (1995), o NP move-se para Spec/NbP de modo 

a, aí, verificar o traço-φ de número do núcleo. É, então, a ‘força’ deste traço, i.e., o valor 

[± forte], que torna o movimento do NP para Spec/NbP obrigatório ou não, permitindo 

distinguir assim as línguas românicas, com movimento obrigatório porque têm um 

traço-φ de número [+forte], do Inglês, sem movimento porque o traço-φ de Nb é [-

forte], segundo Cinque (1995). 

Contudo, em Inglês, a ordem entre o N e a oração relativa é a mesma que em PE 

(N + CPrel). Se se adoptar apenas a categoria funcional que Cinque (1995) propõe, uma 

frase do Inglês como (86) teria de exibir a ordem CPrel + N111, resultando numa 

derivação não-convergente (cf. (87)), enquanto nas línguas românicas, exemplificadas 

com o PE, a ordem seria derivada pelo movimento do NP para verificação do seu traço 

de Nb [+forte] (cf. (88)). 

 

(86) The statue that John broke ... 

 

 

 

 

 

 
                                                           
111 Note-se que, nas línguas românicas e em todas aquelas em que a ordem é N-inicial, a ordem N + CPrel 
é rígida, independentemente da sua interpretação restritiva ou explicativa. 
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(87) * DP 
     3 

          D’ 
   3 
  D               NbP 
 !          3 
 the              Nb’ 
                    3 
                 Nb             NP 

!           2 
              [-forte] CP       NP 
                             5     4 

          that John broke    statue 
 

(88)  DP 
     3 

          D’ 
   3 
  D               NbP 
 !          3 
  a      NPi         Nb’ 
      5       3 
      estátua      Nb             NP 

!           2 
              [+forte] CP       NP 
                             5     4 

          que o João partiu    ti 
 

 A partir de (87), pode concluir-se que uma análise à Cinque (1995) não dá conta 

da ordem N + CPrel para o Inglês e que por isso deve ser revista e/ou reformulada. 

O PE, e as línguas românicas em geral, caracteriza-se por ter DPs que exibem 

concordância de número e de género entre o D e o N (cf. (89)), ao contrário do que se 

verifica em Inglês, língua em que não há concordância de género e em que a 

concordância explícita de número apenas se verifica entre alguns Ds e Ns (cf. (90c)). 

 

(89) a. O(s) rapaz(es) / A(s) rapariga(s) 

 b. El(los) niño(s) / La(s) niña(s) 

 c. Le(s) garçon(s) / La(les) fille(s) 

 

(90) a. The boy / the(*s) boys 

 b. The girl / the(*s) girls 

 c. This boy / These boys 
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 d. That boy / Those boys 

 

 Os enunciados em (89) e (90) mostram que as línguas românicas têm um sistema 

nominal com uma flexão rica, enquanto o Inglês apresenta um sistema nominal 

flexionalmente pobre: nenhuns Ds exibem marcas de género e somente os Ddem – this / 

these e that / those – manifestam marcas de número. 

 Assuma-se então que, nas línguas românicas, há evidência para a projecção de 

duas categorias funcionais dentro do DP, uma para a concordância de género – GenP –, 

outra para a concordância de número – NbP. Como o Inglês nunca exibe marcas de 

género, podendo contudo manifestar marcas de número, esta língua só tem evidência 

para a projecção de NbP. Aceita-se, então, a proposta de Brito (1989) de que 

«In English, AGR [i.e., NbP] in NP is specified only for number features; 

(...) in this language, head-head agreement between DETs, Qs and AGR has 

in general no phonological consequences, i.e., DETs and Qs take 

ABSTRACT features which have no phonological realization (...)» (id., p. 

9). 

 Assim, a derivação de uma frase como (86), repetida em (91), terá de envolver 

movimento de NP para Spec/NbP, para verificar os seus traços abstractos de Nb112. Por 

seu turno, as línguas românicas envolvem um movimento adicional para verificação do 

seu traço de Gen (cf. (92)). 

 

(91)  DP 
     3 

          D’ 
   3 
  D               NbP 
 !          3 
 the     NPi        Nb’ 
      5       3 
       statue       Nb             NP 
       :                       2 
       !       CP        NP 
       !                     5     4 

        !           that John broke      ti 
       z___________________________m 

                                                           
112 Brito (1989:18) formula um requisito sobre a legitimação de AgrP, aqui NbP, nos seguintes termos: 
«AGRP in “NP” is legitimated by SPEC-Head agreement if the elements which occupy SPEC or Head 
positions have φ features (number (...) features) phonetically realized or abstract». 
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(92)  DP 
     3 

          D’ 
   3 
  D               GenP 
 !          3 
  a      NPi        Gen’ 
      5       3 
      estátua     Gen             NbP 
         :       2 
         !   NP     Nb’ 
         !                     4        2 
         z_______________ ti’       Nb        NP 

        :                     2 
        !                  CP        NP 
        !              5      4 
        !  que o João partiu     ti 
        z______________________m 

 

A estrutura [NP CP NP] também consegue dar conta das línguas cuja ordem entre 

o antecedente da relativa e o CPrel é designada por N-final (ex., Basco, Chinês, Coreano, 

Japonês e Turco), distinguindo-as das línguas N-inicial (ex., Castelhano, Francês, 

Inglês, Italiano e Português). Ou seja, a ordem de umas, ao ser a imagem-espelho das 

outras, revela que a estrutura do DP relativizado nas línguas N-final deve ser diferente 

da estrutura das línguas N-inicial, condicionando resultados distintos. 

Admitindo, à semelhança de Kayne (1994), que «(...) many N-final languages 

lack any equivalent of English the, so that the Dº will not be visible» (id., p 3), poder-

se-á propor que nestas línguas, ao contrário das línguas N-inicial, não há evidência para 

a projecção, entre D e NP, de categorias funcionais de concordância. Não havendo 

categorias funcionais com matrizes de traços (realizados ou abstractos) que atraiam o 

NP, a ordem CPrel + N é obtida sem a intervenção de um movimento do NP antes de 

Spell-Out. Vejam-se os enunciados do Japonês (cf. (93)) e do Turco (cf. (94)) e 

respectiva derivação em (95). 

 

(93) Kimi-wa [CP nani-o            katta]       [NP hito]-o       sagasite iru no. 

 Tu-top          o que-ACUS comprar   pessoa-ACUS olhar-para 

 ‘Estás a olhar para a pessoa que comprou o quê.’ 

(adaptado de Lasnik & Saito, 1992:36) 



 144

(94) [Hasan-"n     Sinan-a verdig&i] patates-i         yedim. 

 Hasan-GEN Sinan     dar        batata-ACUS eu-comer 

 ‘Eu comi as batatas que o Hasan deu ao Sinan.’ 

 (adaptado de Comrie, 1981:142) 

 

(95)  DP 
     3 

          D’ 
   3 
  D               NP 
 !        ep 
 ∅     CP      NP 

6 5 
   nani-o katta                  hito 

Hasan-"n Sinan-a verdig&i          patates 

 

 

5.2. A Ordem entre os Adjectivos e/ou os Complementos Nominais e as 

Relativas 

 

 Relativamente à questão da ordem entre Adjectivos e oração relativa, o CPrel tem 

de seguir, em PE e em Inglês, o Adjectivo (como em (96) e (97), respectivamente). 

 

(96) a. O livro [AP amarelo] [CP que eu comprei] ... 

 b. *O livro [CP que eu comprei] [AP amarelo] ... 

 

(97) a. The [AP yellow] book [CP that I bought] ... 

 b. *The book [CP that I bought] [AP yellow] ... 

 

Tal distribuição entre Adjectivos e frases relativas indica que os APs devem ser 

inseridos na Numeração antes do NP ao qual se adjunge o CPrel. A questão que daí 

decorre é saber em que posição se insere o AP. 

Sendo a ordem entre As e Ns diferente nas línguas em consideração – N + A, 

para o PE (cf. (96a)), e A + N, para o Inglês (cf. (97a)) –, assumir-se-á que o AP é 

inserido na mesma posição nas duas línguas e que a ordem N + A é derivada por um 

movimento adicional do NP sobre o AP, tal como Cinque (1995) propõe. Diverge-se 
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aqui da proposta de Cinque, quanto à posição em que o AP ocorre, porque este deve 

aparecer antes de NbP (e depois de GenP nas línguas românicas). Ou seja, em Inglês, 

língua que só projecta NbP, o NP move-se até Spec/NbP para verificar os seus traços-φ 

abstractos, obtendo-se a ordem D + AP + NP + CPrel (cf. (98)). Em PE, língua que 

projecta GenP e NbP, o NP move-se para Spec/NbP, onde verifica os seus traços-φ de 

número, e depois o N desloca-se para adjunção a Gen, de modo a verificar os traços de 

género, derivando a ordem D + N + AP + CPrel (cf. (99))113. 

 

(98)  DP 
     3 

          D’ 
   3 
  D               AP 
 !          3 
 the         A’ 

3 
          A               NbP 
         !              2 
    yellow        NPi       Nb’ 

          4     2 
         book Nb        NP 

    2 
 CP        NP 

         5     4 
  that I bought      ti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                           
113 Nas estruturas de DPs com adjectivos, assume-se que o movimento não é feito por substituição, do NP 
para Spec/GenP, mas sim por adjunção do N a Gen. Isto é fundamentado pelos enunciados de (i) e (ii), 
nos quais a ordem entre AP e PP (Complemento Nominal) é obrigatoriamente N + AP + PP, sendo 
excluída a ordem N + PP + AP: 
(i) O livro [AP amarelo] [PP de linguística] ... 
(ii) *O livro [PP de linguística] [AP amarelo] ... 
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(99)  DP 
     3 

          D’ 
   3 
  D               GenP 
 !          3 
 o                          Gen’ 

3 
       Gen              AP 
   2          2 
 Nj      Gen                  A’ 
 !                        3 
livro                   A               NbP 

   !          2 
        amarelo   NPi       Nb’ 

 4       2 
   tj      Nb        NP 

         2 
                  CP        NP 

  5      4 
     que eu comprei     ti 

 

Quanto à ordem entre os complementos nucleares do N e as relativas, esta 

também é explicada pela análise [NP CP NP]. Em PE, o complemento nuclear do N tem 

de preceder o CPrel (cf. (100a)), não sendo permitida a ordem CP + PP (cf. (100b)). 

Deste modo, para se obter uma derivação convergente, é todo o NP + PP que se move 

para Spec/GenP (no caso de não haver APs a intervir), através do Spec/NbP, deixando a 

oração relativa in situ, como em (101). 

 

(100) a. O [NP livro [PP de linguística]] [CP que eu comprei ontem] ... 

 b. *O [N livro] [CP que eu comprei ontem] [PP de linguística] ... 

 

(101) [DP [D’ o [GenP [NP livro de linguística]i [Gen’ Gen [NbP ti’ [Nb’ Nb [NP [CP que eu 

comprei ontem] ti ]]]]]]] ... 
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5.3. Dº e NP Formam um Antecedente para a Categoria Vazia Presente no 

CPrel 

 

No que diz respeito à questão colocada em (83c), D e NP, em Spec/GenP, 

funcionam como o antecedente da oração relativa porque, ao contrário do que acontecia 

na análise [DP Dº CP] de Kayne (1994) (vd. § 4.1.1.3.), eles estabelecem uma relação 

privilegiada, pois o [D o], ao c-comandar114 GenP, mantém com ele uma relação local de 

Núcleo-complemento. Se o [D o] c-comanda GenP, então c-comanda o N adjunto ao 

núcleo Gen e ambos recebem o mesmo índice (cf. (102)). 

 

(102)  DP 
     3 

          D’ 
  3 
D              GenP 
!     2 
o1     Gen’ 

2 
        Gen       NbP 
   2     2 

              Nj1    Gen  NPi     Nb’ 
  !         4   2 
livro              tj   Nb       NP 

            2 
         CP        NP 
    5      4 

     que eu comprei      ti 
         ontem 

 

 

5.4. Relativas Múltiplas e com Antecedentes Coordenados 

 

 Quando as estruturas relativas têm como antecedente um constituinte 

coordenado, é toda a expressão coordenada, e não apenas as partes que a compõem, que 

funciona como antecedente da oração relativa, funcionando como um único constituinte 

(vd. § 2.2. deste capítulo). A análise que se está a propor – [NP CP NP] –, sendo a oração 

                                                           
114 Chomsky (1995b:339) define a noção de ‘c-comando’ do seguinte modo: 
 «X c-commands Y if (a) every Z that dominates X dominates Y and (b) X and Y are 
disconnected». 
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relativa adjunta a NP, só será teoricamente adequada se se assumir que o CPrel está 

adjunto a DP e não a NP, já que a coordenação de NP & DP não é legítima (cf. § 

4.1.1.4.). Ou seja, o conjunto coordenado entra na Numeração e um CP adjunge-se a 

ele, por Merge. Visto que um elemento relativizado tem de ser seleccionado por um 

D115, a consequência desta adjunção do CPrel a DP é o movimento do DP para 

Spec/GenP provocado por Attract F, de modo a que o DP entre numa relação de 

verificação dos traços formais de D. Realce-se ainda que a relação de verificação se 

estabelece, concretamente, entre D e o núcleo do DP, i.e., livro em (103), dado que, 

sendo o primeiro elemento, ele é o núcleo do conjunto coordenado116. 

 

(103) [DP O livro e a revista] [CP que tu compraste] não servem para nada. 

 

(104)  DP 
     3 

          D’ 
  3 
D       GenP 
!        ep 

          [αf]   DPi       Gen’ 
    2    2 
 DP        BP               Gen       NbP 

        5  2                       2 
        o livro   e         DP                   ti’        Nb’ 

     5        2 
    a revista       Nb       DP 

 2 
          CP        DP 
  6   4 

      que tu compraste    ti 

 

No que diz respeito às relativas múltiplas ou “empilhadas”, recorde-se que a 

interpretação da categoria vazia presente no CP adjunto mais alto terá como antecedente 

não só o NP, mas também o(s) CP(s) adjuntos mais baixos (cf. § 2.3. deste capítulo). 

Sugere-se, assim, que numa frase como a de (105), em que a categoria vazia na posição 

de SU do segundo CPrel é interpretada em relação a o livro que eu comprei ontem, a 

                                                           
115 Nos enunciados com DPs relativizados cujo antecedente é coordenado, o D é composto apenas por 
uma matriz de traços formais. 
116 Chomsky (1995b:304) afirma que «The operation Attract / Move can “see” only the head of a chain, 
not its second or later members». 
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oração relativa que estava em promoção seja inserida na Numeração depois de se ter 

formado o objecto [DP que eu comprei ontem livro], para se obter a desejada relação de 

escopo. Para se dar conta da ordem N + CP + CP, em (105), o raciocínio desenvolvido 

para as relativas com antecedentes coordenados também vai ser adaptado a este caso. 

Significa isto que, quando há “empilhagem” de orações relativas, os CPs relativos mais 

próximos do N adjungem-se a DP, movendo-se todo o novo objecto para Spec/GenP, 

pelas mesmas razões que acima. Para além deste movimento, há um adicional, dentro do 

DP deslocado, que consiste na atracção do NP por parte dos traços de número e de 

género desse D (cf. (106)). 

 

(105) [DP O livro [CP que eu comprei ontem]]i [CP que ti estava em promoção] ganhou 

um prémio. 

 

(106)  DP 
     3 

         D’ 
  3 
D      GenP 
!        ep 

          [αf]   DPi     Gen’ 
    2  2 

   D’         Gen        NbP 
          2          2 
         D       GenP         ti’        Nb’ 
        !      2                      2 
        o   NPj       Gen’                Nb       DP 

4      2                      2 
livro Gen       NbP          CP        DP 

        2       5     4 
       tj’       Nb’  que estava    ti 

2  em promoção 
          Nb       NP 

       2 
    CP        NP 
5     4 

  que eu comprei ontem     tj 
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 5.5. Relativas resumptivas 

 

A análise [NP CP NP] também se revela capaz de dar conta das relativas 

restritivas formadas pela estratégia resumptiva em PE. Nesta análise, o CPrel é visto 

como uma predicação aberta, sendo reconhecido como uma oração relativa, porque o 

valor semântico do pronome resumptivo ela em (107) não é fixado pelo Op nulo, em 

Spec/CP, que liga-A’ o pronome na sintaxe explícita (cf. (108)), como se mostrou no 

capítulo 3, § 3.2. 

 

(107) Estou a lembrar-me da reportagem da Guerra do Golfo. É uma reportagem [CP 

que eu não fiquei muito contente com ela]. 

 (ex., Anexo I, 2. (23)) 

 

(108)  DP 
     3 

          D’ 
  3 
D              GenP 
!     2 

          uma               Gen’ 
 2 

                     Gen       NbP 
        2 
                   Nb’ 

    2 
 Nb         NP 

2 
         CP        NP 
     2     4 
Opi          C’   reportagemj 

2 
          C       AgrSP 
          !       5 
         que     eu não fiquei muito contente com elai 

 

Deste modo, é o NP reportagem, em (108), que ao mover-se para Spec/GenP 

(em (109)), formando um constituinte com o Dº (cf. § 5.4.), pode funcionar como um 

antecedente apropriado para o pronome resumptivo ela. A oração relativa fica então 

‘saturada’ quando a ligação-R se aplica, depois de Spell-Out, atribuindo o mesmo índice 
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ao antecedente e ao Op nulo, o qual transmite esse índice à cauda da cadeia formada por 

ligação (o pronome resumptivo). 

 

(109)  DP 
     3 

          D’ 
  3 
D              GenP 
!     2 

          uma               Gen’ 
 2 
       Gen        NbP 

               2     2 
 Nj     Gen  NPi      Nb’ 
 !             4     2 

reportagemk            tj    Nb        NP 
2 

         CP        NP 
     2     4 
Opk         C’     ti 

2 
          C       AgrSP 
          !       5 
         que     eu não fiquei muito contente com elak 
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6. SÍNTESE 

 

 Tendo-se revisto as análises mais adoptadas para representar a estrutura dos DPs 

relativizados, conclui-se que a análise [NP NP CP] (§ 2.) se revela capaz de dar conta dos 

mecanismos sintáctico-semânticos envolvidos nas relativas em geral, mas é uma 

operação de adjunção básica à direita e não consegue captar a interpretação anafórica de 

categorias vazias quando elas recuperam a informação de um CPrel cujo antecedente 

contém um determinante demonstrativo. Por estes motivos, a estrutura [NP NP CP] não 

será aqui adoptada. 

 Discutiu-se, na secção 3., a estrutura proposta por Abney (1987). A análise [DP 

CP] continua, no entanto, a levantar problemas teóricos e empíricos, visto que, sendo 

uma estrutura tripartida, não respeita os requisitos da Teoria X-barra, concretamente a 

“Hipótese da Ramificação Binária”, de Kayne (1984). Para além disto, D e N não 

formam um constituinte, não podendo assim funcionar como um antecedente legítimo 

para a categoria vazia [e] ou pronome resumptivo que ocorre no CP. Mesmo quando 

reformulada em [DP [NP NP CP]] e [DP DP CP], os problemas permanecem (cf. § 3.1., 

3.2. e 3.3.). 

 Na secção 4., demonstrou-se a falta de motivação teórica e a não adequação 

empírica da análise de Kayne (1994), já que ela se debate com inúmeros problemas. A 

estrutura [DP Dº CP] revela-se inadequada teórica e empiricamente nos seguintes 

aspectos: 

(i) A análise [DP Dº CP] viola princípios de economia, como o Greed. 

(ii) Não respeita os traços formais de complemento do V da frase em que a 

relativa ocorre, propondo que o V subcategorize um NP quando tem o traço [DP]. 

(iii) Origina derivações não-convergentes, pois não há relações de Concordância 

Especificador-Núcleo entre o D e o NP, do DP relativizado, ou entre D e AgrS, como 

nas frases com predicados recíprocos. 

(iv) Viola a compatibilidade categorial entre expressões coordenadas, ao 

permitir a coordenação de um NP com um DP. 

(v) O CPrel não é tratado como uma predicação aberta. 

(vi) A pausa de entoação é o aspecto nuclear da distinção entre relativas 

restritivas e apositivas, permitindo que sejam geradas frases como *O rapaz, que eu 

encontrei no cinema, ganhou um prémio. 
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(vii) Considera que qui, do Francês, é sempre um pronome-wh que tem de ser 

preposicionado e não dá conta da assimetria qui/que nas relativas de SU e de OD 

daquela língua, porque não há nelas nenhum operador relativo em Spec/CP que converta 

que em qui. 

(viii) Não dá conta do facto de, em PE, existirem pronomes-wh não 

preposicionados. 

 Finalmente, o capítulo encerra com a proposta que se acredita ser mais adequada 

para descrever o funcionamento dos DPs relativizados – a análise [NP CP NP]. 
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Capítulo 5 
______________________________________________________________________ 

 

Conclusões 

 

 

 Com este trabalho de investigação, pretendeu-se contribuir para o 

enquadramento da estratégia resumptiva nos processos de relativização disponíveis em 

PE, tentando captar os seus mecanismos de funcionamento e as consequências da opção 

por esta estratégia. 

Constatou-se, então, que há três estratégias de relativização em PE. Uma delas 

envolve movimento-wh de operadores para Spec/CPrel, sendo aquela que é descrita pelas 

gramáticas da língua portuguesa. As outras duas estratégias (cortadora e resumptiva) 

não envolvem movimento-wh e são recursos marginais que os falantes têm ao seu 

dispor e que, por isso, usam essencialmente na oralidade, embora também estejam 

atestados na escrita. 

A existência de movimento-wh obrigatório, na relativização canónica, versus a 

impossibilidade de movimento-wh, nas estratégias cortadora e resumptiva, resulta da 

opção por introduzir a frase relativa com um pronome relativo, na primeira, ou por um 

complementador, nas segundas. 

Das estratégias marginais, a de PP-chopping é a mais produtiva na sincronia 

actual do PE por ser menos marcada, visto manter nula a posição de origem do 

constituinte relativizado e apagar apenas as Preposições marcadoras de Caso. Note-se 

que este processo de relativização é mais recente que a estratégia resumptiva e, no 

entanto, muito mais frequente (compare-se o Anexo I com o Anexo II e observem-se os 

resultados do questionário apresentados no Anexo III, § 2.). Isto pode ser um indício de 

que, ao seleccionar um PP vazio, a estratégia cortadora resulta numa derivação mais 

económica do que aquela que é formada pela estratégia resumptiva, embora, do ponto 

de vista do processamento, a resumptivização recupere visivelmente o valor semântico 

do antecedente da oração relativa. 

 Apesar disto, a estratégia resumptiva é, de todas, a menos produtiva, sendo 

considerada mais marcada por redobrar morfofonologicamente, no interior da oração 

relativa, o seu antecedente. 
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 Porque os dados de relativização das posições de SU e de OD exibem aspectos 

diferentes dos das outras relativas, não ocorrendo na estratégia cortadora e sendo mais 

marcados na resumptiva, pode dizer-se que os dois processos de relativização 

alternativos ao canónico são, em PE, uma forma de evitar o pied piping. 

 Considera-se, no entanto, que os aspectos nucleares do funcionamento da 

estratégia resumptiva são a selecção, não de um pronome relativo, mas de um COMP [-

wh, +pred] e a geração básica de um Op nulo em Spec/CP, formando uma cadeia-A’ por 

ligação com o pronome resumptivo. Tal selecção pode indiciar uma mudança no 

sistema dos pronomes relativos da gramática do PE, ou seja, os pronomes relativos 

podem estar a perder determinadas informações e a serem gradualmente substituídos 

por um elemento neutro que apenas desempenha o papel de um subordinador frásico. 

 Estes dois aspectos que caracterizam a estratégia resumptiva nas relativas 

restritivas do PE têm como consequências (i) o escape aos movimentos longo e 

sucessivamente cíclico, (ii) o bloqueio do pied piping e (iii) o tratamento do pronome 

resumptivo como uma variável na sintaxe explícita, porque exibe efeitos de Cruzamento 

Forte e legitima lacunas parasitas. 

 Contrariamente ao PE, em Inglês, por exemplo, a estratégia resumptiva parece 

funcionar apenas como um escape às ilhas. Uma diferença entre as relativas resumptivas 

do Inglês e as do PE encontra-se no facto de, em Inglês, o elemento introdutor da oração 

relativa ser um pronome relativo nítido ([+wh]) e não that ([-wh]) (cf. cap. 3, § 2.2.2., 

ex. (33)). 

 Finalmente, verifica-se que muitas das relativas resumptivas do corpus 

apresentado no Anexo I, 1. são seguidas de uma pausa (cf. (1)) ou da conjunção 

coordenativa aditiva e (cf. (2))117, apesar de não serem relativas apositivas, pois 

modificam Nomes comuns. 

 

(1)  A interpretação dos resultados é feita por elas. É feita por outras pessoasi, [CP 

que elasi nem sequer sabem em que é que se insere]. 

 (ex., Anexo I, 1. (11)) 

(2) Já tive realmente uma altura em que eu fiz um grande amigoi e [CP que oi perdi 

talvez por – passe o termo burrice] ... 

 (ex., Anexo I, 1. (22)) 

                                                           
117 Vejam-se, para além destas, as frases (15), (23), (29), (44) e (67) do Anexo I, 1. 
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Estes enunciados parecem envolver um processo de parataxe (e não de hipotaxe, 

como acontece nas relativas ditas canónicas) que seria interessante explorar, já que pode 

ser mais um factor de desencadeamento da estratégia resumptiva. 

Conclui-se, assim, que em Português Europeu parece haver três gramáticas, com 

diferentes valores de parâmetros, em competição, deixando ao falante a possibilidade de 

optar por uma delas. 
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Anexo I 
______________________________________________________________________ 

 

Corpora de Relativas com Estratégia Resumptiva 
 

 

1. RELATIVAS COM ESTRATÉGIA RESUMPTIVA EXTRAÍDAS DO “CORPUS DE 

REFERÊNCIA DO PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO – ORAL” 

 

SUJEITO 

(1) ... e então, estava um casal de americanosi [CP que elei é oficial da aviação] e que 

pertencia a ... 

(cód.: 1228338 48-01-C00) 

 

(2) Eu morava no monte vim para (Pavia) esperar a minha avói [CP que elai vinha 

também encher]. 

(cód.: 1997439 56-10-Q06) 

 

(3) ... mas há caldeirada de cabritoi [CP que issoi é um prato que se usa lá na altura 

do Natal] ... 

(cód.: 2238666 840-04-B05) 

 

(4) Não chega a matar sequer. Ele ataca e tal, pois... velhote, daquelei [CP que elei 

assassina a mulher mesmo]? 

(cód.: 3307075 819-08-A00) 

 

(5) Então há freguesesi [CP que se lhe eu pedir a dez, elesi oferecem a cinco]. 

(cód.: 7208766 599-09-C06)  

 

(6) ... ali no café da Ribatejana vê-se gruposi [CP que às vezes elesi falam só a língua 

deles] e já assisti ... 

(cód.: 7425632 806-11-N00) 
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(7) Só quando apanho boleia assim com esse tal jornalistai [CP que elei é mesmo de 

lá], então vamos ... 

(cód.: 8082984 843-04-B00) 

 

(8) Não, os bolos fui eu e mais uma irmã minhai, [CP que também elai sabe muito de 

bolos] e ao depois ... 

(cód.: 9222330 839P211) 

 

(9) ... estou de acordo porque nós temos aí mulheresi a trabalhar a máquinas [CP que 

acho que essasi devem receber mais do que aquelas] ... 

(cód.: 9492502 1025-25-M0) 

 

(10) ... eu até conheci um padrei [CP que dizia elei assim: “as riquezas do (Barroso)”].. 

(cód.: 11842818 868-08-F02) 

 

(11) A interpretação dos resultados é feita por elas. É feita por outras pessoasi, [CP 

que elasi nem sequer sabem em que é que se insere]. 

(cód.: 12419418 952-08-A00) 

 

(12) Temos lá, no meu ano, rapazesi [CP que elesi parecem atrasados mentais], quer 

dizer, não ... 

(cód.: 14693029 625-09-C04)  

 

(13) Ah, mas tenho disso! Veio aqui hoje um, um senhori [CP que elei é daqui]. Ele... e 

ele tem loja ... 

(cód.: 15232436 599-09-C06) 

 

(14) ... que tem setenta e quatro anos, está a viver com duas irmãs solteirasi [CP que 

umai por acaso é coxinha], e ... pois já ... 

(cód.: 15450483 583-23-P03)  

 

(15) ... dois anos e no entanto ela é uma coisa muito mais simples. Uma 

universitáriai, [CP que elai agora está professora de uma escola] ... 

(cód.: 17137233 773-01-P00) 
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(16) ... Porto e também à localização em relação à ponte que se prevêi e [CP que já 

tava prevista há muito tempo esta pontei ], chamada a ... 

(cód.: 5418176 686-23-P07) 

 

OBJECTO DIRECTO 

(17) ... Chamados corrécios que é o termo que damos lá, são os, aquelesi [CP que, quer 

dizer, que os pais não osi aguentam em casa] ... 

(cód.: 1478985 549-04-A00) 

 

(18) ... uma simples casa autogerida, portanto, uma casai [CP que um grupo de malta 

encarrega-se de alugá-lai ] ... 

(cód.: 2334451 379-20-B00) 

 

(19) Não sou... eu não, sou antiga! Sou antiga, então, há certas coisasi [CP que não asi 

compreendo e asi acho bem]. Então? Então? 

(cód.: 2641884 14-10-Q03) 

 

(20) Quer dizer, há milhentas, quer dizer, há uma, há milhentas coisasi [CP que eu asi 

sinto como tal], percebes? 

(cód.: 2641870 7-09-Q00-0) 

  

(21) ... tenho as bordadoras duasi [CP que também fui eu que asi preparei] e tenho uma 

outra ... 

(cód.: 4777626 341-10-A00) 

 

(22) Já tive realmente uma altura em que eu fiz um grande amigoi e [CP que oi perdi 

talvez por – passe o termo burrice] ... 

(cód.: 5419569 1118-04-G0) 

 

(23) O (Alentejo) tem as suas característicasi, e [CP que a pessoa alentejana não asi 

perde]. 

(cód.: 5416895 358-02-A00)  
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(24) ... eu fiz para meter o material que trouxe, que compreii e [CP que oi meti todo 

naquela casa lá de dentro], hã! 

(cód.: 5419471 1093P259*) 

 

(25) ... são sempre planos que já vêm do estrangeiroi e [CP que portanto cá limitam-se 

a pô-losi em prática] ... 

(cód.: 5417504 516-21-A00)  

 

(26) ... (Sete Cidades) é que era o imponente que eram duas montanhas enormes que 

havia alii e [CP que eles não asi encontraram] e depois ... 

(cód.: 6031911 1094-04-TA) 

 

(27) ... a cançonetista italiana, gostei imenso, foi um filmei [CP que até hoje gostava de 

oi ver outra vez] ... 

(cód.: 7064028 1267-04-B0) 

 

(28) ... e elas até se, lhes sai umas certas palavrasi [CP que eu nem gosto de asi ouvir]. 

(cód.: 11866025 436-10-A00) 

 

(29) É uma história que há uma escola de jornalismoi em (Portugal), [CP que qualquer 

jornalista pode frequentá-lai ] ... 

(cód.: 13009755 726-25-P00) 

  

(30) ... ele houve um determinado programa dele que ele pôs um problemai, [CP que 

eu conheço muito bem, esse problemai ]. 

(cód.: 13145259 456-08-U00) 

 

(31) ... está quase a desaparecer. Que é uma pronúncia cantadai [CP que eu própria 

que sou de cá não ai sei muito bem dizer], a não ser ... 

(cód.: 13197929 1032-23-M0) 

  

OBJECTO INDIRECTO 

(32) Existem aqueles morros aquelesi [CP que eles lhesi chamam morros] e que nós cá 

chamaríamos ... 
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(cód.: 1478943 417-18-A00) 

 

(33) O istmo da (Porta do Cerco), não é, tem um canali [CP que chamam-lhei o canal 

dos (patos)], que depois baixa ... 

(cód.: 2272347 1064-11-G0) 

 

(34) ... na volta para cá houve um que se descuidou ali num sítioi [CP em que lhei 

chamam o (cabeço)], porque é a parte mais funda ... 

(cód.: 5933333 273-04-S06)  

 

(35) ... e não tornou-me a escrever. E agora escreveu para a minha mãei, [CP que eu 

mandei-lhei para lá uma roupinha], que disse ... 

(cód.: 9500531 1087-02-D0)  

 

(36) ... gente nessa altura com um pauzito, ou ... pauzito que tem ao péi [CP que 

chama-se-lhei a arma branca], mata-o. 

(cód.: 13241848 564P162) 

 

(37) É açorda à alentejana, é uma sopai [CP que nós lá lhei chamamos, chama-se-lhei a 

sopa de cação] ... 

(cód.: 15456140 1216-23-M0) 

 

(38) ... e muitas coisas, duns conflitos com o patrão, com o filho do patrãoi, [CP que 

ele partiu a mão ao filho do patrãoi ...] 

(cód.: 12246953 603-01-C00) 

 

OBLÍQUO 

(39) Não sei lá porquê mas a malta novai, essa que era ai [CP que eu gostava delai lá].. 

(cód.: 641624 787-08-D00) 

 

(40) Pode... ai, tem que haver, tem que haver e há alguns que se impõem logo e 

outrosi [CP que é preciso penetrar nelesi ] ... 

(cód.: 1146990 995-03-A00) 
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(41) Bem, há certas, não é, há freguesas boasi [CP que a gente já está habituada a 

trabalhar com elasi ] ... 

(cód.: 2159653 415-15-D02) 

 

(42) Eu gostava de lhe referir esse, uma coisa primordial que hái, e [CP que nós tamos 

a umas léguas tão grandes daquiloi ] ... 

(cód.: 5417896 612-20-A00) 

 

(43) Era uma senhora inglesa que vivia aqui na Madeirai e [CP que não se sabe nada 

delai ], nem se sabe como é que veio cá ... 

(cód.: 5418575 816P202)  

 

(44) ... vê, sabe, porque ele mostra montes de quadros modernosi e [CP que nós no 

fundo olhámos para aquiloi não percebíamos patavina] ... 

(cód.: 5417371 483-10-A00) 

 

(45) ... o próprio filho tourear é uma situação que me incomoda muitoi, e [CP que já o 

ano passado eu tentei, sair desta situaçãoi ] mas ... 

(cód.: 5419646 OP27N7N008) 

 

(46) ... eu é que não conhecia. Uma serra, uma aldeiai [CP em que nós entramos na 

aldeiai e temos a sensação nítida de ...] 

(cód.: 5935125 720-02-I00) 

 

(47) ... num ponto interessante – acontece que, eu como fui no centroi [CP em que 

estudei lái ], sou obrigado a deslocar-me várias vezes ... 

(cód.: 5932787 159-15-D00)  

 

(48) ... aquela adaptação à faculdade, nós passamos do liceui [CP em que tamos 

habituados a ter alii o nosso livrinho ...]118 

(cód.: 5937813 40-03-Q00) 

                                                           
118 Note-se que este enunciado pode receber uma leitura em que o ‘pronome resumptivo’, neste caso o 
advérbio [+LOC] ali, não é co-referente do N livro. A leitura apresentada em (48) não deixa de ser, no 
entanto, válida. 
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(49) Temos uma adega. Temos uma adega... a adega lusitâniai, [CP em que realmente 

nós apresentamos lái pratos regionais ...] 

(cód.: 5934950 671-08-TD0) 

 

(50) ... acabar com toda essa, esse generozinho do consultório privadoi [CP em que o 

indivíduo leva para lái o clientezinho que tem muito ...] 

(cód.: 5935818 950-20-A00) 

 

(51)  ... dum trabalho que se fez aí há uns dois anosi, [CP em que (...), em que se 

trabalhou, em que eu trabalhei muito nissoi ]. 

(cód.: 5937596 OP1CX0010L) 

 

(52) ... não tenho assim conhecimento mesmo, quando naquela zonai [CP em que eu 

estive alii na (Guarda)i ], não tive assim conhecimento ... 

(cód.: 5932836 172-04-L00) 

 

(53) ... do segundo andar para aqueles terrenos que lá estão em frentei [CP que vão 

fazer lái um parque para as crianças] ou ... 

(cód.: 7211584 734-03-A00) 

 

(54) Está a secar, faz umas gretas assim no forno, olhe faz umas gretasi [CP que o ar 

entra por alii e vai secando]. 

(cód.: 7420409 804-11) 

 

(55) Não. Foram, na marinha foi uns indivíduosi [CP que tivemos tudo quanto 

quisemos com elesi ...] 

(cód.: 7838051 302-15-C00) 

 

(56) Diz que tinha lá umas cadeirasi na casa de jantar [CP que davam por cada 

cadeirai dez contos] e o senhor não ... 

(cód.: 8068205 1080-04-F0)  

 

(57) ... senhor doutor, que é uma das melhores pensões até que há em (Lisboa)i, [CP 

que até os alentejanos vão lái todos, (Bastos)] – e ... 
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(cód.: 8302750 279-15-O01)  

 

(58) ... é aquele, enfim, o lugari [CP que a rapariga muitas vezes vai para lái ], tive lá 

quatro ... 

(cód.: 8334361 494-08-A00) 

 

(59) ... das melhores fábricas que nós temos cá. Contra, temos o cabo (Mondego)i, [CP 

que trabalhava lái muitas pessoas no cabo (Mondego)i ...] 

(cód.: 9258738 366-20-B02) 

 

(60) ... tem que haver e há alguns que se impõem logo e outrosi [CP que é preciso 

penetrar nelesi ]. 

(cód.: 11831196 995-03-A00) 

 

(61) ... vinte contos” e então, ou o achou ou o furtou. Há aquela pessoai [CP que a 

gente olha para elai e diz: “Não isto ...”] 

(cód.: 12374073 407-10-A00) 

 

(62) ... vemos qual é a pessoa que usa um fio. Por exemplo há certas pessoasi [CP que 

a gente olha para elasi diz assim: “Bom este pessoal ...”] 

(cód.: 12418284 407-10-A00) 

 

(63) ... mas é a infringir a lei, geralmente é na quinta, dentro da quintai [CP que ando 

lái assim a fazer umas curvitas e tal ...] 

(cód.: 14664970 241-04-C00) 

 

(64) Pois... Nós tivemos uma reunião – foi a última reuniãoi [CP que eu lái estive], e 

que eu, quando eu lá estive ... 

(cód.: 14771245 1192-03-A0) 

 

(65) É uma regiãoi [CP que se consome muito camarão no (Algarve)i]. 

(cód.: 14740382 45-14-S01) 
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GENITIVO 

(66) Tive correspondência com... o meu marido, mas foi um ano... correspondênciai 

[CP que até a maior parte delai não era correspondência ...] 

(cód.: 3063765 725P179) 

 

(67) Não vão para ali, que eu já ouvi dizer que algumas meninasi, e [CP que até as 

mães das meninasi vêm falar comigo] porque as meninas ... 

(cód.: 5417441 500-17-A05) 

 

(68) Têm a mania. E agora esta irmãi também [CP que, que lhei morreu o marido] fez 

a mesma coisa ... 

(cód.: 14178822 528P156*)  
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2. CORPORA ORAL E ESCRITO DE RELATIVAS COM ESTRATÉGIA RESUMPTIVA 

 

SUJEITO 

(1) Eu estou a extrair de um domínioi [CP que ele próprioi não é regido].119 

 [CP que  ti ... ] 

 

(2) Tenho uma amigai, [CP que elai não terminou o curso], que teve uma depressão 

pós-parto muito grande.120 

 [CP que  ti ... ] 

 

(3) É preciso evitar medidasi [CP que elas própriasi sejam fomentadoras de 

corrupção].121 

 [CP que  ti ... ] 

 

(4) A opinião pública teve acesso a um conjunto de informaçõesi [CP que, numa 

situação normal, elasi não seriam conhecidas].122 

 [CP que ... ti ... ] 

 

(5) Foi um jornalistai [CP que subiu tanto], [CP que cresceu tanto], [CP que elei era 

quase o adviser do Presidente da República].123 

 [CP que ... ti ... ] 

 

(6) A frase completiva é regida pelo adjectivo participiali, [CP que é ele próprioi um 

nome predicativo do sujeito].124 

 [CP que ... ti ... ] 

 

OBJECTO DIRECTO 

(7) Aqui tem uma cartai [CP que agradecia que fizesse o favor de ai ler].125 

 [CP que  ... ti ... ] 

                                                           
119 Professora Doutora em Linguística, 97/07/09. 
120 Licenciada em L.L.M., discurso informal, 97/07/18. 
121 Engº António Guterres, Telejornal, RTP1. 
122 José Alberto Carvalho, Jornal da Noite, SIC, 99/03/19. 
123 Raul Durão (jornalista), Amigo Público, RTP1, 99/09/13. 
124 Aluna do 3º ano do curso de L.L.M., teste de Sintaxe e Semântica do Português, 98/06/02. 
125 Parlamento, RTP2. 
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(8) Este é um temai [CP que gostaria de voltar um dia a poder tratá-loi ].126 

 [CP que  ... ti ... ] 

 

(9) Eles são dois jogadoresi [CP que eu osi vejo partir com tristeza].127 

[CP que ... ti ... ] 

 

(10) Há aqui alguns númerosi [CP que eu vou tirá-losi daqui].128 

 [CP que  ... ti ... ] 

 

(11) Há problemasi na nossa sociedade [CP que nós temos que tentar ultrapassá-losi da 

melhor forma].129 

 [CP que  ... ti ... ] 

 

(12) Há aqui um factori [CP que não vamos de forma nenhuma escondê-loi ].130 

 [CP que  ... ti ... ] 

 

(13) A única questão é fazer este projecto-leii, [CP que vamos fazê-loi discutir em 

Abril].131 

 [CP que  ... ti ... ] 

 

(14) Estas são outras formas de degradação ambientali [CP que vais pô-lasi aqui].132 

 [CP que  ... ti ... ] 

 

(15) Vamos ouvir relatosi [CP que também já osi ouviu Víctor Melícias esta 

manhã].133 

 [CP quei ... ti ... ] 

 

(16) Isto tudo implica um trabalho de muito tempoi e [CP que começo a ter alguma 

dificuldade em geri-loi ].134 
                                                           
126 Joaquim Letria, Conversa Afiada, RTP1, 92/07/05. 
127 Treinador de futebol, TVI, 97/06/14. 
128 Licenciado em Sociologia, 97/07/08. 
129 João Pinto, 1ª Mão, TVI, 97/10/15. 
130 Luís Sá, TV. 
131 Otelo Saraiva de Carvalho, TV, 98/03/28. 
132 Licenciado, 97/11/13 
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 [CP que ... ti ... ] 

 

(17) João de Barros e Nunes de Leãoi, [CP os quais podemos considerá-losi 

importantes para a linguística], ...135 

 [CP os quais ... ti ... ] 

 

(18) Muito obrigado pelo vosso precioso trabalhoi, [CP que oi leio todos os dias com 

atenção].136 

 [CP que ... ti ... ] 

 

OBJECTO INDIRECTO 

(19) São comportamentosi [CP para os quais nós não lhesi encontrávamos resposta].137 

 [CP para os quais ... ti ... ] 

 

(20) Olha o tipoi [CP que eu lhei emprestei o meu carro].138 

 [CP a quemi ... ti ... ] 

 

OBLÍQUO 

(21) É terrível funcionar com pessoasi [CP que eu tenho uma grande admiração por 

elasi ].139 

 [CP pelas quais ... ti ... ] 

 

(22) Há partesi [CP que nem os formadores foram lái ].140 

 [CP onde ... ti ... ] 

 

(23) Estou a lembrar-me da reportagem da Guerra do Golfo. É uma reportagemi [CP 

que eu não fiquei muito contente com elai ].141 

 [CP com a qual ... ti ... ] 

                                                                                                                                                                          
133 Jornalista, Notícias das 12h, rádio RFM, 99/09/05. 
134 José António Tenente, Em Viagem, Brisa, nº 10, 1997. 
135 Aluna do 1º ano do curso de L.L.M., exame de Introdução aos Estudos Linguísticos, 97/07/25. 
136 Nuno Rodrigues (consulente do Ciberdúvidas), 98/07/21. 
137 Funcionária Pública, Maria Elisa, RTP1, 97/06/16. 
138 Licenciado em Direito, conversa informal, 98/08/10. 
139 Licenciado em Sociologia, 97/06/20. 
140 Licenciado em Sociologia, 97/06/28. 
141 Jornalista, Maria Elisa, RTP1, 97/07/07. 
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(24) O Tulipa é um jogadori [CP que eu contava com elei ].142 

 [CP com que ... ti ... ] 

 

(25) O telemóvel é um bichinhoi [CP que não se consegue passar sem elei ].143 

 [CP sem o qual ... ti ... ] 

 

(26) Sei de um caminhoi [CP que o pai passou por lái da outra vez].144 

 [CP por onde / pelo qual ... ti ... ] 

 

(27) É uma realidadei [CP que não nos podemos dissociar delai ].145 

 [CP da qual ... ti ... ] 

 

(28) Acho que é uma questãoi [CP que agora não devíamos perder muito tempo com 

elai ].146 

 [CP com a qual ... ti ... ] 

 

(29) Isso era afinal o que havia no tempo daquele senhori [CP que dizem tanto mal 

delei ].147 

 [CP de quem ... ti ... ] 

 

(30) Uma coisa transparente é uma coisai [CP que a gente consegue ver bem através 

delai ].148 

 [CP através da qual ... ti ... ] 

 

(31) ... uma zonai [CP que os alunos à partida sabem que não vão concorrer a elai ].149 

 [CP a que / à qual ... ti ... ] 

 

(32) Este extracto não me diz o valori [CP que eu fiquei lái ].150 
                                                           
142 Treinador de futebol, TVI, 97/07/14. 
143 Paródia Nacional – entrevista de rua, SIC, 97/07/24. 
144 Aluno do 9º ano de escolaridade, 97/08/30. 
145 Treinador de futebol, 1º Jornal, RTP1, 97/10/19. 
146 Presidente da AF Lisboa, Linha de Fundo, TVI, 98/03/12. 
147 Ouvinte participante no Fórum, TSF, 98/03/25. 
148 Malucos do Riso, SIC, 98/03/29. 
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 [CP com que ... ti ... ] 

 

(33) Há lá muitos aparelhosi [CP que ninguém sabe trabalhar com elesi ].151 

 [CP com os quais ... ti ... ] 

  

(34) Às vezes tenho alunos muito interessantesi [CP que eu gosto muito de falar com 

elesi ].152 

 [CP com os quais ... ti ... ] 

 

(35) Já fui escuteiro e comecei pelos Lobitos. É um animali [CP que eu tenho uma 

grande admiração por elei ].153 

 [CP pelo qual ... ti ... ] 

 

(36) Estamos perante uma situação que existei, [CP que é preciso intervir nelai ].154 

[CP em que ... ti ... ] 

 

(37) Acho que são resultadosi [CP que os militantes não se envergonham delesi ].155 

[CP dos quais ... ti ... ] 

 

(38) Dou-me muito bem em Paris, à parte daquele ar um pouco snob que os 

parisienses têm e que não é muito simpáticoi, mas [CP que consigo sempre passar 

à margem dissoi ].156 

 [CP à margem do qual ... ti ... ] 

 

(39) A razão, a justiça são valores muito importantesi [CP que hoje em dia ninguém se 

deixa levar por elesi ].157 

 [CP pelos quais ... ti ... ] 

 

                                                                                                                                                                          
149 Professor Doutor em Clássicas. 
150 Licenciado, 97/07/31. 
151 Mestre em Linguística, 98/06/10. 
152 Professor Doutor Urbano Tavares Rodrigues, 98/06/26. 
153 Visitante da Expo’98 – Cais do Oriente, RTP2, 98/07/22. 
154 Alexandre Rosas – “Projecto Vida”, Jornal da Noite, SIC, 99/03/11. 
155 Ferreira do Amaral (ex-ministro de um governo do PSD), Especial Eleições, RTP1, 99/10/10. 
156 José António Tenente, Em Viagem, Brisa, nº 10, 1997. 
157 Aluna do 12º ano de escolaridade, teste de Português, 98/03/26. 
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(40) Em lugar dos destinos tradicionais e tão procuradosi [CP que, apesar de caros, já 

vai sendo difícil arranjar lugar para elesi ], optámos por lhe propor um 

“reveillon” diferente.158 

 [CP para os quais ... ti ... ] 

 

(41) Apetece-me regressar para perto das pessoasi [CP que eu realmente gosto] e [CP 

me sinto bem perto delasi].159 

 [CP perto das quais ... ti ... ] 

 

GENITIVO 

(42) Manuela Ferreira Leite foi gerir um ministérioi [CP que ela própria tinha baixado  

o orçamento desse ministérioi ].160 

 [CP  cujo orçamento ... ti ... ] 

 

(43) Jerónimo Soares Barbosa publicou umas obras religiosasi, [CP que eu já não me 

lembro do nome delasi ], muito interessantes.161 

 [CP  de cujos nomes ... ti ... ] 

 

(44) Há técnicos muito bonsi e [CP que as pessoas não sabem o nome delesi ].162 

 [CP cujos nomes ... ti ... ] 

 

 

                                                           
158 TAP Air Portugal Tours, http://www.taptours.com, 99/06/23. 
159 Aluna do 10º ano de escolaridade – área de Humanidades, carta pessoal, 2000/01/26. 
160 Licenciado em Sociologia, conversa informal, 97/06/21. 
161 Aluna do 4º ano do curso de L.L.M., 98/03/23. 
162 Realizador de cinema – Joaquim Leitão, Globos de Ouro, SIC, 98/04/05. 
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Anexo II 
______________________________________________________________________ 

 

Corpora de Relativas com Estratégia Cortadora 
 

 

1. RELATIVAS CORTADORAS EXTRAÍDAS DO “CORPUS DE REFERÊNCIA DO 

PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO – ORAL” 

 

OBJECTO INDIRECTO 

(1) ... o grupo até nem é muito grande, nem é propriamente aquilo [CP [P ∅] que se 

chama um grupo]. 

(cód.: 1613295 444-03-A00) 

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(2) Mas é muito interessante, é uma arte [CP [P ∅] que eu dou muito valor]. Eu gosto 

mesmo disto. 

(cód.: 1645059 1316-04-Q1)  

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(3) ... e dizíamos portanto que estávamos a educar fisicamente e é o aspecto [CP  

[P ∅] que nós agora estamos a ligar talvez menos]. 

(cód.: 1778864 833-08-D00)  

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(4) ... uns três anos, entusiasmou-se por, quer dizer, tinha muitas cadeiras [CP [P ∅] 

que deram equivalência] e agora está a acabar ... 

(cód.: 2249423 1156-03-A0) 

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(5) ... na lã a percentagem de gordura, quer dizer, uma série de características [CP  

[P ∅] que essas matérias-primas têm que obedecer] ... 
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(cód.: 2284979 1280-04-B0)  

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(6) ... há um grande desfasamento entre os detentores de cursos [CP [P ∅] que eu 

chamo técnicos e os cursos de letras] ... 

(cód.: 3104981 570-20-C00) 

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(7) ... um estudante, quer dizer, mesmo com uma diferença enorme de, daquilo [CP  

[P ∅] que nós chamamos mesmo educação], ... 

(cód.: 3319247 1312-24-C0) 

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(8) ... de maneira que aborrece-me um bocado, esta disciplina [CP [P ∅] que estamos 

habituados]. 

(cód.: 4341111 515-21-A00) 

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(9) Aquelas bebidas das pedras, do género [CP [P ∅] que nós cá chamamos água 

mineral], não é, água tónica. 

(cód.: 7435629 417-18-A00)  

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(10) ... levam pão para ao meio da tarde comerem um pequeno lanche, [CP [P ∅] que 

eles chamam a merenda] ... 

(cód.: 8238922 278-15-O02) 

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(11) ... saber informações mas tive pouca sorte porque um dos moços [CP [P ∅] que eu 

escrevi], a carta não lhe chegou à mão. 

(cód.: 9273069 630-01-C00) 

 [CP [PP [P a] quem] ... ti ... ] 
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(12) ... doze mil processos e só duzentos é que atingem realmente um nível [CP [P ∅] 

que podemos chamar humano e de serviço social]. 

(cód.: 10815938 280-15-O02) 

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(13) É, quer dizer, é aquela pescada pequena [CP [P ∅] que aplicam o nome de 

soldados]. 

(cód.: 12323908 775-01-P05) 

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(14) ... porque andava com a minha irmã, era uma miudinha pequenina [CP [P ∅] que 

eu achava muita piada], a amiga da minha irmã ... 

(cód.: 12326454 866-04-C00) 

 [CP [PP [P a] quem] ... ti ... ] 

 

(15) ... portanto é menos um que nos tá a dar trabalho, é menos um [CP [P ∅] que a 

gente tem de fazer a cama] ... 

(cód.: 16777334 63-19-E07) 

 [CP [PP [P a] quem] ... ti ... ] 

 

(16) ... e quando nós acabámos o mercado voltámos para a vila, [CP [P ∅] que 

chamamos nós a vila de (Quipese)]. 

(cód.: 17399944 16-18-A00) 

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(17) ... até isso muito bem na medida em que tinha uma estaca de vinho, [CP [P ∅] que 

eles chamavam vinho... era vinho de sete] ... 

(cód.: 17416948 988-08-H00)  

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 
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OBLÍQUO 

(18) ... no Verão e no Inverno, porque é aquela [CP [P ∅] que nós gostamos mais], é a 

que se suja menos, mas é um tecido extremamente fininho, ... 

(cód.: 642240 1382-11-A0) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(19) A maior cidade da Suíça é Zurique, no entanto a [CP [P ∅] que eu gostei mais foi 

Genève] ... 

(cód.: 642086 1248P278)  

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(20) Mas tá a ver, estão aí colegas nossos com aldeias [CP [P ∅] que não há meio de 

transporte], vão a pé ... 

(cód.: 1129070 1014-11-G0)  

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(21) Passo assim os dias [CP [P ∅] que estou em casa]. Mas, chego a uma certa altura 

que cansa também. 

(cód.: 1206964 484-08-A00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(22) Tudo tem os seus dias santos e assim... Na altura [CP [P ∅] que se precisa de dar 

um passeio] não podem ... 

(cód.: 1206978 563-02-H00)  

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(23) Pelo contrário, na altura [CP [P ∅] que eu lá estava], tinha, tinha o dobro do 

comércio ... 

(cód.: 1207118 1333P294) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(24) Mas, até por razões de vária ordem de, sei lá, de na altura [CP [P ∅] que eu quis 

sair de (Alcoitão)] terem os quadros ... 
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(cód.: 1207069 1002-03-A0)  

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(25) ... coordena só (Braga). Só a cidade. Cada e depois na altura [CP [P ∅] que as 

uvas estejam maduras], começam a entrar uvas, ... 

(cód.: 1207090 1140-11-D0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(26) ... um é bonito e não é muito frio, quer dizer, na altura [CP [P ∅] que está a nevar 

propriamente] é frio, mas depois ... 

(cód.: 1207153 103-04-G00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(27) ... sem dúvida, na altura [CP [P ∅] que lá estive] achei aquilo até fora do vulgar ...  

(cód.: 1207083 1023-07-B0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(28) ... passou a gravidez inteirinha a chorar e na altura [CP [P ∅] que era para ter o 

bebé], quase se recusava a ter ... 

(cód.: 1206936 396-03-A00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(29) O rapaz tentou passar e na altura [CP [P ∅] que ele ia a atravessar a estrada] 

apareci eu, ...  

(cód.: 1207006 668-04-B05) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(30) ... foi por ouvir o pai nem o meu irmão gaguejar, porque eles na altura [CP [P ∅] 

que eu principiei a falar o] – sou mais nova ...  

(cód.: 1207139 1399-23-A0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 
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(31) ... lá lutei debaixo do mar, ela veio acima, ... foi na altura [CP [P ∅] que elas 

queriam-me levar para (França)].  

(cód.: 1207055 912-04-B05) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(32) ... do palácio onde o papa se encontrava, mas na altura [CP [P ∅] que ele veio cá 

fora] inda achei um bocadinho esquisito ...  

(cód.: 1207104 1228-08-E0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(33) Eu sei é que só soube na altura [CP [P ∅] que eles nasceram] e portanto eu fui 

para o hospital, ...  

(cód.: 1207062 930-08-H05) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(34) ... um pavor à serra, é a trovoada, porque lembro-me no primeiro que fui para lá, 

primeiro não, primeiro ano [CP [P ∅] que vim para cá] ... 

(cód.: 1277521 250-15-A00) 

  [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(35) ... o papel cortado, franjas, outras são flores, umas, o último ano [CP [P ∅] que a 

nossa rua foi arranjada], foi a rua (Direita), ...  

(cód.: 1277542 277-15-O01) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(36) ... não tenho paciência para aturar cachopos, e será o último ano [CP [P ∅] que 

estou a dar aulas], para o ano tentarei fazer o estágio ... 

(cód.: 1277612 685-20-C10)  

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(37) ... nós andamos com a farda de Verão no Inverno, porque é aquela [CP [P ∅] que 

nós gostamos mais], é a que se suja menos, ... 

(cód.: 1452210 1382-11-A0) 
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 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(38) ... o dito armário chinês, e um canapé, aquele [CP [P ∅] que estamos a discutir], e 

tenho a impressão que pouca ... 

(cód.: 1470427 345-15-A00) 

 [CP [PP [P sobre] o qual] ... ti ... ] 

 

(39) ... mesmo no Inverno porque aqui o clima é... bastante melhor que aquele [CP  

[P ∅] que estava habituado no norte]. 

(cód.: 1470441 404-01-A04) 

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(40) ... não é, assim como vejo modelos de sapatos, mas só escolho aqueles [CP [P ∅] 

que gosto]. 

(cód.: 1479125 901-08-H05) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(41) ... optam por ir para a lagoa, não é. Mas temos também uma praia aqui [CP [P ∅] 

que eu ainda ontem falei], não é, que é o (Baleal) ... 

(cód.: 1558429 1222-25-M0) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(42) ... quer dizer, gostam, mas, muitas vezes cada pessoa cultiva aquilo [CP [P ∅] que 

precisa] e não para vender. 

(cód.: 1614408 1227-08-E0) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(43) Ao menos faço aquilo que quero e aquilo [CP [P ∅] que gosto]. 

(cód.: 1614744 1385-20-B0) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(44) ... isso para mim é secundário, o que eu quero é fazer aquilo [CP [P ∅] que gosto 

realmente], que é dar aulas. 
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(cód.: 1613197 OP13T3S004) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(45) Eu compro conforme as minhas posses ou aquilo [CP [P ∅] que gosto]... e que me 

interessa ... 

(cód.: 1614310 1176-15-D0)  

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(46) Porque realmente se lhe vou fazer sempre aquilo [CP [P ∅] que ela gosta] ela 

nunca sai daquele penteado. 

(cód.: 1614996 34-09-C00) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(47) ... ah e lhes davam abrigo ah e portanto todo, toda(...), tudo  aquilo [CP [P ∅] que  

eles necessitavam] ah quando andavam por exemplo a ... 

(cód.: 1614800 OP4DC0003L) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(48) ... rude que a gente temos na arte do campo, é a enxada, não é a arte [CP [P ∅] 

que a gente gosta]. 

(cód.: 1645052 1281-15-N0) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(49) ... gosto porque, enfim, foi uma arte [CP [P ∅] que eu vim logo de pequeno, desde 

os onze anos], ... 

(cód.: 1645038 263-18-C07)  

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(50) Pois tá certo. Por acaso, (...) um, um dos assuntos que, [CP [P ∅] que me interesso 

desde criança] ... 

(cód.: 1898309 1308P288*) 

 [CP [PP [P sobre] o qual] ... ti ... ] 
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(51) ... e vendeu-se muito mais conversamos, conversamos... Mas os assuntos [CP  

[P ∅] que a gente conversa] é eu sempre a berrar com ele ... 

(cód.: 1898316 1353-22-A0) 

 [CP [PP [P sobre] os quais] ... ti ... ] 

 

(52) ... é, por exemplo, eu nos livros, se disserem assim: «Qual é o autor [CP [P ∅] que 

gostas mais]?» Não há assim autores, há livros, ... 

(cód.: 1992892 710P177) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(53) ... mas (...) de repente disse: «Espera! Tenho ali um tom de azul [CP [P ∅] que 

talvez o senhor goste]!». 

(cód.: 1999012 885P218*) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(54) ... aqui deste ribeirozito, que é o tal que alimenta a pequena barragem [CP [P ∅] 

que eu falei], onde nasceu a companhia eléctrica ... 

(cód.: 2063149 1075-07-B0) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(55) ... umas trinta e tal, umas velhotas, e depois, no bocadinho [CP [P ∅] que eu 

estive à porta] e lá à espera dele ... 

(cód.: 2171164 859-23-O04)  

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(56) É raro vir por aqui, aliás que não é o café [CP [P ∅] que eu mais gosto]. 

(cód.: 2251615 820-08-D00) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(57) ... agora conforme ela é interpretada não gosto, pois há muita coisa [CP [P ∅] que 

eu não gosto]. 

(cód.: 2593036 674-01-A09) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 
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(58) ... cor que nos incomoda, portanto foi esta experiência e outra coisa [CP [P ∅] que 

eu fui sensível também] das poucas vezes [CP [P ∅] que saí] ...  

(cód.: 2592420 384-14-A00) 

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(59) ... o próprio tipo que emigra vem, a primeira coisa [CP [P ∅] que pensa] é fazer 

uma casa. 

(cód.: 2592259 310-04-F01) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(60) Olhe, por exemplo aqui uma coisa [CP [P ∅] que reparam imenso] é uma moça 

sair à noite sozinha ... 

(cód.: 2594709 78-09-C05) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(61) ... eu teria de deixar de ganhar e ir, mas era uma coisa [CP [P ∅] que eu gostaria 

imenso]. 

(cód.: 2593386 833-08-D00) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(62) ... costumam vir ranchos folclóricos, uma coisa [CP [P ∅] que eu gosto bastante]! 

(cód.: 2592266 311-04-F00) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(63) Oh!... sei lá do que é que gosto! Olhe, há uma coisa [CP [P ∅] que pouca gente 

gosta]; eu gosto muito de (Rachmaninof) ... 

(cód.: 2592385 372-02-A00) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(64) Olhe, uma coisa [CP [P ∅] que ontem fiquei pasmada] foi numa aldeia, ... 

(cód.: 2593806 1020P247*) 

 [CP [PP [P com] a qual] ... ti ... ] 
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(65) Tá claro, eu gosto de baile, eu gosto de dançar, tem uma coisa [CP [P ∅] que eu 

gosto imenso]. 

(cód.: 2591993 220-15-D03)  

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(66) Ah, então, umas das coisas [CP [P ∅] que eu acho que eles são muito diferentes] é 

no aspecto ... 

(cód.: 2640743 494-08-A00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(67) ... já não dispomos daquela disposição e dumas quantas coisas [CP [P ∅] que 

dispúnhamos] quando trabalhávamos para ... 

(cód.: 2641016 677-08-M00) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(68) Nós temos um período [CP [P ∅] que podemos fugir do colégio], que são 

precisamente esses três dias de Maio, ... 

(cód.: 2662209 549-04-A00)  

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(69) ... não é o curso que mais me interesse, também não é um curso [CP [P ∅] que eu 

goste], eu gostaria imenso de seguir um curso de ... 

(cód.: 3102898 374-15-C00) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(70) ... é uma água também duma cor completamente diferente daquela [CP [P ∅] que 

estamos habituados]. 

(cód.: 3304506 384-14-A00) 

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(71) Ora... e portanto eu agora estou numa posição já diferente daquela [CP [P ∅] que 

entrei para cá], ... 

(cód.: 3304555 1280-04-B0) 
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 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(72) E é, ele houve um determinado programa dele [CP [P ∅] que ele pôs um 

problema], que eu conheço muito bem, ... 

(cód.: 4044981 456-08-U00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(73) Então vem... fala naqueles – alguns deles [CP [P ∅] que o (José) já não se lembra] 

– naqueles tipos antigos ... 

(cód.: 4051041 1054-08-TD) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(74) ... tratar destes rapazes, como eu trabalho, com eles, da idade deles que é uma 

idade [CP [P ∅] que eles precisam de trabalhar] e, ... 

(cód.: 4051034 1031-10-I0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(75) Tive um desastre [CP [P ∅] que ia ficando aqui sem a perna esquerda]. 

(cód.: 4167864 913P221*) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(76) ... mais vinho de vez em quando, mas isto faz-se na véspera do dia [CP [P ∅] que 

se quer comer], depois tira-se do forno, ... 

(cód.: 4261816 1291-01-A0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(77) Eu não conheço o director da escola, fui à escola no dia [CP [P ∅] que a levámos] 

e, mas não vimos ninguém, ... 

(cód.: 4261655 216-15-D00)  

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(78) ... mas tivemos azar foi no dia [CP [P ∅] que choveu]! Dias seis de Junho. 

(cód.: 4261662 260-04-B00) 
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 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(79) ... foi no dia [CP [P ∅] que o miúdo teve doente], depois a malta foi para o 

Hospital ... 

(cód.: 4261767 838-23-P01) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(80) ... e a cachorra, tem piada, no dia [CP [P ∅] que eu adoeci], ela adoeceu. 

(cód.: 4261634 167-18-H01) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(81) Depois, a pessoa põe, quer dizer, põe logo... No primeiro dia [CP [P ∅] que 

entrei], deram-me uma navalha ... 

(cód.: 4261837 1355-24-A0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(82) Ora aqui o corredor vive as corridas desde o primeiro dia [CP [P ∅] que chega]. 

(cód.: 4261641 170P113*) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(83) ... aquilo com a maior das facilidades, e eu também, o primeiro dia [CP [P ∅] que 

entrei lá] tinha vómitos. 

(cód.: 4261697 485P153) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(84) ... o tempo correu, passaram-se uns meses, e um dia [CP [P ∅] que estava eu 

muito despreocupadamente no meu cartório] ... 

(cód.: 4261781 1117-03-A0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(85) Mas houve um dia [CP [P ∅] que ele foi lá com uns senhores amigos] ... 

(cód.: 4261774 1073-25-P0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 
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(86) Olha ontem não fui, é mais os dias [CP [P ∅] que não vou, que aos dias [CP [P ∅] 

que vou]. 

(cód.: 4281376 884-11-A15) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(87) ... saímos daqui já vamos um bocadinho, para não dizer certos dias [CP [P ∅] que 

vamos mesmo esgotadíssimos] ... 

(cód.: 4281474 1211-20-A0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(88) Ah! Nesse aspecto...! Há dias [CP [P ∅] que se ganha]... há dias [CP [P ∅] que não 

se ganha]... a vida de pescador é assim. 

(cód.: 4281509 1288-19-B0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(89) Bom, chega-se, tá compreendendo, há dias [CP [P ∅] que chegam cansadas, 

cansadíssimas, esgotadas], bom ... 

(cód.: 4281411 1015-08-U0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(90) Gosto, gosto muito, muito, até porque temos dias, há dias [CP [P ∅] que temos 

muita dificuldade], porque vem aqui gente ... 

(cód.: 4281236 316-04-S07) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(91) Há dias [CP [P ∅] que a gente tá bem disposta para tudo], e outros dias [CP [P ∅] 

que a gente tá aborrecida] seja lá com o que for. 

(cód.: 4281446 1177-22-A0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(92) E há dias [CP [P ∅] que não podemos vir], há dias [CP [P ∅] que ficamos lá fora]... 

(cód.: 4281390 927-14-P00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 
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(93) Há aquele movimento certo, não é verdade, aqui não, mas, há dias [CP [P ∅] que 

se faz um], uns dias dão para os outros ... 

(cód.: 4281355 873-19-R01) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(94) Nos dias [CP [P ∅] que tenho corridas de toiro], vou para porteiro da corrida ... 

(cód.: 4281425 1092-23-P0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(95) ... ou agarro num crochet, e pronto, passo assim os dias [CP [P ∅] que estou em 

casa]. 

(cód.: 4281278 484-08-A00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(96) ... no trabalho, nessa altura nós tínhamos que pagar os dias [CP [P ∅] que ela não 

pudesse trabalhar]. 

(cód.: 4281250 341-10-A00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(97) ... eu todos os dias, vou à, todos os dias, todos os dias [CP [P ∅] que a biblioteca 

tá aberta] eu vou lá. 

(cód.: 4281285 499-10-A00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(98) ... mês a mês trabalha-se uma semana, pois é assim. Nos outros dias [CP [P ∅] 

que trabalho às duas], a luta é a mesma da casa ... 

(cód.: 4281313 580-16-A05) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(99) Pescador, temos dias [CP [P ∅] que ganhamos], temos outros dias [CP [P ∅] que 

não ganhamos], ganhamos um quinhão, um quinhãozinho ... 

(cód.: 4281502 1288-19-B0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 
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(100) ... mas gostei bastante aqueles poucos dias [CP [P ∅] que lá estive]. 

(cód.: 4281243 323-07-A00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(101) Quer dizer, tem alturas, não é; tem dias [CP [P ∅] que realmente tá mais 

agradável uns que outros]. 

(cód.: 4281404 1005-23-M0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(102) Mas claro, temos, como temos dias [CP [P ∅] que temos muita gente] e temos 

dias [CP [P ∅] que temos poucos] ... 

(cód.: 4281194 171-08-E06) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(103) ... pois, é muito, é, cansativo. Tenho dias [CP [P ∅] que chego à noite 

completamente esgotada] ... 

(cód.: 4281467 1193-10-B0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(104) A coisa está assim. Mas eu tenho dias [CP [P ∅] que venho para aqui] que eu 

sozinha rio-me ... 

(cód.: 4281306 562-23-O06)  

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(105) Trabalha-se mesmo a sério. Eu tenho dias [CP [P ∅] que chego à noite] só me 

apetece ir para a cama dormir ... 

(cód.: 4281327 642-20-C00)  

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(106) Às vezes aborrece-me, principalmente agora no Verão tenho dias [CP [P ∅] que 

quase me deixo dormir] ... 

(cód.: 4281208 238-15-N07) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 
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(107) ... ha evidentemente que, Siza, não fez mais do que, falar, dos projectos [CP [P ∅] 

que já trabalhou] ... 

(cód.: 4639945 OP20G0H006)  

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(108) X: Deve ser servido bem fresco, é como é bom. A: É um doce [CP [P ∅] que eu 

gosto muito]. 

(cód.: 4681132 467P146) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(109) ... deve ser assim: a Irmandade, e no Domingo [CP [P ∅] que há coroação], 

quando a coroa ... 

(cód.: 4716701 111P101)  

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(110) ... há festival folclóricos, corridas de cavalos e etc. No Domingo [CP [P ∅] que é 

a procissão], não se pode andar cá na vila. 

(cód.: 4716694 657P171) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(111) ... fazíamos, lá numa eira, baile, tivemos uns domingos [CP [P ∅] que fazíamos] e 

depois já levavam a mal ... 

(cód.: 4717324 1262-07-B1) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(112) ... a zona das praias é de facto a única coisa que eu apreciei e [CP [P ∅] que 

gostei], são esplêndidas ... 

(cód.: 5416503 269-18-C00) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(113)  Tenho assim alguns móveis [CP [P ∅] que na verdade gosto muito] e que 

encontrei quase todos fora de Coimbra. 

(cód.: 5419037 977P234) 
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 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(114) ... é para ver mais ou menos o meio que o aluno... do meio económico [CP [P ∅] 

que o aluno tá inserido] ...  

(cód.: 5622130 1371-08-A0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(115) ... ha são festas realmente todas elas interessantes, todas elas [CP [P ∅] que vale a 

pena assistir] ...  

(cód.: 5675904 OP23Z3V005) 

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(116) ... um bom emprego, não é dos maus, para mim, mas não é este o emprego [CP  

[P ∅] que eu mais gostava]. 

(cód.: 6003509 667-15-R00) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(117) A estudar nunca se arranja um emprego [CP [P ∅] que se ganhe tão bem] como 

se... 

(cód.: 6003481 292-04-F00)  

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(118) ... um ataque a uma esquadra que houve. Houve no (Porto), quer dizer, porque há 

uma esquadra [CP [P ∅] que a polícia veio de metralhadora para a rua] ... 

(cód.: 6242612 810-18-C02) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(119) Era para seguir outra vida, vida essa [CP [P ∅] que eu tinha que alcançar 

estudos],... 

(cód.: 6257719 157-15-N07) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 
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(120) ... qualquer coisa assim e acabo por fazer uma estante [CP [P ∅] que eu preciso], 

mas não eu concebê-la ... 

(cód.: 6329251 378-15-A00) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(121) ... não é, posto em direcção, há uma hora de saída, há estações [CP [P ∅] que 

varia], não é, aqui na central ... 

(cód.: 6366126 789-18-A00)  

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(122) X: agora o dois ponto dois... pronto este é um daqueles exercícios [CP [P ∅] que 

eu acabei de vos falar agora] ... 

(cód.: 6840749 OP44B5A000) 

 [CP [PP [P de / sobre] que / o qual] ... ti ... ] 

 

(123) ... depois já não há timidez, nem nada. Sim, esta experiência [CP [P ∅] que falei 

há pouco]. 

(cód.: 6846127 121-04-L00) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(124) ... e os questionários que leva a criança a redigir com uma facilidade [CP [P ∅] 

que não estava habituada na primeira e na segunda] ... 

(cód.: 6854698 627-09-C00) 

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(125) Filmes [CP [P ∅] que eu gosto mais] são... que envolvam um pouco de mistério ... 

(cód.: 7065579 834-04-I00) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(126) E depois temos a estufa e temos as flores [CP [P ∅] que eu gosto] e agora ... 

(cód.: 7089025 690-02-U00) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 
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(127) ... houve três pontos fundamentais [CP [P ∅] que eu gostei]. Era a bacteriologia ... 

(cód.: 7238559 159-15-D00)  

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(128) ... chega a casa perto da meia-noite, é a hora [CP [P ∅] que janta]; ora no fim de 

jantar ... 

(cód.: 7577254 1198-25-M0) 

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(129) ... tinha que se estar em jejum desde a meia-noite até à hora [CP [P ∅] que se 

comungava]. 

(cód.: 7577310 31P082*) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(130) À hora [CP [P ∅] que o avião chegar] nós temos de lá estar, não é. 

(cód.: 7577233 733-02-U00) 

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(131) Não é porque eu lá vá à praia, já à hora [CP [P ∅] que saio daqui]. Já não vou. Só 

vou jantar ... 

(cód.: 7577219 466-02-A00) 

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(132) Entrámos na reserva na hora que... à hora [CP [P ∅] que os bichos tavam a 

dormir] ... 

(cód.: 7577198 300-14-A00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(133) ... transporte – há mesmo muita dificuldade! – sobretudo à hora [CP [P ∅] que 

normalmente entram nos empregos]. 

(cód.: 7577240 737-23-P01) 

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 
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(134) ... quer dizer, dentro da idade [CP [P ∅] que estou], que julgo que tenho que me 

rebaixar um bocado ... 

(cód.: 7778411 328P135*) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(135) ... como eu trabalho, com eles, da idade deles que é uma idade [CP [P ∅] que eles 

precisam de trabalhar] e, ensino-os ... 

(cód.: 7778516 1031-10-I0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(136) Pois, quer dizer, a indústria têxtil é uma das indústrias [CP [P ∅] que nós cá 

temos mais trabalho] porque ... 

(cód.: 7842201 182-01-L00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(137) ... em circunstâncias normais logicamente que é mais um jogador [CP [P ∅] que 

nós podemos contar] ... 

(cód.: 8075620 OP27P7P005) 

 [CP [PP [P com] o qual] ... ti ... ] 

 

(138) ... dois grupos e com ideias contrárias, portanto, e do jornal [CP [P ∅] que há 

pouco falei] surgiu precisamente essa cisão ... 

(cód.: 8082392 1279-01-A0)  

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(139) ... e não há mais nenhum baile, caso, por acaso cá é o único liceu [CP [P ∅] que 

só fazem baile de sétimo]. 

(cód.: 8283257 683-20-I00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(140) ... tem tudo, quer dizer, a pessoa ali vai com a lista [CP [P ∅] que precisa para 

casa] ... 

(cód.: 8306078 535-17-A00) 
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 [CP [PP [P de] o que] ... ti ... ] 

 

(141) ... pois, nem podem estar à frente daquilo, embora já haja uma lista [CP [P ∅] que 

eu tenho o nome comercial dum lado] e à frente ... 

(cód.: 8306092 1173-11-G0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(142) ... muito característico cá da (Terceira), até porque é o único lugar [CP [P ∅] que 

há touradas no], já o ano passado ... 

(cód.: 8334368 744-08-TD0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(143) ... é exactamente, é húmido, porque há lugares [CP [P ∅] que há muita 

humidade], não é, sim que há lugares [CP [P ∅] que há muita humidade] ... 

(cód.: 8335277 976-10-I00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(144) X: e então a, a minha madrinha [CP [P ∅] que a senhora dona B ainda se 

recorda],... 

(cód.: 8471014 796P200*) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(145) ... para fazer o exame de admissão ao magistério, [CP [P ∅] que eu afinal não 

cheguei a ir]; e ando daqui ... 

(cód.: 8471339 648-23-B04) 

 [CP [PP [P a] o qual] ... ti ... ] 

 

(146) Cá houve uma pequena, uma ligeira manifestação [CP [P ∅] que nós nem nos 

apercebemos]. 

(cód.: 8698704 946-08-B00) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(147) Essa fruta muito melindrosa, [CP [P ∅] que não, não se pode mexer muito]. 
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(cód.: 9023495 1044-03-A1) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(148) ... dezasseis escudos por dia e durante esses meses [CP [P ∅] que estiverem 

doentes] não pagam a cota à casa do povo. 

(cód.: 9064374 316-04-S07) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(149) ... cadeiras em Julho, Outubro, Dezembro e Janeiro e até nos meses [CP [P ∅] que 

não falei], quer dizer, se de facto conseguisse ... 

(cód.: 9064465 18-15-Q00) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(150) ... a melhor festa para mim, [CP [P ∅] que eu gostava mais] era a queima das 

fitas... 

(cód.: 9194461 1199-07-B0) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(151) ... duas horas à procura de, para ver, nos encontrarmos com um moço [CP [P ∅] 

que eu me escrevia naquele tempo], entrávamos em ... 

(cód.: 9272844 658-15-R00)  

 [CP [PP [P com] quem] ... ti ... ] 

 

(152) ... e ele então imaginou aquela, a esposa como o tipo de mulher [CP [P ∅] que 

gostava]. Passado quinze dias saiu do hospital ... 

(cód.: 9478702 1267-04-B0) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(153) ... e tou convencido até que de verdade e o mundo [CP [P ∅] que ele normalmente 

gravita], que é um mundo cheio de ... 

(cód.: 9484695 857-08-F02) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 
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(154) ... nem toda a gente consegue as máquinas [CP [P ∅] que precisam]. 

(cód.: 9492509 1227-08-E0) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(155) Não posso explicar, porque não tenho os métodos [CP [P ∅] que é preciso], não é, 

para explicar, não sei. 

(cód.: 9512596 1304-20-I0) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(156) E há certos períodos do mês [CP [P ∅] que a gente também anda com a pele 

irritada] ... 

(cód.: 9516771 1328-22-A0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(157) ... economizam bastante, mesmo bastante para chegarem cá e no mês [CP [P ∅] 

que estão cá de férias], nota-se perfeitamente que até ... 

(cód.: 9516764 1007-04-F0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(158) ... no primeiro mês [CP [P ∅] que eu vim para aqui trabalhar] aqui neste sítio 

achei um ... 

(cód.: 9516799 47-09-C00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(159) Tenho assim alguns móveis [CP [P ∅] que na verdade gosto muito] e que 

encontrei ... 

(cód.: 9519140 977P234) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(160) ... querem muitos feitios numa peça só porque viram o, os punhos naquela [CP  

[P ∅] que gostaram], mas viram a gola na outra ... 

(cód.: 9669129 415-15-D02) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 
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(161) ... a gente acabou com os bilhares porque foi sempre um negócio [CP [P ∅] que 

eu nunca gostei], primeiro. 

(cód.: 9698270 1313-22-A0) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(162) ... trabalhava de dia e de noite, havia noites [CP [P ∅] que eu não me deitava] 

para aproveitar... 

(cód.: 9900279 468-02-R00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(163) ... mas mesmo assim quando é um objecto [CP [P ∅] que nós temos dúvidas], 

pedimos o recibo da compra. 

(cód.: 11427564 407-10-A00) 

 [CP [PP [P sobre] o qual] ... ti ... ] 

 

(164) Não sei como é que é possível fazer obras, as obras [CP [P ∅] que isto precisa], 

não sei, não percebo nada ...  

(cód.: 11429134 152-15-O02) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(165) ... foi mais sorte tê-lo encontrado do que na ocasião [CP [P ∅] que ele o perdeu], 

lho perderam. 

(cód.: 11431938 406-01-A04) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(166) Havia lá, uma ocasião [CP [P ∅] que fui a um], [CP [P ∅] que fui a uma 

exposição] e que havia lá ... 

(cód.: 11431959 49-14-S01) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(167) ... uma senhora muito simpática, também vem, as únicas, a única ocasião [CP  

[P ∅] que eu comunico com ela] é quando vem pagar a renda ... 

(cód.: 11431931 403-01-A04) 
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 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(168) E agora tenho certas ocasiões [CP [P ∅] que penso nessas palavras que esse 

senhor me dizia]. 

(cód.: 11432110 1051-09-B0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(169) ... trabalhar mais talvez ainda do que aqui porque tinha certas ocasiões [CP [P ∅] 

que às vezes levantava-me às seis horas da manhã] ... 

(cód.: 11432103 608-09-C04) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(170) ... nunca fui muito amiga do camarão. A mim já havia ocasiões [CP [P ∅] que até 

já estava enjoada]. 

(cód.: 11432138 110-18-H01) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(171) Ah, tem ocasiões [CP [P ∅] que há], não é, e tem outras ocasiões [CP [P ∅] que 

não há], ocasiões [CP [P ∅] que quando há] é barato ... 

(cód.: 11432131 1158-25-M0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(172) Lá vem um dia ou outro, um dia ou outro [CP [P ∅] que a refeição é menos 

agradável], mas na, no geral é boa ... 

(cód.: 11812943 486-20-C00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(173) Gostei. Pois pára com isso agora. Vi. Ah, mas vi outro [CP [P ∅] que gostei 

mais]. 

(cód.: 11813013 826-08-TD1) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 
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(174) ... creio que era um são... um são Bento ou são Braz e, e outros [CP [P ∅] que não 

me lembro agora de repente]. 

(cód.: 11831301 90P092) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(175) ... não quer dizer que também não haja a esperar deficiência, a parte [CP [P ∅] 

que o assinante se queixa] e [CP [P ∅] que tem muita razão] ... 

(cód.: 12209927 822-11-TA0)  

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(176) ... é o desporto amador, claro, embora no, no futebol que é a parte [CP [P ∅] que 

eu mais estou ligado] é o futebol ... 

(cód.: 12210011 1212P270*) 

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(177) Para lá é o único país, o último país [CP [P ∅] que eu queria ir]. 

(cód.: 12253027 812-11-TB0)  

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(178) É faneca e é, há também outro peixe [CP [P ∅] que eu gosto muito], o polvo ... 

(cód.: 12266432 51-01-C00) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(179) ... nós estamos a envenenar; (...) lá vem um, um certo período [CP [P ∅] que o 

nosso estado de saúde enfraqueceu] ... 

(cód.: 12354906 1072P256*) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(180) É conforme a licença. Se a licença calha num período [CP [P ∅] que não faz 

diferença], costumo estar lá oito dias ... 

(cód.: 12354885 525-23-L04) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 
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(181) ... água com abundância, não é verdade, agora veio um período [CP [P ∅] que as 

culturas foram apanhadas] ... 

(cód.: 12354892 525-23-L04) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(182) ... contacta sempre com outras pessoas e cria amizades com outras pessoas [CP  

[P ∅] que diariamente no dia-a-dia nós falamos], não é?  

(cód.: 12418424 464-20-C05) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(183) ... quinze tostões, dois mil réis, conforme o preço [CP [P ∅] que a gente compra], 

conforme a gente compra ... 

(cód.: 13108199 957-22-A00) 

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(184) ... e do que me agradar e o preço [CP [P ∅] que eu possa vender]. 

(cód.: 13108164 599-09-C06) 

 [CP [PP [P a] que] ... ti ... ] 

 

(185) ... educadora infantil ou assistente social que era realmente as profissões [CP  

[P ∅] que eu achava que me sentia mais realizada], mas ... 

(cód.: 13175957 264-04-N00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(186) ... tinha visto um casamento qualquer [CP [P ∅] que tinha gostado muito], de 

maneira que chamou-a ... 

(cód.: 13358850 260-04-B00) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(187) ... depois tem o aparador, tipo alentejano, aquele tipo aparador que, [CP [P ∅] que 

se vêem os pratos cá fora], com duas portas ... 

(cód.: 14179291 1253P281) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 
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(188) Por acaso, (...) um, um dos assuntos que, [CP [P ∅] que me interesso desde 

criança] ... 

(cód.: 14179305 1308P288*) 

 [CP [PP [P sobre] o qual] ... ti ... ] 

 

(189) ... dentro de mil sapatos modernos há dois ou três ou até quinhentos [CP [P ∅] 

que nós gostamos], não é. 

(cód.: 14663964 901-08-H05) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(190) ... nós moramos na região [CP [P ∅] que se carrega mais no erre], que é ali em 

(Troino) ... 

(cód.: 14740347 880-14-P00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(191) O primeiro salto [CP [P ∅] que eu caí em cima dum pinheiro] foi o oitavo ... 

(cód.: 14840157 86-03-E00)  

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(192) ... tirar uma licença de obras, que é mais ou menos dentro da secção [CP [P ∅] 

que eu estou], não é ... 

(cód.: 15056659 767-01-N11) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(193) ... as últimas pares de calças que eu fiz foi na semana [CP [P ∅] que a minha filha 

casou]. 

(cód.: 15173158 446-08-A00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(194) Entrei primeiro para um serviço [CP [P ∅] que não gostei], tive três meses, pois 

mudei  ... 

(cód.: 15319601 287-15-A00) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 



 201

(195) ... preferi (Queluz), porque achei que era o sítio [CP [P ∅] que eu também 

gostava]. 

(cód.: 15567682 418-07-A02) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(196) ... a pessoa tá habituada a barulho, e quando vai para um sítio [CP [P ∅] que não 

ouve barulho]... também estranha. 

(cód.: 15567696 734-03-A00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(197) É que ali é uma, um sítio [CP [P ∅] que inda passam eléctricos, passam 

autocarros] ... 

(cód.: 15567703 734-03-A00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(198) Falávamos sobre a guerra em (Angola), que é um tema [CP [P ∅] que eles lá estão 

mais a par] do que nós cá ...  

(cód.: 15923722 597-03-B00) 

 [CP [PP [P sobre] o qual] ... ti ... ] 

 

(199) Fica o carvão, fica, dá-se aquele tempo [CP [P ∅] que tem de arder], quando tiver 

ao ... 

(cód.: 15981144 959-11-G01) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(200) No espaço de tempo [CP [P ∅] que não sou precisa], portanto, ao balcão, dedico-

me a ... 

(cód.: 15981046 679-23-A00)  

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(201) ... se a senhora quer isto... “Ora isso houve tempo [CP [P ∅] que não havia uma 

batata, não havia manteiga] ... 

(cód.: 15981025 644-02-TC1) 
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 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(202) ... só no tempo de, quer dizer, no tempo das férias dele, no tempo [CP [P ∅] que 

não estuda], pois. 

(cód.: 15980983 466-02-A00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(203) ... até praticaria mais modalidades. Mas durante o tempo [CP [P ∅] que cumpri, 

aquela, aquele, a tropa com] ... 

(cód.: 15980997 496-20-H08) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(204) E durante o ... durante o tempo [CP [P ∅] que o meu filho esteve em (Timor)], eu 

fiz ... 

(cód.: 15981137 939-08-L02) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(205) Sim, efectivamente, durante o tempo [CP [P ∅] que lá tive], tive oportunidade de 

fazer alguns passeios ... 

(cód.: 15981228 1248P278) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(206) ... é um prejuízo que a senhora tem e o tempo [CP [P ∅] que ela esteve com uma 

saúde deficiente], tudo isso. 

(cód.: 15981221 1244-10-A0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(207) ... não sou muito amiga de estar à janela, e então o tempo [CP [P ∅] que tou em 

casa], se há televisão ... 

(cód.: 15980990 484-08-A00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(208) Em todo o tempo [CP [P ∅] que andei com ele] nunca houve problemas. 
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(cód.: 15981011 531-09-B02) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(209) Eu tenho saudades dos tempos [CP [P ∅] que eles são pequeninos]. 

(cód.: 15989375 1211-20-A0)  

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(210) Ora bem ha... relativamente ao, aos produtos turísticos [CP [P ∅] que eu falei o] 

há dois produtos turísticos ... 

(cód.: 16462122 OP23Z4A005) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(211) Sim, já sei o que é. Pelo menos há um [CP [P ∅] que me lembro], que foi o (José 

António) que em tempos jogou ... 

(cód.: 16777299 33-19-Q02) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(212) Olhe (...) Qual é a ópera [CP [P ∅] que gosta mais? Eu tenho uma [CP [P ∅] que 

gosto acima de todas] ... 

(cód.: 17044345 710P177) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(213) ... porque para ir para essas ilhas, ou se vai de barco, há umas [CP [P ∅] que só se 

pode ir de barco], e há outras ... 

(cód.: 17130402 300-14-A00) 

 [CP [PP [P a] as quais] ... ti ... ] 

 

(214) Uma das vezes [CP [P ∅] que eu tive problemas] foi quando saí para um 

mercado... 

(cód.: 17355743 16-18-A00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(215) ... eu estou numa fase da minha vida [CP [P ∅] que eu estou aqui em Lisboa] ... 
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(cód.: 17388658 OP17M7M003) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(216) ... essa coisa de natação levou-me logo a fazer várias coisas na vida [CP [P ∅] que 

gostei], como por exemplo mergulhar livre, à vontade ... 

(cód.: 17388875 1035-14-P0) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(217) ... com o mesmo número de pessoal temos que corresponder àquilo [CP [P ∅] que 

os patrões necessitam] ... 

(cód.: 17724033 439-18-A00) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(218) ... quando eu trabalhava no campo; mas vinha-se uma certa época [CP [P ∅] que a 

gente não tinha que fazer no campo] ... 

(cód.: 18615746 583-23-P03) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(219) ... nas grandes cidades isso não tem importância mas numa cidade como (Évora) 

[CP [P ∅] que as pessoas todas são conhecidas] ... 

(cód.: 18617933 15-15-Q00) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(220) Certo é que eu só posso ir àquele Pão de Açúcar porque é o único [CP [P ∅] que 

eu sei desembaraçar-me] porque se for a outro ... 

(cód.: 18630237 535-17-A00) 

  [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 

 

(221) Uma folga fraca... e temos uma, manhã, [CP [P ∅] que saímos às dez da manhã, 

de Domingo], e ao depois ... 

(cód.: 8696756 1288-19-B0) 

 [CP [PP [P em] que] ... ti ... ] 
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COMPLEMENTO NOMINAL 

(222) ... é, que está aqui em (Tomar), não é, e passa, é assim um, uma coisa [CP [P ∅] 

que realmente eu tenho pena], não haver mais... amizade ... 

(cód.: 2592805 593-01-N11) 

  [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

GENITIVO 

(223) Trabalha de dia e estuda aquele livro [CP [P ∅] que ele lhe ofereceu um 

exemplar], também me ofereceu um ... 

(cód.: 8311533 1054-08-TD) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(224) ... mas por exemplo há uma revista [CP [P ∅] que eu agora não tou certo do 

nome], que estudou o, os tabacos em si ... 

(cód.: 9903161 904-01-A00)  

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 

 

(225) Aquelas cores são uns frasquinhos de tinta [CP [P ∅] que eu não tenho presente o 

nome] mas são uns frasquinhos ... 

(cód.: 16161692 1272-11-P0) 

 [CP [PP [P de] que] ... ti ... ] 
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2. CORPORA ORAL E ESCRITO DE RELATIVAS COM ESTRATÉGIA CORTADORA 

 

OBJECTO INDIRECTO 

(1) O que fica de fora é [PP [P ∅] o que] os indivíduos querem escapar.163 

 [CP [PP [P a] o que]... ti ... ] (aquilo a que) 

 

OBLÍQUO 

(2) As pessoas [PP [P ∅] que] eu tinha muitas reservas foram as que revelaram o seu 

carácter na avaliação.164 

 [CP [PP [P por] quem]... ti ... ] (em relação às quais) 

 

(3) Não há uma super-estrutura de cultura [PP [P ∅] que] nós tenhamos que nos 

submeter.165 

 [CP [PP [P a] que]... ti ... ] 

 

(4) Custou-me ouvir da boca do Octávio um insulto [PP [P ∅] que] eu não contava.166 

 [CP [PP [P com] que]... ti ... ] 

 

(5) Desculpem interromper, mas nós temos aqui uma pessoa [PP [P ∅] que] já 

tentámos falar hoje à tarde.167 

 [CP [PP [P com] quem]... ti ... ] 

 

(6) Em Portugal, qual é o sítio [PP [P ∅] que] gosta de ir quando tem uns dias 

livres?168 

 [CP [PP [P a] que]... ti ... ] 

 

                                                           
163 Psicóloga, Maria Elisa, RTP1, 30/06/97. 
164 Licenciado, 26/06/97. 
165 Padre, Maria Elisa, RTP1, 30/06/97. 
166 Jornalista, Linha de Fundo, TVI, 97/11/03. 
167 Jornalista, SIC, 98/04/19. 
168 Público, “Projectos Especiais”, 97/06/20. 
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Anexo III 
______________________________________________________________________ 
 
Juízos de Gramaticalidade sobre algumas Relativas 

Resumptivas e Cortadoras 
 

 

 Como tem sido referido na literatura, a relação entre o desempenho linguístico 

dos falantes (performance) e a sua competência linguística (competence) não é directa, 

ou seja, os enunciados que os falantes produzem oralmente não são alvo de um 

planeamento tão minucioso quanto os escritos e, por isso, não reflectem directamente o 

conhecimento que os falantes têm deles. Pelo contrário, espera-se que, quando lhes são 

solicitados juízos de gramaticalidade sobre enunciados orais não canónicos 

graficamente transcritos, tal actividade reflicta mais directamente a sua competência 

linguística. 

 Para se explorar a validade desta hipótese, aplicou-se um inquérito por 

questionário composto apenas por frases relativas não canónicas, concretamente, 

resumptivas e cortadoras. Os resultados obtidos são meramente exploratórios, já que o 

objectivo foi somente o de delinear algumas dimensões de análise que carecem de um 

maior aprofundamento em futuras investigações. 

 

 

1. O QUESTIONÁRIO 

 

O questionário relativo aos juízos de gramaticalidade sobre algumas relativas 

resumptivas e cortadoras (de PP-chopping) foi aplicado a 38 alunos do ensino superior, 

nomeadamente do 3º ano do curso de LLM – Português/Inglês, quer do sexo feminino, 

quer do masculino, e com idades compreendidas entre os 20 e os 26 anos. 

O questionário é composto por 24 enunciados que contêm relativas não 

canónicas do PE, dos quais 17 são formados pela estratégia resumptiva e 7 pela 

cortadora. Esta disparidade de números entre os dados de relativas resumptivas e de 

cortadoras decorre do objecto de estudo definido para esta dissertação – a estratégia 

resumptiva. O número restrito de enunciados com relativas cortadoras deve-se ao facto 

de eles servirem apenas para despistagem. 
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QUESTIONÁRIO 

 

I. Caracterização 

1. Idade  

2. Sexo Masculino   

Feminino  

 

II. Corpus 

 Leia com atenção os enunciados abaixo e atribua-lhes um juízo de 

gramaticalidade, utilizando os seguintes símbolos para os respectivos juízos: 

* - para os enunciados que considera completamente excluídos do português 

(agramaticais). 

 ? - para os enunciados que lhe suscitem dúvidas quanto à sua gramaticalidade. 

  - para os enunciados que considera gramaticais (bons). 

(1) São dois jogadores que eu os vejo partir com tristeza.     

(2) Comportamentos para os quais nós não lhes encontrávamos resposta.   

(3) É terrível funcionar com pessoas que eu tenho uma grande admiração por 

elas.           

(4) Algumas práticas que nós estamos habituados.      

(5) Há partes que nem os formadores foram lá.      

(6) Em Portugal, qual é o sítio que gosta de ir quando tem uns dias livres?  

(7) Estou a lembrar-me da Guerra do Golfo. É uma reportagem que eu não 

fiquei muito contente com ela.         

(8) Há aqui alguns números que eu vou tirá-los daqui.     

(9) O Tulipa é um jogador que eu contava com ele.      

(10) Mais um que eu tenho que telefonar.       
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(11) Vou dar-lhe uma informação que a maior parte do país não está dentro dela.  

(12) Tenho uma amiga, que ela não terminou o curso, que teve uma depressão 

pós-parto muito grande.         

(13) O que fica de fora é o que os indivíduos querem escapar.    

(14) Isto não me diz o valor que eu fiquei lá.      

(15) Se eu estou a extrair de um domínio que ele próprio não é regido, 

vou ter determinadas implicações.       

(16) Sei de um caminho que o pai passou por lá da outra vez.     

(17) Não há uma super-estrutura de cultura que nós tenhamos que nos submeter.  

(18) Há problemas na nossa sociedade que nós temos que tentar 

ultrapassá-los da melhor forma.        

(19) É uma realidade que não nos podemos dissociar dela.     

(20) Custou-me ouvir da boca do Octávio um insulto que eu não contava.   

(21) São outras formas de degradação ambiental que vais pô-las aqui.   

(22) Há aqui um factor que não vamos de forma nenhuma escondê-lo.   

(23) O trem de cozinha que você e a sua família necessitam.    

(24) Isto tudo implica um trabalho de muito tempo e que começo a 

ter alguma dificuldade em geri-lo.       
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2. OS RESULTADOS 

 

 Conforme evidencia o Quadro I, os enunciados que contêm orações relativas 

resumptivas são distribuídos pelas funções sintácticas de sujeito (SU), de objecto 

directo (OD), de objecto indirecto (OI) e de oblíquo (OBL). Os dados de orações 

relativas formadas pela estratégia cortadora incluem-se apenas na função de OBL, não 

querendo isso dizer que este tipo de relativização só se aplica aos enunciados que têm 

esta função sintáctica, dado que a estratégia cortadora também pode operar sobre frases 

de OI. 

 

QUADRO I 

Identificação dos enunciados do questionário segundo as estratégias de 

relativização e as funções sintácticas 
ESTRATÉGIAS DE RELATIVIZAÇÃO FUNÇÕES 

SINTÁCTICAS Resumptiva Cortadora 
SU 12, 15  
OD 1, 8, 18, 21, 22, 24  
OI 2  

OBL 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 19 4, 6, 10, 13, 17, 20, 23 
 

 

 

 No que diz respeito ao Quadro II, observa-se que os enunciados formados pela 

estratégia resumptiva representam 70,8% do total das frases do questionário, enquanto 

as orações relativas cortadoras constituem 29,2%. Dentro da estratégia resumptiva, a 

função sintáctica que ocorre menos vezes é a de OI (1 ocorrência com o peso relativo de 

5,9%), sendo a mais representativa a de OBL (8 ocorrências com o peso relativo de 

47%), logo seguida da função de OD (6 ocorrências com o peso relativo de 35,3%). Em 

termos gerais, por funções sintácticas, as orações relativas de OBL constituem a maioria 

do questionário (62,5%), seguidas pelas de OD (25%). 
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QUADRO II 

Importância relativa do número de enunciados segundo as estratégias de 

relativização e as funções sintácticas 
ESTRATÉGIAS DE RELATIVIZAÇÃO 

Resumptiva Cortadora TOTAL FUNÇÕES 
SINTÁCTICAS 

Nº % Nº % Nº % 
SU 2 11,8 - - 2 8,3 
OD 6 35,3 - - 6 25,0 
OI 1 5,9 - - 1 4,2 

OBL 8 47,0 7 100,0 15 62,5 
TOTAL RELATIVO 17 100,0 7 100,0 24 100,0 
TOTAL ABSOLUTO 17 70,8 7 29,2 24 100,0 

 

A partir do Quadro III, podem-se retirar as seguintes ilações quanto aos juízos de 

gramaticalidade atribuídos às construções relativas resumptivas: (i) as relativas de SU 

são aquelas que o falantes mais facilmente classificaram de agramaticais (a grande 

maioria – 82,9% – analisou-as como agramaticais e apenas 2,6% as avaliaram como 

gramaticais), enquanto as menos agramaticais, ou mais difíceis de reconhecer como tal, 

foram as de OI (com 39,5% de ocorrências *, mas com 44,7% de ? e 15,8% de ). As 

relativas resumptivas de OD e de OBL foram maioritariamente tratadas como 

agramaticais (com 62,7% e 66,4% das ocorrências, respectivamente), embora uma 

percentagem significativa de inquiridos as tenha classificado de marginais (30,7% e 

30,3%, respectivamente). Face a estes dados, parece poder dizer-se que os inquiridos 

têm alguma dificuldade em excluir frases como as de (2) (de OI), hesitam bastante 

perante frases relativas resumptivas de OD e de OBL e rejeitam marcadamente aquele 

tipo de estratégia nas frases com a função de SU. 

Os resultados dos juízos emitidos sobre os enunciados com orações relativas 

cortadoras evidenciam que esta estratégia é muito menos rejeitada por parte dos falantes 

do que a resumptiva, já que a percentagem obtida no juízo de gramaticalidade  foi a 

mais alta (28,2%), existindo ainda 38,3% dos inquiridos que as avaliaram como 

marginais (?). Somente 33,5% dos falantes as consideraram agramaticais, sendo esta a 

percentagem mais baixa para o valor “agramatical” (*). 

Finalmente, em termos gerais, conclui-se que mais de metade dos inquiridos 

(56,1%) não ajuiza as frases do questionário como gramaticais e que apenas 11,9% 

acredita que elas respeitam os princípios da gramática do PE que permitem formar 

orações relativas. No entanto, é de realçar o facto de um número expressivo de falantes 
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(32%) admitir que aqueles enunciados são marginais, não os excluindo completamente 

da língua. 

 

QUADRO III 

Importância relativa do número de ocorrências por juízos de gramaticalidade, 

segundo as estratégias de relativização e as funções sintácticas 
ESTRATÉGIAS DE RELATIVIZAÇÃO 

Resumptiva Cortadora 

SU OD OI OBL OBL 
TOTAL Juízo

s 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

* 63 82,9 143 62,7 15 39,5 202 66,4 89 33,5 512 56,1

? 11 14,5 70 30,7 17 44,7 92 30,3 102 38,3 292 32,0

 2 2,6 15 6,6 6 15,8 10 3,3 75 28,2 108 11,9

Total 76 100 228 100 38 100 304 100 266 100 912 100 

 

 
 



 213

Referências Bibliográficas 
 

 

ABRAHAM, Werner; EPSTEIN, Samuel ; THRÁINSSON, Höskuldur & ZWART, C. 

Jan-Wouter (Eds.) 

1996 Minimal Ideas - Syntactic Studies in the Minimalist Framework, 

Amsterdão: John Benjamins Pub. 

ALSINA, Alex; BRESNAN, Joan & SELLS, Peter (Eds.) 

1997   Complex Predicates, Stanford: CSLI Pub. 

AMBAR, Mª Manuela 

1992  Para uma Sintaxe da Inversão Sujeito-Verbo em Português, Diss. de 

Doutoramento, Lisboa: Colibri. 

AOUN, Joseph & LI, Yen-hui Audrey 

1993   Syntax of Scope, Linguistic Inquiry Monographs, Mass.: The MIT Press. 

BALTIN, Mark R. 

1982 “A Landing Site Theory of Movement Rules”, Linguistic Inquiry, 13: 1, 

1-38, Mass.: MIT. 

BARBOZA, Jeronymo Soares 

1830  Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza, ou Principios de 

Grammatica Geral Applicados à nossa Linguagem, 2ª ed., Lisboa: 

Typographia da Academia Real das Sciencias. 

BILOA, Edmond 

1989 “Tuki Gaps: Null Resumptive Pronouns or Variables?”, Studies in the 

Linguistic Sciences, 19: 2, 43-54. 

BLANCHE-BENVENISTE, Claire 

1977   Recherches sur le Français Parlé, Provence: Universidade de Provence. 

1987   Le Français Parlé. Transcription et édition, Paris: INALF. 

1990 “Usages Normatifs et non Normatifs dans les Relatives en Français, en 

Espagnol et en Portugais”, J. Bechert, G. Bernini & C. Buridant (Eds.), 

Toward a Typology of European Languages, pp. 317-335, Berlin / New 

York: Monton de Gruyter. 

 

 



 214

BORER, Hagit 

1984  “Restrictive Relatives in Modern Hebrew”, Natural Language and Linguistic 

Theory, 2: 2, 219-260. 

1987  Anaphoric AGR, Dordrecht: Foris. 

BORSLEY, Robert D. 

1997  “Relative Clauses and the Theory of Phrase Structure”, Linguistic 

Inquiry, 28:4, 629-647, Mass.: The MIT Press. 

BRITO, Ana Maria 

1989 “Nominal Specifiers in European Portuguese”, "Workshop" sobre 

Gramática Generativa, 1-25, Óbidos: APL, ms. 

1990 “”Próprio” as a Local and Long Distance Anaphoric Expression in 

Portuguese”, “Workshop” sobre Anáfora, 116-138, Ofir: APL. 

1991a A Sintaxe das Orações Relativas em Português: Estrutura, Mecanismos 

Interpretativos e Condições sobre a Distribuição dos Morfemas 

Relativos, Diss. de Doutoramento, Porto: INIC. 

1991b “Ligação, Co-referência e o Princípio de Evitar o Pronome”, Encontro de 

Homenagem a Óscar Lopes, 101-121, Porto: Fund. Engº. António de 

Almeida. 

1995 “As Orações Relativas Restritivas nas Variantes Culta e Oral em Quatro 

Línguas Românicas, com Incidência Especial em Português”, Lusorama, 

27, 70-81, Frankfurt: Instituto Camões. 

CÁMARA, Dionisio H. 

1998 “Condiciones Estructurales Mínimas del Movimiento Explícito”, 

Cuadernos de Lingüística V 1997-1998, 69-89, Madrid: Instituto 

Universitario Ortega y Gasset. 

CAMPOS, Héctor 

1997  “On Subject Extraction and the Antiagreement Effect in Romance”, 

Linguistic Inquiry, 28:1, 92-119, Mass.: The MIT Press. 

CHIMBUTANE, Feliciano 

1996 “A Estratégia de Pronome Resumptivo na Formação de Orações 

Relativas de OD e de OBL do Português de Moçambique”, Actas do XI 

Encontro da APL, vol. III, 225-248, Lisboa: Colibri. 

 

 



 215

CHOMSKY, Noam 

1965 Aspects of the Theory of Syntax, Mass.: MIT (tr. port. de J. A. Meireles & 

E. P. Raposo,  Aspectos da Teoria da Sintaxe, Coimbra: Liv. Arménio 

Amado, 1978). 

1977 “On Wh-Movement”, P. W. Culicover; T. Wasow & A. Akmajian (Eds.), 

Formal Syntax, New York: Academic Press. 

1980   Rules and Representations, New York: Columbia University Press. 

1981  Lectures on Government and Binding, 7ª ed., Dordrecht: Foris, 1993. 

1982  Some Concepts and Consequences of the Theory of Government and 

Binding, (tr. fr. de Lélia Picabia, A. ROUVERET (apresentação e 

comentário), La Nouvelle Syntaxe, Paris: SEUIL, 1987). 

1986a  Barriers, S. J. Keyser (Ed.), Linguistic Inquiry Monographs, Mass.: MIT. 

1986b  Knowledge of Language: Its nature, origine and use, New York: Praeger. 

1995a “Bare Phrase Structure”, Government and Binding Theory and the 

Minimalist Program, G. Webelhuth (Org.), 383-440, Cornwall: 

Blackwell Publishers. 

1995b  The Minimalist Program, Mass.: MIT Press. 

CHUNG, Sandra 

1994 “Wh-Agreement and “Referentiality” in Chamorro”, Linguistic Inquiry, 

25: 1, 1-4, Mass.: MIT. 

CINQUE, Guglielmo 

1977 “The Movement Nature of Left Dislocation”, Linguistic Inquiry, 8: 2, 

397-412, Mass.: MIT. 

1981 “On the Theory of Relative Clauses and Markedness”, The Linguistic 

Review, 1: 247-294, Dordrecht: Foris Pub. 

1983 “’Topic’ Constructions in some European Languages and 

‘Connectedness’”, Ehlich & van Riemsdijk (Eds.), Connectedness in 

Sentence, Discourse and Text, 7-41, Tilburg: KUB. 

1990   Types of A´-Dependencies, Mass.: MIT Press. 

1995 “On the Evidence for Partial N-movement in the Romance DP”, Italian 

Syntax and Universal Grammar, 287-309. 

 

 

 



 216

COLAÇO, Madalena 

1996 “O princípio «Across-the-Board» e o movimento sintáctico em estruturas 

de coordenação”, GONÇALVES, Anabela; COLAÇO, Madalena; 

MIGUEL, Matilde & MÓIA, Telmo. Quatro Estudos em Sintaxe do 

Português, 149-188, Lisboa: Colibri. 

COLLINS, Chris 

1997  Local Economy, Mass.: MIT Press. 

COMRIE, Bernard 

1981  Language Universals and Linguistic Typology – Syntax and Morphology, 

2ª ed., Cambridge, Mass.: Blackwell Pub, 1989. 

COSTA, João 

1998  Word Order Variation: A Constraint-based Approach, Hague: Holland 

Academic Graphics. 

CUESTA, P. Vázquez & LUZ, Mª. Albertina M. 

1971   Gramática da Língua Portuguesa, Lisboa: Edições 70. 

CUNHA, Celso & CINTRA, L. F. Lindley 

1987 Nova Gramática do Português Contemporâneo, 4ª ed., Lisboa: Ed. João 

Sá da Costa. 

DALRYMPLE, Mary 

1993  The Syntax of Anaphoric Binding, Stanford: CSLI Pub. 

DELFITTO, Denis & CORVER, Norbert 

1995 “Feature Primitives and the Syntax of Specificity”, GLOW Newsletter, 

34. 

DIAS, Augusto Epiphânio da Silva 

1917   Syntaxe Histórica Portuguesa, 5ª ed., Lisboa: Liv. Clássica Ed., 1970. 

DIESING, Molly 

1992   Indefinites, Linguistic Inquiry Monographs, Mass.: MIT Press. 

Di SCIULLO, Anne-Marie 

1986 “Sur la Définition des Variables”, Revue Québécoise de Linguistique, 15: 

2, 15-41. 

DOBROVIE-SORIN, Carmen 

1987 Syntaxe du Romain - Chaines Thematiques, Diss. de Doutoramento 

d'Etat, Paris: Universidade de Paris 7. 

 



 217

DON, Jan; KERSTENS, Johan, RUYS, Eddy & ZWARTS, Joost (Eds.) 

1996   Lexicon of Linguistics, Convertido para HTML por Hans Leidekker. 

DUARTE, Inês 

1987 A Construção de Topicalização na Gramática do Português: Regência, 

Ligação e Condições sobre Movimento, Diss. de Doutoramento, Lisboa:  

FLUL. 

1991 “Dependência vs Independência Referencial e Co-referência: Algumas 

Reflexões”, Encontro de Homenagem a Óscar Lopes, 141-153, Porto: 

Fund. Engº. António de Almeida. 

1993 “Propriedades de COMP em Construções Completivas”, in IX Encontro 

Nacional da APL, 181-194, Coimbra: APL. 

1996 “A Topicalização em Português Europeu: uma Análise Comparativa”, 

Actas do Congresso Internacional sobre o Português, vol. I, 327-360, 

Lisboa: Colibri. 

DUARTE, Inês & BRITO, Ana Maria 

1996  “Sintaxe”, in FARIA, Isabel H.; PEDRO, Emília R.; DUARTE, Inês & 

GOUVEIA, Carlos (Orgs.), Introdução à Linguística Geral e 

Portuguesa, pp. 247-302, Lisboa: Caminho. 

DUBOIS, Jean 

1965   Grammaire Structurale du Français: Nom et Pronom, Paris: Larousse. 

ENGDAHL, Elisabet 

1985 “Parasitic Gaps, Resumptive Pronouns, and Subject Extractions”, 

Linguistics, 23: 1, 3-44. 

ERIKSSON, Olof 

1983 “Cet homme dont je sais qu’il est riche”, Linguistique, Philologie, 

Stylistique, XXI: 1, 215-234, Strasbourg: Centre de Philologie et de 

Litteratures Romanes. 

FARIA, Isabel H. & DUARTE, Inês 

1989 “O Paradoxo da Variação: Aspectos do Português Europeu”, Revista 

Internacional de Língua Portuguesa, 1, 21-27, Lisboa: Associação das 

Universidades de Língua Portuguesa. 

FERRAZ, Luís I. 

1979   The Creole of São Tomé, Johannesburg: Witwatersrand University Press. 

 



 218

GADET, Françoise 

1988 “Les Outils Grammaticaux au Risque de l’Oral non Standard”, LINX, 18 

e 20, 1-11, ms. 

GIORGI, Alessandra & LONGOBARDI, Giuseppe 

1989 The Syntax of NPs: Configuration, Parameters and Empty Categories, 

Cambridge: C.U.P. 

GONÇALVES, Anabela 

1999  Predicados Complexos Verbais em Contextos de Infinitivo não 

Preposicionado do Português Europeu, Diss. de Doutoramento, Lisboa: 

FLUL. 

GONÇALVES, Perpétua 

1996  “Aspectos da Sintaxe do Português de Moçambique”, in FARIA, Isabel 

H.; PEDRO, Emília R.; DUARTE, Inês & GOUVEIA, Carlos (Orgs.), 

Introdução à Linguística Geral e Portuguesa, pp. 313-322, Lisboa: 

Caminho. 

GRIMSHAW, Jane & SAMEK-LODOVICI, Vieri 

1995 “Optimal Subjects”, J. N. Beckman; L. W. Dickey & S. Urbanczy (Eds.), 

Papers in Optimal Theory, University of Massachusetts Occasional 

Papers 18, Amherst: GLSA. 

HAEGEMAN, Liliane 

1991 Introduction to Government and Binding Theory, Cornwall: Blackwell 

Pub. 

HAGEMEIJER, Tjerk 

2000  Serial Verb Constructions in São-Tomense, Diss. Mestrado, Lisboa: 

FLUL. 

HARBERT, Wayne 

1995 “Binding Theory, Control, and pro”, G. Webelhuth (Org.), Government 

and Binding Theory and the Minimalist Program, 177-240, Cornwall: 

Blackwell Pub. 

HERNANZ, Mª. Lluïsa & BRUCART, José Mª. 

1987 La Sintaxis. 1. Principios teóricos. La oración simple, Barcelona: Ed. 

Crítica. 

 

 



 219

HOLM, John 

1991 “Popular Brazilian Portuguese: a semi-creole”, E. d’Andrade e A. Kihm 

(Orgs.), Actas do Colóquio sobre Crioulos de Base Lexical Portuguesa, 

37-66, Lisboa: Colibri. 

HUANG, James 

1995 “Logical Form”, G. Webelhuth (Org.), Government and Binding Theory 

and the Minimalist Program, 125-176, Cornwall: Blackwell Pub. 

HUBER, Joseph 

1933  Gramática do Português Antigo, Coimbra: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1986. 

IATRIDOU, Sabine 

1995 “Clitics and Islands Effects”, R. Izvorski & V. Tredinnick (Eds.), 

University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics,  2, 

Philadelphia. 

JACKENDOFF, Ray 

1977   X Syntax: A Study of Phrase Structure, Mass.: MIT Press. 

KATO, Mary A. 

1993 “Recontando a História das Relativas em uma Perspectiva Paramétrica”, 

I. Roberts & M. Kato (Orgs.), Português Brasileiro. Uma Viagem 

Diacrônica, 223-261, Campinas: Editora da Universidade Estadual de 

Campinas. 

KATO, Mary & NUNES, Jairo 

1998 “Two Sources for Relative Clause Formation in Brazilian Portuguese”, 

8th Colloquium on Generative Grammar, 19-22 Abril, Palmela. 

KAYNE, Richard S. 

1984 Connectedness and Binary Branching, Dordrecht: Foris Pub. 

1994 The Antisymmetry of Syntax, Linguistic Inquiry, Monograph Twenty 

Five, Mass.: MIT Press. 

KIHM, Alain 

1994 Kriyol Syntax: The Portuguese-Based Creole Language of Guinea-

Bissau, Amsterdão: John Benjamins Pub. 

1990 “Complementizer, Verb, or Both? Kriyol KUMA”, Journal of Pidgin and 

Creole Languages, 5: 1, 53-70, Amsterdão: John Benjamins Pub. 

 



 220

KISS, Katalin É. 

1994 “Sentence Structure and Word Order”, Syntax and Semantics, 27, 1-90, 

Academic Press. 

KOOPMAN, Hilda & SPORTICHE, Dominique 

1986 “A Note on Long Extraction in Vata and the ECP”, Natural Language 

and Linguistic Theory, 4: 3, 357-374. 

1988  Subjects, UCLA, ms. 

1989 “Pronouns, Logical Variables, and Logophoricity in Abe”, Linguistic 

Inquiry, 20:4, 555-588, Mass.: MIT Press. 

KORNFILT, Jaklin 

1977 “Against the Universal Relevance of the Shadow Pronoun Hypothesis”, 

Linguistic Inquiry, 8: 2, 412-418, Mass.: MIT Press. 

LARSON, Richard 

1988  “On the Double Object Construction”, in Linguistic Inquiry, 19:3, 335-

391, Mass.: MIT. 

LASNIK, Howard (Ed.) 

1989 Essays on Anaphora, Studies on Natural Language & Linguistic Theory, 

Dordrecht: Kluwer Academic Pub. 

LASNIK, Howard 

1993  Lectures on Minimalist Syntax, MIT Working Papers in Linguistics, 

Mass.: MIT Press. 

1993  Last Resort, ms. 

1995 “Case and Expletives Revisited: on Greed and other Human Failings”, 

Linguistic Inquiry, 26: 4, 615-633, Mass.: MIT Press. 

LASNIK, Howard & SAITO, Mamoru 

1984 “On the Nature of Proper Government”, Linguistic Inquiry, 15: 2, 235-

289, Mass.: MIT Press. 

1992   Move α, Mass.: The MIT Press. 

LASNIK, Howard & URIAGEREKA, Juan 

1988 A Course in GB Syntax – Lectures on Binding and Empty Categories, 2ª 

ed., Mass.: MIT Press. 

LONGOBARDI, Giuseppe 

1994 “Reference and Proper Names: A Theory of N-Movement in Syntax and 

Logical Form”, Linguistic Inquiry, 25: 4, 609-665, Mass.: MIT Press. 



 221

LOPES, Óscar 

1971 Gramática Simbólica do Português, 2ª ed., Lisboa: Instituto Gulbenkian 

de Ciência, 1972. 

MANZINI, Rita 

1987 “Parameters, Binding Theory, and Learnability”, Linguistic Inquiry, 18:3, 

413-444, Mass.: MIT Press. 

1994 “Locality, Minimalism, and Parasitic Gaps”, Linguistic Inquiry, 25: 3, 

481-508, Mass.: MIT Press. 

1995 “From Merge and Move to Form Dependency”, UCL Working Papers in 

Linguistics 7, London: University College London. 

MARANTZ, Alec 

1995 “The Minimalist Program”, G. Webelhuth (Org.), Government and 

Binding Theory and The Minimalist Program, 349-382, Cornwall: 

Blackwell Pub. 

MARCONOT, Jean-Marie 

1990   “Le Français Parlé dans un Quartier HLM”, Langue Française, 85. 

MARTINS, Ana Maria 

1992 “Focus and Clitics in European Portuguese”, Graduate Students 

Conference, College Park: University of Maryland. 

MATEUS, M. H. M. et alii 

1989   Gramática da Língua Portuguesa, 2ª ed., Lisboa: Caminho. 

1992   Dicionário de Termos Linguísticos, A.P.L. e ILTEC, Lisboa: Cosmos. 

MATOS, Gabriela 

1991 “Coordenação, Sujeito Nulo e Co-referência”, Encontro de Homenagem 

a Óscar Lopes, 123-140, Porto: Fund. Engº. António de Almeida. 

1994  “Estruturas Binárias e Monocêntricas em Sintaxe: algumas observações 

sobre a coordenação de projecções máximas”, in X Encontro Nacional da 

APL, 301-314, Évora: APL. 

MATOS, Gabriela & DUARTE, Inês 

1984 “Clíticos e Sujeito Nulo no Português: Contribuições para uma Teoria de 

pro”, ms., Lisboa: FLUL. 

MAY, Robert 

1988 “On Independent Interpretations and Resumptive Quantification”, Sophia 

Linguistica, 23/24, 57-66. 



 222

McCAWLEY, James 

1985  “Relativization”, in Masayoshi Shibatani (Ed.) Syntax and Semantics: 

Japanese Generative Grammar, vol. 5, 295-306, Nova Iorque: Academic 

Press. 

McCLOSKEY, James 

1990 “Resumptive Pronouns, A’-Binding, and Levels of Representation in 

Irish”, Syntax and Semantics, 23, 199-256. 

MÓIA, Telmo 

1992 A Sintaxe das Orações Relativas sem Antecedente Expresso do 

Português, Tese de Mestrado em Linguística Portuguesa Descritiva, 

Lisboa: FLUL. 

1996 “A Sintaxe das Orações Relativas sem Antecedente Expresso do 

Português”, GONÇALVES, Anabela; COLAÇO, Madalena; MIGUEL, 

Matilde & MÓIA, Telmo. Quatro Estudos em Sintaxe do Português, 149-

188, Lisboa: Colibri. 

MUFWENE, Salikoko S. 

1986 “Restrictive Relativization in Gullah”, Journal of Pidgin and Creole 

Languages, 1: 1, 1-31. 

MUNN, Alan Boag 

1993  Topics in the Syntax and Semantics of Coordinate Structures, PhD, 

University of Maryland. 

NUNES, José Joaquim 

1919  Compêndio de Gramática Histórica Portuguesa: Fonética e Morfologia, 

8ª ed., Lisboa: Liv. Clássica Ed., 1975. 

OUHALLA, Jamal 

1993 “Subject-extraction, Negation and the Anti-Agreement Effect”, Natural 

Language and Linguistic Theory, 11: 3, 477-518. 

1994 Introducing Transformational Grammar: from rules to principles and 

parameters, Londres: Edward Arnold. 

1996 “Remarks on the Binding Properties of Wh-Pronouns”, Linguistic 

Inquiry, 27: 4, 676-707, Mass.: MIT Press. 

PERES, João 

1987  “Estrutura e interpretação das construções relativas”, in III Encontro 

Nacional da APL, pp. 327-338, Lisboa: APL. 



 223

PERES, João & MÓIA, Telmo 

1995   Áreas Críticas da Língua Portuguesa, Lisboa: Caminho. 

PESETSKY, David 

1981 “Complementizer - Trace Phenomena and the Nominative Island 

Condition”, The Linguistic Review, 1: 297-343, Dordrecht: Foris Pub. 

1995   Zero Syntax – Experiencers and Cascades, Mass.: MIT Press. 

POLLOCK, Jean-Yves 

1989  “Verb movement, universal grammar, and the structure of IP”, in 

Linguistic Inquiry, 20:3, pp. 365-424. 

POSTAL, Paul M. 

1994 “Parasitic and Pseudoparasitic Gaps”, Linguistic Inquiry, 25: 1, 63-117, 

Mass.: MIT Press. 

QUINTERO, Carolyn 

1984 “Resumptive Pronoun Strategy in Spanish”, Philip Baldi (Ed.), Papers 

from the XIIth Linguistic Symposium on Romance languages, 26, 

Amsterdão: John Benjamins Pub. 

RADFORD, Andrew 

1988 Transformational Grammar: A First Course, Cambridge: Cambridge 

University Press. 

1997  Syntactic Theory and the Structure of English: a minimalist approach, 

Cambridge: Cambridge University Press. 

RAPOSO, E. Paiva 

1992   A Teoria da Gramática: A Faculdade da Linguagem, Lisboa: Caminho. 

RAPOSO, E. Paiva & URIAGEREKA, Juan 

1990 “Long-distance Case assignment”, Linguistic Inquiry, 21: 4, 505-537, 

Mass.: MIT Press. 

REINHART, Tanya 

1983   Anaphora and Semantic Interpretation, London: Croom Helm. 

RIVERO, María-Luisa 

1980 “On Left-dislocation and Topicatization in Spanish”, Linguistic Inquiry, 

11: 2, 363-393, Mass.: MIT Press. 

RIZZI, Luigi 

1982  Issues in Italian Syntax, Dordrecht: Foris. 

1991  Relativized Minimality, Mass.: MIT Press. 



 224

ROBERTS, Ian G. 

1987   The Representation of Implicit Dethematized Subjects, Dordrecht: Foris. 

ROSS, John R. 

1967 Constraints on Variables in Syntax, Diss. de Doutoramento, Indiana 

University Linguistics Club, Indiana: MIT Press. 

SAFIR, Ken 

1986 “Relative Clauses in a Theory of Binding and Levels”, Linguistic 

Inquiry, 17: 4, 663-689, Mass.: MIT Press. 

1996 “Derivation, Representation, and Resumption: The Domain of Weak 

Crossover”, Linguistic Inquiry, 27: 2, 313-339. 

SAG, I. A. 

1977   Deletion and Logical Form, Bloomington: Indiana University Club. 

1997  “English Relative Clause Constructions”, para aparecer in Journal of 

Linguistics. 

SÁNCHEZ-LEFEBVRE, Natalia 

1998 “’Stylistic Movement’ in the DP: evidence from possessive 

constructions”, Cuadernos de Lingüística V 1997-1998, 127-138, 

Madrid: Instituto Universitario Ortega y Gasset. 

SANTOS, Ana Lúcia 

1999  O Particípio Absoluto em Português e em outras Línguas Românicas, 

Diss. de Mestrado, Lisboa: FLUL. 

SCANTAMBURLO, Luigi 

1999  Dicionário do Guineense: Introdução e Notas Gramaticais, vol. I, 

Lisboa: Colibri e FASPEBI. 

SELLS, Peter 

1987 “Aspects of Logophoricity”, Linguistic Inquiry, 18:3, 445-479, Mass.: 

MIT Press. 

SHLONSKY, Ur 

1992 “Resumptive Pronouns as a Last Resort”, Linguistic Inquiry, 23: 3, 443-

468, Mass.: MIT Press. 

STERLIN, Marie Denise 

1988 Les Differentes Caracteristiques de POU en Creole Haitien, Diss. de 

Mestrado, Faculdade de Letras e de Ciências Humanas da Universidade 

de Sherbrooke. 



 225

SVOLACCHIA, Marco; MEREU, Lunella & PUGLIELLI, Annarita 

1995 “Aspects of Discourse Configurationality in Somali”, K. É. Kiss (Ed.), 

Discourse Configurational Languages, 65-98, Oxford: Oxford University 

Press. 

TARALLO, Fernando 

1985 “The Filling of the Gap: pro-drop Rules in Brazilian Portuguese”, L. 

King & C. Maley (Eds.), Selected Papers from the XIIIth Linguistic 

Symposium on Romance Languages, 355-375, Amsterdam / Philadelphia: 

John Benjamins Pub. 

TELLIER, Christine 

1990 “Subjacency and Subject Condition Violations in French”, Linguistic 

Inquiry, 21:2, 306-311, Mass.: MIT Press. 

THOMASON, Sarah G. & KAUFMAN, Terrence 

1991 Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics, Berkeley: 

University of California Press. 

TORREGO, Esther 

1998  The Dependencies of Objects, Linguistic Inquiry Monograph 34, Mass.: 

MIT Press. 

URIAGEREKA, Juan 

1995 “An F Position in Western Romance”, KISS, K. É. (Ed.). Discourse 

Configurational Languages, 153-175, Oxford: Oxford University Press. 

VAN HOEK, Karen 

1997  Anaphora and Conceptual Structure, Chicago: The University of 

Chicago Press. 

VASCONCELOS, Manuela 

1991 Compreensão e Produção de Frases com Orações Relativas: um estudo 

experimental com crianças dos três anos e meio aos oito anos e meio, 

Diss. de Mestrado, FLUL, Lisboa: Colibri. 

VEENSTRA, Tonjes 

1996 Serial Verbs in Saramaccan: Predication and Creole Genesis, Dordrecht: 

Holland Institute of Generative Linguistics. 

VERHAAR, John W.M. 

1991 “The Function of i in Tok Pisin”, Journal of Pidgin and Creole 

Languages, 6: 2, 231-266. 



 226

WILLEMS, Dominique 

1985 “La Problématique des Données et la Place de l'Exception en Syntaxe 

Contemporaine”, Langue Française, 66. 

WILLIAMS, Edwin 

1986 “A Reassignment of the Functions of LF”, Linguistic Inquiry, 17: 2, 265-

299, Mass.: MIT Press. 

ZRIBI-HERTZ, Anne 

1996 L’Anaphore et les Pronoms – Une Introduction a la Syntaxe Générative, 

Paris: Presses Universitaires du Septentrion. 

 

 



 227

Resumo em Inglês 

(Abstract) 
 

 

 The subject of this dissertation is the description and analysis of an alternative 

process of forming (restrictive) relative clauses in European Portuguese (EP), which is 

called ‘resumptive strategy’, within the framework of the Generative Grammar – 

Principles and Parameters and Minimalist Program. 

In chapter 1 it is assumed that the resumptive strategy forms relative clauses, 

that can be found in the spontaneous discourse of Portuguese speakers, regardless of 

their educational level. These clauses are considered marginal and/or non-grammatical, 

because they violate principles of Portuguese grammar. As a non-canonical process in 

EP, the resumptive strategy must be described and explained in order to help us to 

understand which are the complex mechanisms involved in the derivation of relative 

clauses. 

Chapter 2 presents three possible processes to form relative clauses in EP: (i) the 

canonical strategy, (ii) the PP-chopping strategy, and (iii) the resumptive strategy. 

The first process is the only one prescribed by grammarians, involving wh-movement of 

a relative pronoun, to Spec/CP, leaving a trace behind. This strategy also forces pied 

piping of a preposition whenever the relativized element is extracted from a PP. The 

general properties of Portuguese relative pronouns and three subtypes of relative clauses 

derived from the canonical strategy are studied. 

The PP-chopping strategy is a marginal way to form relative constructions that 

can be found quite often in either oral or written discourses. This process consists in 

deleting the preposition selected by the verb of the relative clause, therefore blocking 

the possible application of pied piping. 

The resumptive strategy appears to be an even more marginal or non-

grammatical process which is characterized by the presence of a lexical pronoun in the 

position where a trace would be expected. That pronoun is called ‘resumptive’ because 

it is coreferent to the head of the relative clause, filling the gap with lexical material. 

Another property of this strategy is that it only occurs with the morpheme que, that is, 

not a relative pronoun but a complementizer. 
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In chapter 3 it is shown that the resumptive strategy is one of Last Resort, that 

takes place each time speakers do not select a relative pronoun to derive a relative 

clause. The direct consequence of this choice is the blocking of the wh-movement, 

because there is no wh-element involved. As a process of non wh-movement, the 

resumptive strategy turns out to be an escape-hatch to long wh-movement and to 

successive cyclic wh-movement, allowing sentences like “A pessoa que tu encontraste 

alguém que falaria com ela está doente” to occur. Concerning the nature of the 

resumptive pronoun, it is argued that it is a lexical variable, obeying Principle C of the 

Binding Theory, A’-bound by a null operator in Spec/CP, since it licenses parasitic 

gaps, like a true variable would, and it induces strong crossover phenomena. 

Chapter 4 develops a brief discussion of the most important analyses of the 

structure of relativized DPs that were adopted in the Generative Grammar program of 

research. Kayne’s 1994 proposal is more deeply studied because it presents a partially 

new theoretical point of view – the Antisymmetry of Syntax – that must be taken into 

account. Instead of providing an adequate answer, Kayne’s relative clauses analysis – 

[DP Dº CP] – seems to increase problems. At the end of the chapter, an integrated 

proposal for the constituent structure of the DPs that contain canonical and resumptive 

restrictive relative clauses is suggested – [NP CP NP]. 

 


