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RESUMO

Este trabalho tem como objeto uma análise comparativa das diferentes abordagens 

das gramáticas normativas sobre o emprego dos pronomes relativos em Francês e 

em Português. Para tanto, procedeu-se à revisão bibliográfica nas gramáticas Le 

Bon  Usage,  Grammaire  Générale  et  Raisonnée  du  Port-Royal,  Novíssima 

Gramática  da  Língua  Portuguesa  e  Grammatica  Philosophica  da  Lingua 

Portugueza,  com  enfoque  nos  pronomes  relativos.  A  análise  contrastiva  das 

referidas  gramáticas  permitiu:  conhecer  um  pouco  da  história  da  tradição 

gramatical;  entender  o  processo  de  evolução  desses  estudos  que  visaram 

estabelecer uma referência consistente de elaboração das gramáticas; conhecer os 

pronomes relativos; constatar as equivalências e o comportamento desses relativos 

no outro idioma; e compreender a que ou a quem se refere o pronome.



RÉSUMÉ

Ce  travail  a  pour  but  l´analyse  comparative  des  différentes  approches  des 

grammaires  normatives  sur  l´emploi  des  pronoms  relatifs  en  français  et  en 

Portugais. Pour cela, il a été réalisé une révision bibliographique des grammaires Le 

Bon  Usage,  Grammaire  Générale  et  Raisonnée  du  Port-Royal,  Novíssima 

Gramática  da  Língua  Portuguesa  et  Grammatica  Philosophica  da  Lingua 

Portugueza en vue de mener des études en ce qui concerne les pronoms relatifs. L

´analyse contrastive des grammaires a permis de: connaître d´une certaine façon l

´histoire de la tradition grammaticale; comprendre le processus d´évolution des ces 

études  dont  le  but  était  d´établir  une  référence  consistante  d´élaboration  dês 

grammaires; connaître les pronoms relatifs; prendre connaissance dês équivalences 

et du comportement de ces relatifs dans une langue différente, et comprendre à quoi 

ou à qui se réfère le pronom.
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Senhor. Mas a suprema santificação da linguagem 

humana,  abaixo  da  prece,  está  no  ensino  da 

mocidade. O lavrador deste chão deveria amanhá-

lo de joelhos.

(Escritos  e Discursos Seletos,  pág 650,  Ed.  José 

Aguilar, 1960)





INTRODUÇÃO

HISTÓRICO

Ainda que seja difícil  determinar o início do estudo da lingüística (o próprio 

termo surgiu somente no século XIX), pode-se dividir em três grandes momentos ao 

longo  da  história  as  teorias  da  linguagem  no  Ocidente:  a  gramática  grega,  a 

gramática comparada do começo do século XIX e a lingüística estrutural do começo 

do século XX.

A mais antiga reflexão lingüística é sem dúvida aquela dos gramáticos hindus, 

em particular,  a análise de Panini  sobre o sânscrito.  Mas na cultura ocidental,  o 

modo de pensar definido pela civilização clássica grega é que preconizou os estudos 

das  línguas,  a  partir  de duas concepções  distintas:  a  retórica  (dos sofistas)  e  a 

dialética.

A  Gramática  Antiga  surge  com  a  constituição  da  democracia  grega  que 

revelou a preocupação com a persuasão política, tornando necessário o surgimento 

de especialistas em discurso, os sofistas, que, no intuito de disponibilizar aos seus 

alunos os meios de dominar o verbo (a palavra), viram-se obrigados a encarar a 

linguagem de uma maneira que fosse possível analisar e codificar seus recursos. 

Essa busca pelo domínio da palavra resultou na Retórica de Aristóteles (384 – 322 

a.C.), que influenciou decisivamente toda a cultura ocidental. Paralelamente a esta 

técnica de manipulação, desenvolveu-se uma reflexão filosófica de articular língua e 

verdade, visando relacionar a estrutura da linguagem e as proposições, pelas quais 

se  enunciam  julgamentos  verdadeiros  ou  falsos  sobre  o  mundo.  Novamente  é 
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preciso citar a obra de Aristóteles, a qual evidenciava a importância da relação nome 

e verbo.

Aos  poucos,  desenvolveu-se  uma  reflexão  mais  propriamente  gramatical, 

mais preocupada com a articulação efetiva das línguas naturais, em particular, com 

os gramáticos de Alexandria: Dionísio da Trácia (170 – 80 a.C.) escreveu a primeira 

gramática  da  cultura  ocidental,  Tékhne  Grammatiké,  onde  ele  distingue  as  oito 

partes  do  discurso:  ónoma,  rhema,  árthron,  antonymia,  próthesis,  epirrhema, 

syndesmos, ainda válidos atualmente. Mas para os alexandrinos, o interesse pela 

língua era freqüentemente subordinado a um interesse filológico: tornar legíveis os 

prestigiados textos literários, sobretudo as obras de Homero, uma vez que a língua 

tornava-se cada vez mais distante do grego praticado nos séculos III e II a.C.

Os gregos legaram também dois grandes debates da filosofia da linguagem 

que atravessaram a cultura ocidental: o primeiro opõe aqueles (os analogistas) que 

pensam que a estrutura da língua é regular e deve ser tratada como objeto de uma 

ciência, àqueles (os anomalistas) que a entendem como um aglomerado de usos 

arbitrários; o segundo debate opõe os defensores de uma relação natural entre as 

palavras e a realidade (que os signos são motivados) aos que, como Aristóteles, 

pensam  que  a  relação  entre  os  signos  e  o  que  eles  designam é  convencional 

(imotivada).

Os latinos utilizaram e transmitiram os trabalhos dos gregos na medida em 

que a estrutura da língua latina aproximava-se da grega. Considerando-se que a 

gramática  grega  privilegiava  o  estudo  da  morfologia  (o  estudo  da  palavra 

considerada  e  suas  diversas  desinências),  era  necessário  que  a  língua  latina 

dispusesse igualmente de declinações para que a passagem de uma para outra 

pudesse ocorrer mais facilmente. Os gramáticos mais célebres deste período são: 
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Varrão (116 – 27 a.C.), que escreveu De língua latina, em vinte e seis volumes, dos 

quais  se preservaram apenas seis (V a X),  uma descrição sistemática da língua 

latina;  Donato  (f.  350  d.C.),  autor  de  Ars  Minor;  Prisciano  (f.  500  d.C.),  De 

Institutionum  Grammaticarum e  Santo  Agostinho  (354  –  430):  segundo  Auroux 

(1998:  409),  "em  De Diatectica (387)  e  no  De Magistro (389)  desenvolve uma 

teoria  geral  dos signos,  incluindo o signo lingüístico;  em  De Trinitate (415),  ele 

formula a concepção segunda a qual o pensamento é uma linguagem interior".

A tradição medieval da gramática estendida encerra várias obras em latim, no 

entanto, outros estudos foram desenvolvidos e registrados em outros idiomas como 

no caso de Al-Khaliyl (m. 787), autor de um dicionário árabe e o primeiro em que as 

raízes  são  classificadas  de  acordo  com o  ponto  de  articulação  das  consoantes; 

Siybawayhi  (m.  793),  autor  de  al-Kitab,  primeiro  livro  em  árabe  que  contém 

descrição fonética, morfológica e sintática do idioma; Saadia Ben Joseph Gaon (m. 

844) redige em árabe a primeira gramática e o primeiro dicionário do hebreu; Aelfric 

(945 – 1010) compõe a primeira gramática latina em um vernáculo europeu (inglês); 

R. Vidal, em Razós de Trobar (c. 1200) registra elementos de natureza gramático-

descritivo acerca do provençal.

O fato que domina esta época é a preponderância absoluta do latim sobre a 

vida cultural. Os gramáticos medievais refinaram a gramática latina. Alexandre de 

Villedieu  (por  volta  de  1200),  por  exemplo,  fez  um resumo versificado  com fins 

pedagógicos que obteve um imenso sucesso, segundo Filliolet (1993: 17).  Ao longo 

do século XIII desenvolveu-se uma teoria filosófica chamada especulativa (do latin, 

speculum, posto que a língua seria um espelho da realidade). Os filósofos modistas 

se interessaram pelos modos de significação, pelos princípios universais, segundo 

os  quais  o  signo  lingüístico  está  ligado  ao  mundo  e  ao  espírito  do  homem 
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(valorizavam os autores apenas na medida em que seu pensamento tivesse alguma 

relevância filosófica e/ou religiosa), para eles a gramática é a mesma em todas as 

línguas. 

A gramática humanista da Renascença foi objeto de um duplo movimento, a 

princípio contraditório, pois retoma ao mesmo tempo não só o grego e o latim, mas 

também as línguas vernáculas de cada país (Varro extensus): 1444, L. B. Alberti, 

autor de Regola della língua fiorentina; 1492, A. Nebrija,  Grammatica de la lengua 

castellana; 1536, Fernão de Oliveira, Grammatica de Linguagem Portuguesa; 1534, 

V.  Ickelsamer,  Ein Teutsche Grammatica;  1550,  Meigret,  Traité  de la  grammaire 

française; 1586, W. Bullokar,  Panphlet for grammar; 1568, P. Statorius-Stogenski, 

Polonicæ Grammatices Institutio; 1696, H. L. Ludwig, Grammatica Russica; 1649, E. 

Petrus,  Linguæ  Finnicæ  Breuis  Institutio;  1595,  J.  de  Anchieta,  Grammatica  da 

lingoa  mais  falada  na  costa  do  Brasil.  A  descrição  gramatical  desta  época 

caracteriza-se pelo interesse à variedade, à multiplicidade de formas, aos usos da 

língua, baseada no empirismo exercido em função de uma pesquisa de princípios 

gerais.  O  desenvolvimento  das  viagens  a  outros  continentes,  o  intercâmbio 

comercial e cultural,  através da exploração e da evangelização, conduz à Europa 

uma imensa quantidade de idiomas.

A partir do século XVII codifica-se progressivamente a noção de belo ou de 

bom  uso,  principalmente  com  a  reestruturação  do  absolutismo  monárquico  e  o 

desenvolvimento concomitante de uma vida na corte. Definir como norma de bom 

uso da linguagem respaldado no que se utilizava em círculos privilegiados daqueles 

que  compunham  a  nobreza  constitui  uma  antítese  à  tendência  racionalista  dos 

estudiosos da época. No entanto essa noção de  que falar bem era conhecer um 

conjunto de convenções, um código da elite social, em detrimento ao utilizado pelo 
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resto da sociedade, contribuiu indubitavelmente para o surgimento de gramáticas 

descritivas escritas com base nos textos de alguns escritores considerados como 

referência  por  seu  classicismo,  principalmente  na  França,  onde  se  viu  nascer  a 

precursora de todas as gramáticas descritivas e referência até os dias de hoje: a 

Grammaire  Général  et  Raisonneé  du  Port-Royal,  de  Antoine  Arnauld  e  Claude 

Lancelot, cujo estudo propõe que as formas gramaticais são subordinadas a uma 

teoria de relações lógicas que fundamentam a língua e que, são estas regras que 

permitem exprimir o pensamento, baseando-se no princípio de que a linguagem é 

uma representação do pensamento através de signos e que analisando uma ou 

várias línguas, o uso remonta aos princípios racionais e universais aos quais uma 

língua deve obedecer. 

Esta perspectiva perdurou até o final do século XVIII e influenciou todos os 

gramáticos  ocidentais  deste  período,  relegando  a  história  da  língua  e  sua 

diversidade a um plano secundário em face do estabelecimento universal da razão 

cartesiana.  Essa  idéia  de  que  todos  os  idiomas  deviam ser  submetidos  a  uma 

mesma análise suscita o interesse sobre a origem das línguas. Em 1786, o inglês W. 

Jones  considera  a  hipótese  de  que  o  sânscrito,  por  apresentar  semelhanças 

marcantes,  teria  a  mesma  origem  do  latim,  do  grego,  do  celta,  do  persa  etc, 

iniciando uma seqüência de pesquisas nesse sentido e que receberá o nome de 

Comparatismo, tendo como marco inicial a publicação em 1816 de  O sistema de 

conjugação  do  sânscrito  comparado  àquele  do  grego,  do  latim,  do  persa  e  do  

alemão, de Franz Bopp, no qual se esmera em demonstrar as similaridades entre 

todas as línguas e a hipótese de uma língua-mãe, o indo-europeu. Assim, a noção 

vaga e pré-científica de semelhanças entre as línguas dá lugar à uma metodologia 

cada vez mais rigorosa e precisa.
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Dois  autores  simbolizam essa tendência  do século  XIX:  W. von Humboldt 

(1767-1835) e A. Schleicher (1821-1867). O primeiro considera a língua como uma 

forma  dinâmica  que  molda  o  pensamento,  exprimindo  e  organizando 

indissociavelmente a alma das pessoas e sua visão de mundo. Se Humboldt coloca 

no centro do exercício da linguagem o dinamismo, a liberdade do espírito, seu poder 

criador, Schleicher, ao contrário, considera a língua como um organismo biológico: 

um ser da natureza, submisso à necessidade de uma evolução, às leis fonéticas.

O  crescente  progresso  dos  estudos  da  fonética  no  final  do  século  XIX 

transformaram-na  em  uma  verdadeira  ciência  experimental,  consagrando  a 

gramática  comparativa  que  caracterizou  mais  rigorosamente  as  leis  fonéticas. 

Simultaneamente, cresceu o interesse pelas línguas romanas: se o estudo do indo-

europeu apresentava grandes dificuldades, o mesmo não acontecia com as línguas 

derivadas  do  latim  face  os  numerosos  documentos  que  permitiram  analisar  as 

passagens de uma para as outras.

Por volta de 1875, em Leipzig, um grupo de jovens lingüistas que receberam 

o  nome  de  neogramáticos e  cuja  tese  levou  ao  extremo  certos  aspectos  da 

lingüística,  oferecendo  novas  perspectivas,  propôs  o  caráter  absolutamente 

necessário das leis fonéticas e o historicismo da lingüística, pois acreditava que o 

único  estudo  científico  da  linguagem  era  o  método  histórico.  Uma  resposta  à 

indevida  importância  dada  à  reconstrução  do  indo-europeu  em  detrimento  da 

evolução  das  línguas  cronologicamente  mais  próximas,  pois  ao  seu  ver  o 

comparatismo  deveria  direcionar  sua  atenção  ao  presente.  A  importância  dos 

neogramáticos  somente  cederá  seu  lugar  de  destaque  em  1916,  quando  da 

publicação  do  Cours  de  linguistique  générale de  F.  Saussure,  que  inaugurou  o 
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movimento  chamado  de  estruturalismo,  que,  ao  lado  do  funcionalismo  e  do 

gerativismo, formará o conjunto das principais escolas do século XX.

Considerando  tudo  o  que  foi  exposto  até  aqui,  parece  prudente  analisar 

também,  de forma resumida,  como os fatos  sucederam-se desde que o homem 

percebeu  a  necessidade  de  interagir  e  manter  um  relacionamento  estável  com 

aqueles da sua espécie e que motivos existiam para que ele o fizesse.

Os  primeiros  contatos  entre  os  diversos  povos  e  civilizações,  fossem por 

motivos comerciais ou culturais,  impuseram ao homem a busca de entendimento 

entre os interlocutores, ainda que a língua não constituísse um impedimento para a 

comunicação, sobretudo se considerados os dois principais motivos que fazem duas 

ou  mais  sociedades  interagirem:  expansão  territorial,  que  culmina  com  a 

sobreposição de uma cultura na outra ou então em conflitos permanentes (mesmo 

assim a comunicação se realiza e a falta de entendimento recai sobre a questão 

ideológica); mercantilismo, que obriga a troca de produtos entre as sociedades, mas 

para  o  qual,  no  princípio,  as  diferentes  línguas  nunca  foram  empecilho  na 

concretização dos negócios.

  Ao  longo  da  evolução  humana,  a  troca  de  conhecimentos  sobre  outros 

idiomas  desenvolveu-se  sempre  com  muita  dinâmica,  fosse  por  interesses 

econômicos ou culturais, e os envolvidos, ainda que com certa dificuldade, quase 

sempre obtiveram êxito no ato de se comunicar e realizar intercâmbios culturais ou 

comerciais. Com a evolução dos meios de transporte, a interação entre as culturas 

se  tornou  muito  maior.  Por  outro  lado,  com os  avanços  tecnológicos,  tornou-se 

desnecessário  o  envolvimento  de  uma  grande  quantidade  de  pessoas  (como 

acontecia nas caravelas interoceânicas medievais), pois, atualmente, muito dessas 
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interações ocorrem através de poucos indivíduos, representantes de cada país nas 

relações de mercado. O advento do turismo é outra causa da disseminação dos 

indivíduos pelo mundo, dentre as principais formas de turismo, destacam-se quatro: 

o comercial, que atrai pessoas de outros países para adquirir produtos incomuns no 

seu lugar de origem; o religioso, que incita legiões de seguidores a se deslocarem a 

fim de conhecer os lugares considerados sagrados pela sua crença; o cultural, que 

anualmente desloca milhões de estudantes com intuito de adquirir conhecimentos 

em instituições educacionais de outros países; e, por fim, o turismo de lazer, fruto do 

desejo das pessoas em conhecer outros lugares. Dentro desta lógica distinguimos 

duas ênfases no interesse de dominar outro idioma: uma necessidade pessoal, seja 

para fins culturais, religiosos, comerciais ou de lazer; uma necessidade comercial 

(profissional), seja para ensinar ou pesquisar.

Considerando a necessidade pessoal, é lícito afirmar que qualquer um dos 

métodos  de  ensino  desenvolvidos  e  aplicados  é  satisfatório,  pois  permite  ao 

estudante desenvolver diálogos cotidianos para, por exemplo, solicitar informações, 

deslocar-se,  hospedar-se,  alimentar-se  etc.  Evidentemente  outros  fatores  podem 

influenciar no resultado do aprendizado como a motivação, a abordagem e o próprio 

método.

No segundo caso, ou seja, no caso do interesse profissional de um graduando 

em Letras, deve-se considerar que o método influencia tanto pela qualidade, quanto 

pela  quantidade  de  tempo  utilizado.  Por  qualidade  entenda-se  aqui  não  só  os 

aspectos  gráficos  e  recursos  audiovisuais,  mas,  sobretudo,  a  abrangência  da 

abordagem dos aspectos gramaticais do tópico estudado. Isto remete ao segundo 

caso, a quantidade de tempo utilizado para este estudo, pois uma vez que um dos 

princípios básicos das universidades é a inclusão social  e não o contrário (pois nem 
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todos  dispõem de uma situação financeira  favorável  ao ingresso em escolas  de 

idiomas), justifica-se a existência de disciplinas voltadas à introdução ao idioma da 

habilitação a qual o estudante foi admitido (nos casos daqueles que não possuem tal 

conhecimento),  sem que,  contudo,  sejam obrigatórias a outros que possuem um 

conhecimento prévio da língua, propiciando uma carga horária maior e mais eficiente 

a  todos.  Deve-se  entender  por  mais  eficiente  a  necessidade  de  se  conhecer  o 

desenvolvimento da língua e de sua gramática  e os fatores históricos,  sociais  e 

políticos  que  as  influenciaram,  pois,  se  este  estudante  pretende  ensinar  ou 

pesquisar  o  idioma,  ele  deverá  possuir  muito  mais  conhecimentos  a respeito  da 

língua, seja falada ou escrita. Desse modo, é razoável pensar que para conhecer as 

regras de funcionamento, nenhum outro meio pode ser mais eficaz do que o estudo 

sistemático da gramática, afinal este estudo levará a inevitável contato com outros 

aspectos culturais intrinsecamente ligados ao idioma. Afinal, ao utilizar a gramática 

para explicar a construção de orações de uso cotidiano, une-se o ensino da forma à 

utilidade de expressar necessidades mínimas do dia-a-dia.

É evidente que, para um falante qualquer, obter êxito na comunicação não 

implica necessariamente a utilização correta  dos aspectos formais do idioma,  no 

entanto,  e principalmente no caso daqueles que se pretendem pesquisadores ou 

professores de um idioma, saber empregar os termos corretos, além de necessário, 

certamente evita ambigüidades.

Com isso, parece justificável realizar uma análise comparativa das diferentes 

abordagens das gramáticas normativas, uma vez que, também entre elas existem 

objetivos  divergentes  no  trato  com  a  língua,  seja  por  razões  ideológicas  ou 

mercadológicas.  Assim,  vale  ressaltar  que  o  presente  estudo  não  se  presta  a 

designar conceito valorativo a cada uma delas, mas sim, verificar quais são as que 
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se podem adequar à busca do que se pretende ser o conhecimento universitário1 e, 

no  intuito  de preservar  a  objetividade  do trabalho,  esta  análise  comparativa  terá 

como foco o emprego dos pronomes relativos em francês e no português.

OBJETIVOS

O objetivo geral do presente estudo é demonstrar, de forma comparativa, as 

diferentes abordagens dos autores de gramáticas normativas sobre o emprego dos 

pronomes  relativos  em  francês  e  em  português.  Decorrem  deste  objetivo,  os 

seguintes objetivos específicos:

- Conhecer os pronomes relativos nos dois idiomas;

- Compreender a que ou a quem (se ao sujeito ou ao objeto) e de 

que forma se refere cada pronome relativo dentro da oração;

- Analisar sua presença nas orações subordinadas;

- Identificar a equivalência do pronome "que" em português, através 

de uma análise contrastiva do uso dos pronomes "qui" e "que"  em 

francês;

- Verificar como essa abordagem evoluiu entre as primeiras e as 

mais recentes publicações. 

1 Entenda-se por conhecimento universitário o conhecimento amplo, total e irrestrito de tudo aquilo 
que seja, contenha, esteja contido ou relacione-se às matérias pertinentes a faculdade cursada.
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METODOLOGIA

A  presente  pesquisa  terá  como  fundamento  a  revisão  bibliográfica  para 

elaboração de uma análise comparativa das diferentes abordagens das gramáticas 

normativas sobre o emprego dos pronomes relativos em francês e em português, 

cuja escolha não se dará aleatoriamente e nem pela proeminência dos autores nos 

meios acadêmicos, mas tão somente pelas diferenças entre forma e conteúdo da 

abordagem do emprego dos pronomes relativos e das orações subordinadas em 

diferentes épocas no decorrer da história.

Os pressupostos teóricos considerados nortearão a linha de pensamento e a 

análise  dos  diferentes  enfoques.  Contudo,  não  serão  levados  em  consideração 

argumentos  contrários  que  possam  suscitar  divergência  de  opiniões  sobre 

metodologia  de  ensino  e  didática,  pois  não  constituem  objeto  de  estudo  deste 

trabalho, que se presta tão somente em demonstrar que as ferramentas de ensino 

devem ser empregadas nos níveis para os quais são elaboradas.

Outros procedimentos utilizados serão a crítica e a avaliação dos exemplos 

citados, as quais terão como critério: a comparação entre eles. Tais intervenções 

serão  feitas  no  início  e/ou  ao  final  da  apresentação  de  cada  uma das  obras  e 

considerarão: a apresentação gráfica, o nível de linguagem, o encadeamento das 

explicações e as relações entre os tópicos.

A análise comparativa se dará no capítulo IV em três etapas:  na primeira 

serão comparadas as gramáticas do Português, na segunda serão comparadas as 

gramáticas do Francês, na terceira parte será feita a análise comparativa entre as 

gramáticas dos dois idiomas simultaneamente,  evidenciando, inclusive,  a tradição 

destas publicações nos dois países.
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1.  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Apesar da imprecisão cronológica da história da gramática, sabe-se que as 

primeiras compilações sobre as regras das línguas modernas derivadas do latim 

datam do  século  XV,  pelo  que  se  denominou  Varro  Extensus –  o  processo  de 

gramatização  dos  vernáculos  (Auroux,  1992).  Desde  então,  nunca  cessou  o 

processo  de  aprimoramento  de  reunião  das  definições  acerca  das  regras  que 

sustentam cada um desses idiomas, tão pouco da forma como são consideradas e 

dos exemplos utilizados. Inúmeros são os autores e os livros assim classificados, e 

por isso a decisão de focar esta pesquisa neste tema, não pela pretensão de eleger 

a melhor gramática, mas detectar as diferentes formas de abordagem dos temas, 

mais especificamente, o emprego dos pronomes relativos.

Pela definição encontrada nos dicionários de língua portuguesa, entende-se o 

vocábulo "gramática" por estudo ou tratado dos fatos da linguagem falada e escrita, 

e  das  leis  naturais  que  a  regulam;  e  ainda,  livro  onde  se  expõe  as  regras  da 

linguagem,  proveniente  do termo grego  Gramatiké e pelo  latim  grammatica (Dic. 

Aurélio: p. 697). Desconsiderados os possíveis argumentos contrários e a despeito 

de tantos outros nomes que possam existir para definir outras variantes, ao longo 

deste  trabalho,  tratar-se-á  pelo  termo  "gramática",  única  e  exclusivamente,  a 

gramática normativa. 

É unânime nos meios acadêmicos a postura de considerar a Gramática de 

Port-Royal como a precursora das modernas gramáticas das línguas ocidentais. Seu 

vanguardismo  é  tal  que  mesmo  os  mais  renomados  estudiosos  de  outros 

movimentos modernos da lingüística reconhecem sua importância.
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Na década de 1960, Noam Chomsky demonstrou em A Lingüística Cartesiana 

(Cartesian Linguistics: 1966) que obras tradicionais como a Grammaire Port-Royal 

apresentavam uma descrição dos fatos gramaticais mais certa e mais completa que 

as outras variantes de gramática. Lyons, por sua vez, em Introdução à Lingüística 

Teórica (Introduction to Theoretical Linguistics, 1968) ressalta a riqueza e a precisão 

das  análises tradicionais,  qualidades que desapareceram dos manuais  escolares 

atuais.

Em face do modelo2 de ensino de Língua Estrangeira Moderna (LEM) adotado 

nos meios acadêmicos, em específico na Universidade Federal do Paraná, afigurou-

se  necessário  um  breve  estudo  sobre  as  diferentes  abordagens  de  algumas 

gramáticas normativas, tanto em Francês, como em Português. Contudo, para que 

esse estudo não se fizesse sobremaneira abrangente, decidimos focar e basear a 

comparação  das  diferentes  abordagens  em  um  tema  específico:  a  análise  do 

emprego dos pronomes relativos nestes dois idiomas, cuja escolha não se realizou 

aleatoriamente, mas pelo fato de ser este um dos assuntos gramaticais que mais 

suscitam discussão e dificuldade de compreensão para os estudantes do Curso de 

Letras – Francês.

No que diz respeito à escolha das obras usadas como exemplo: Grammaire 

Générale et Raisonnée du Port-Royal  (GPR), Le Bon Usage (LBU),  Grammatica 

Philosophica  da  Lingua  Portugueza  (GPLP),  Novíssima  Gramática  da  Língua 

Portuguesa  (NGLP),  cumpre-nos  esclarecer  que  a  seleção  dos  autores   não  foi 

realizada com base na sua expressividade nos meios acadêmicos e literários3. Além 

2 Face ao que foi  exposto anteriormente na justificativa,  fica claro que ensinar  a língua em uma 
Universidade com base nos métodos tradicionais usados por escolas de idiomas que visam fornecer 
conhecimento a pessoas, cuja grande maioria pretende fazer turismo não é a melhor didática, no 
entanto, como não está em discussão a metodologia de ensino, mas sim as diferentes abordagens 
das gramáticas normativas, este trabalho pretende verificar em que grau qualquer uma das obras 
pode contribuir para o aprimoramento do conhecimento universitário. 
3 Via de regra, os autores se baseiam nas regras gramaticais previstas nas obras mais proeminentes 
nos meios acadêmicos.
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disso, procuramos optar por duas obras (em cada idioma) que apresentassem além 

do conteúdo, datas de publicação nitidamente diversas e que, por isso mesmo, já 

demonstram uma noção de que público atingirão ou, pelo menos, que tipo de estudo 

um determinado leitor poderá realizar e, ainda, a evolução do conhecimento desde a 

Idade Média.  Neste sentido, coube elencar tais livros numa seqüência meramente 

cronológica.
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2. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS GRAMÁTICAS4

2.1 GRAMMATICA PHILOSOPHICA DA LINGUA PORTUGUEZA

A Grammatica Philosophica da Língua Portugueza, escrita por João Soares 

Barbosa e publicada em 1822 na cidade de Coimbra, não é a primeira5 gramática da 

língua  portuguesa,  tão  pouco  a  primeira  nesta  língua  baseada  nos  moldes  da 

Grammaire  Port-Royal,  no  entanto  é daquelas  que mais  se  aproxima dos  ideais 

lógicos que orientaram os autores franceses. Além de trazer correções de alguns 

equívocos pertinentes a suas compatriotas precedentes,  como afirma o autor em 

sua  introdução,  a  qual  se  compõe  de  um breve  relato  histórico  da  formação  e 

evolução da ciência da gramática, Soares Barbosa utiliza a introdução de sua obra, 

como era de praxe à época, para relatar um pouco da história da gramática desde o 

advento dos hieróglifos, pelos egípcios até os anos de 1800, mencionando boa parte 

do que se pode aferir nos pressupostos teóricos desta pesquisa. 

Seu livro é tão fortemente influenciado pela obra de Arnauld e Lancelot que a 

página de apresentação da gramática inicia pelas mesmas palavras utilizadas na 

GPR,  que  a  gramática  é  a  arte  de  falar,  completando  a  frase:  "e  escrever 

correctamente  a  própria  língua" (Barbosa,  1822:  I).  A  apresentação  das  partes 

também não sofre alteração e segue a ordem: Orthoepia, Orthographia, Etymologia 

e Syntaxe. Na terceira parte, que trata da Etimologia, mais precisamente na página 

97,  o  autor  explica  a  divisão  dos  tópicos  e,  conseqüentemente,  das  classes  de 

palavras. Na página 137, o autor define os adjectivos de forma geral:

4  Todas as transcrições foram escritas conforme se encontram registradas nas fontes.
5  A primeira Gramática em Língua Portuguesa é a Grammatica de Linguagem Portuguesa, de Fernão 
de Oliveira, escrita em 1534, a segunda é a Gramática de João de Barros, publicada em 1539.
5
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"O  adjectivo  he  hum  nome,  que  exprime  huma 

couza como accessoria de outra, para ser sempre 

o attributo de hum sujeito claro, ou occulto, sem o 

qual não pode subsistir".

Os  pronomes  relativos,  àquele  tempo,  chamados  de  Adjectivos 

Determinativos  Demonstrativos  Conjunctivos,  aparecem  pela  primeira  vez  no 

Capítulo III, na página 148, onde Soares Barbosa trata da invariabilidade do gênero 

do relativo que. Entretanto, a abordagem dos mesmos se dá na página 164, na qual 

o autor numera, denomina e define:

"Nós  temos  quatro  Demonstrativos  Conjunctivos,  

que  são  Qual,  Quem,  Cujo,  Que.  Chamão-se 

Demonstrativos,  porque,  assim  como  os 

Demonstrativos puros indicão os objectos pela sua 

localidade;  a  sim  estes  os  mostrão  pela  sua 

antecedencia  immediata;  que  por  isso  os 

Grammaticos commummente lhes dão o nome de 

Relativos,  porque  se  referem  a  couza  

antecedente".

Apesar  de  não  lhe  agradar  a  nova  denominação  (relativos),  João  Soares 

Barbosa, após breve ressalva acerca do nome e sua preferência pela nomenclatura 

em voga, explica a diferença específica e a aplicação dos relativos:
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"Chamão-se  Conjunctivos  estes  demonstrativos 

para differença dos demonstrativos puros; porque 

atão  as  orações,  na frente  das  quaes se  achão,  

com a antecedente, e fazendo-as parte da mesma, 

ou como incidentes, ou como integrantes: 'Qual he 

a couza, que póde faltar a quem tem por seu hum 

Deos,  cujo he  tudo,  quanto  ha  no  ceo,  e  na  

terra'?". (Barbosa: p. 164).

Segundo  sua  análise,  o  primeiro  demonstrativo  qual transformado  em 

interrogativo pela ausência de artigo une a oração à antecedente,  que por elipse 

está subentendida (Diga-me qual é a coisa); o segundo demonstrativo que, alusivo a 

couza liga ao mesmo tempo a proposição a que dá princípio, fazendo-a incidente da 

principal, que lhe precede; o terceiro  quem, não só denota um substantivo oculto 

(pessoa),  mas liga,  ao mesmo tempo,  a  proposição  em que se encontra  com a 

precedente,  pois  lhe é o complemento;  o  quarto  relativo  cujo,  concordando com 

tudo, não só se refere ao possuidor antecedente  Deos, mas une a mesma oração 

em  que  está  com  a  mesma  palavra  Deos,  que  é  o  predicativo  da  oração 

antecedente, à qual serve de incidente explicativo.

Em seguida, para facilitar o entendimento do leitor, Soares Barbosa analisa 

cada um dos relativos, separadamente:

"Este adjectivo (qual), derivado do latim Qualis, per  

si  sem additamento  algum,  he  hum adjectivo  de 

comparação,  que  suppõe  sempre  antes  de  si  o 
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outro  adjectivo  comparativo  Tal,  como:  'Tal,  qual  

he, eu to offereço'. Muitas vezes se supprime este  

primeiro  comparativo,  mas  sempre  se  entende 

nestas e semelhantes expressões: 'Qual do cavallo  

voa  que  não  dece;  Qual  c´o  cavallo  em  terra 

dando, geme...' Camões (Lus. VI: 64)". (Barbosa: p. 

165).

Com relação ao relativo quem, o autor afirma ser de uso ordinário a pessoas 

e/ou coisas personificadas, mas que algumas vezes é "abusivamente" empregado 

para se referir a coisas, e cita o exemplo:

"As boas árvores dão bom fruto, e as más como 

quem são". (H. Pinto). (Barbosa: p. 166).

Ao  relativo  cujo,  assim  como  se  fez  com  o  relativo  qual,  é  preferível  a 

transcrição do trecho, pelo intuito de preservar a integridade literária da explanação:

"Este Demonstrativo Conjunctivo exprime a relação 

de huma couza possuida, ou pertencente a outra, 

que a possue, ou a quem pertence. Bem como os  

Possessivos,  divididos nas suas duas syllabas,  a  

primeira Cuj he relativa ao Posuidor, e a segunda 

variavel  segundo  os  generos,  e  os  numeros,  he 

relativa  á  couza possuida,  com a  qual,  por  isso,  
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sempre concorda. Assim Cujo, Cuja, Cujos, Cujas,  

valem o mesmo que Do qual, Da qual, Dos quaes,  

Das  quaes,  com  a  differença  porém,  que  estes  

referem-se  e  concordão  sempre  com  hum 

substantivo antecedente; aquelles porém referem-

se sim a huma pessoa, ou couza antecedente, mas 

concordão  sempre  com  o  substantivo  da  couza  

possuida  ou  pertencente,  que  se  lhe  segue 

immediatamente. Exemplos: 'Pedro, de cuja casa 

venho',  isto  he,  da  casa  do  qual  venho.  'A 

arvore, cujo fructo Eva comeu', isto he, o fructo 

da qual Eva comeu. 'Restituir a couza a cuja he',  

isto he, á pessoa de quem he. 'Ter cujo, ser cujo'  

he ter dono, ou ser dono, a quem pertence.

Donde se vê que he erro o dizer:  'Hum Sujeito,  

cujo mora em tal lugar, em vez de  o qual mora 

em tal lugar". (Barbosa: p. 167).

Soares  Barbosa,  contudo,  observa  sobre  as  diferenças  que  ocorrem  na 

concordância de gênero e no lugar do emprego quando da utilização de um e de 

outro relativo, pois, ao utilizar o relativo cujo, o substantivo da coisa possuída, com 

quem concorda,  segue-o  imediatamente.  Porém,  ao utilizar  o  relativo  do qual,  o 

substantivo da coisa possuída sempre lhe precede e a concordância não se faz com 

ele, mas com o substantivo da coisa possuidora.
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O relativo  que é o último a ser tratado pelo autor, que o faz, ressaltando a 

princípio,  sua  invariabilidade  de  gênero,  número  e,  sobretudo,  sua  característica 

peculiar de servir ordinariamente para ligar as orações incidentes com as principais 

e, sempre, as integrantes com as totais. Além disso, Soares Barbosa observa que, 

quando ele liga as orações incidentes, ele pode ser Explicativo ou Restritivo:

"Quando  elle  liga  as  orações  incidentes,  humas 

vezes  he  Explicativo,  se  o  que  affirma  a  oração  

incidente se acha ja incluido na idea do sujeito, ou 

do  predicado  da  oração  principal,  e  o  Que  por 

conseguinte  se  póde  mudar  na  causal  Porque:  

outras  vezes  Restrictivo,  se  o  que  a  proposição 

incidente affirma he hum accessorio novo,  e não 

comprehendido nos termos da oração principal; e o 

Que se  póde  mudar  em alguma das  conjucções 

restrictivas Se, Quando, &c. Exemplo:  O homem, 

que foi criado para conhecer e amar a Deos, deve 

fugir  de  tudo,  o  que  o  póde  apartar  deste  

conhecimento  e  amor.  Onde  o  primeiro  Que  he 

explicativo,  e  se  póde  mudar  em  Porque,  e  o 

segundo restrictivo,  e  por  isso se póde substituir  

com Quando". (Barbosa: p. 168).

Outra  observação  acerca  do  relativo  que diz  respeito  à  ligação  entre  as 

orações integrantes do indicativo, ou do subjuntivo:
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"O mesmo Conjuctivo Que he sempre o que ata as  

proposições  integrantes,  ou  do  Indicativo,  ou  do 

Subjuntivo  com o verbo da oração principal,  a  o  

qual  servem  de  complemento  objectivo,  como:  

Mando que faças, Digo que Podes". (Barbosa: p. 

169).

O autor lembra ainda, que o relativo  que é sempre obrigatório nas orações 

principais em ordem gramatical inversa:

"Em  Deos  he  que  devemos  pôr  todas  nossas 

esperanças". (Barbosa: p. 169).

Feitas essas observações específicas, o próximo tópico sobre os pronomes 

relativos é feito de maneira geral e trata da sintaxe dos mesmos. Soares Barbosa 

considera que todos eles podem ser sujeitos,  muito embora o sejam apenas das 

orações parciais, sejam elas incidentes ou integrantes, e nunca das principais, posto 

que, se às vezes iniciam o período, é sempre por elipse. No entanto, a utilização do 

pronome  que é sempre preferível ao do pronome qual, exceto nos casos em que, 

por não possuir nem gênero, nem número, resulte ambíguo, como no exemplo:

"A desobediência dos Israelitas ás ordens de Deos,  

a qual é matéria continua das queixas de Moisés..." 

(Barbosa: p. 170).
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Se no lugar de  a qual houvesse sido empregado que, o entendimento seria 

prejudicado, pois se poderia entender que a matéria continua das queixas de Moisés 

era Deus e não a desobediência dos israelitas. Ou ainda:

"Certas  plantas,  as  quaes  nada  tem,  que  as  

distingua". (Barbosa: p. 170).

Se  no  lugar  de  as  quais fosse  usado  o   relativo  que,  a  frase  resultaria 

enfadonha,  ou  seja,  não  haveria  erro  gramatical,  mas  o  senso  estético  seria 

prejudicado. Da mesma forma, deve-se utilizar o relativo  que no lugar de  qual nas 

orações em que o pronome assumir  o  papel  de  predicativo  do objeto,  como no 

exemplo:

"O  homem,  o  qual  Deos  creou  á  sua  imagem". 

(Barbosa: p. 170).

Para que o senso estético seja preservado, será preferível dizer: O homem 

que Deus criou à sua imagem.

Por  fim,  o  autor  questiona  a  posição  de  alguns  gramáticos  de  não 

considerarem  pronomes  relativos  (ou  Adjectivos  Determinativos  Demonstrativos 

Conjunctivos) quando estes são utilizados na forma interrogativa. Fato é que anos 

mais  tarde esta  visão se sobrepôs àquela  que os  generaliza,  para  malgrado do 

gramático  em  questão.  Entretanto,  não  cabe  abordar  neste  momento  esta 

discussão, uma vez que o presente estudo não se destina a tanto.
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Fato é que, a Gramática Philosophica de João Soares Barbosa, embora utilize 

um texto  mais  contínuo  e  menos  esquemático,  não  perde  sua  variável  didática, 

muito pelo contrário, de forma coesa e contínua aborda todos os conhecimentos e 

considerações  de  sua  época,  propiciando  ao  leitor,  entendimento  das  razões 

consideradas.   Além disso,  o  autor  soube  evitar  a  aridez  dos  assuntos  ao  citar 

exemplos práticos e ao alcance do senso comum, sem esquecer evidentemente, dos 

momentos em que, ao se opor a algumas inovações de alguns gramáticos daquele 

tempo, Soares Barbosa deixa nítido e ironicamente expresso em seu texto o fastio 

acerca  dos  neologismos,  para  deleite  do  leitor,  principalmente  porque  foram 

adotados mais tarde.

2.2 NOVÍSSIMA GRAMÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA

Com base na 13ª Edição da Novíssima Gramática, publicada pela primeira 

vez em 1962, o autor afirma no prefácio: a importância do ensino gramatical, visto 

que não se pode dominar inteiramente o idioma se não se conhecem as regras que 

o determinam; defende o modelo de formatação escolhido, uma vez que deve ser 

prático, de fácil entendimento, manuseio e transporte; além de esclarecer o objetivo 

de  sua  obra,  que  se  destina  ao  uso  escolar,  tendo  como  referencial  a  Lei  de 

Diretrizes e Bases e as determinações legais da portaria do Ministério da Educação, 

datada de 28 de janeiro de 1959. 

Seguindo os moldes das gramáticas tradicionais, sua formatação segue uma 

lógica  de  apresentação  dos  temas.  Mais  especificamente  sobre  os  pronomes, 

encontra-se a definição na página 138:
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"é uma palavra que representa os seres ou a eles  

faz referência como pessoas do discurso". 

A  divisão  das  suas  diversas  classificações  é  feita  em  tópicos,  sendo  a 

abordagem dos pronomes relativos a terceira em ordem de apresentação, o que 

ocorre na página 142, como era de se esperar, pela definição:

"São palavras que representam nomes já referidos,  

com os quais estão relacionadas".

Em seguida,  apresenta todos os pronomes relativos da língua portuguesa: 

que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais; cujo, cujos, cuja, cujas; onde; quanto, 

quantos,  quanta,  quantas.  E de forma contígua,  os exemplos de utilização pelos 

autores consagrados da Literatura Luso-Brasileira.

A obra, no entanto, não apresenta um tópico específico sobre concordância 

de gênero e número,  que explique a invariabilidade dos pronomes  que,  quem e 

onde, diferentemente do que ocorre com os outros. Cegalla, tão somente, faz duas 

observações,  sendo  que  a  primeira  diz  respeito  ao  pronome  quem e  que 

obrigatoriamente é preposicionado:

"O pronome relativo  quem equivalente  a  o  qual,  

refere-se a um termo antecedente e vem sempre 

regido de preposição: 'Conheço o escritor a  quem 

te referes'". (Cegalla: p. 142).

30



A  segunda  refere-se  aos  pronomes  relativos  quanto,  quantos,  quanta, 

quantas e a condição para que assim sejam considerados:

"Quanto,  quantos,  quanta,  quantas,  são 

pronomes relativos quando se correlacionam com 

um  dos  pronomes  indefinidos  tudo,  tanto(s),  

tanta(s).  Têm,  ademais,  significação  indefinida  e 

proporcional". (Cegalla: p. 142).

Outra  omissão  do  autor  refere-se  ao  emprego  dos  pronomes  de  maneira 

geral: como, quando e onde devem ser colocados e que classe de palavras podem 

substituir. O que se observa nesse sentido é que o autor preferiu citar neste capítulo 

as  aplicações  gerais  aos  pronomes,  para  mais  à  frente  mencionar  algumas 

especificidades de alguns deles, num capítulo destinado ao emprego das classes de 

palavras e pertencente à parte da sintaxe, mais precisamente na página 406, item 

VII, tópicos 47 a 52:

47. "O antecedente do pronome relativo que pode 

ser  nome  de  coisa  ou  de  pessoa  ou  o 

demonstrativo  o (este  pode não estar  expresso):  

'Vi-a falar com desdém, e um pouco de indignação,  

da mulher de  que se tratava, aliás6 sua amiga' – 

Machado de Assis".

6 A omissão da vírgula ocorreu propositalmente no intuito de transcrever com fidelidade o texto da 
obra.
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48. "O  relativo  que às  vezes  equivale  a  o que,  

coisa que, e se refere a uma oração: 'Não chegou 

a ser padre, mas não deixou de ser poeta, que era 

a sua vocação natural'. – Machado de Assis".

49. "Numa série de orações adjetivas coordenadas,  

pode  ocorrer  a  elipse  do  relativo  que:  'A  sala 

estava  cheia  de  gente  que  conversava,  ria  e 

fumava'. – Lúcio de Mendonça".

50. "O  relativo  quem é  sempre  regido  de 

preposição  e  na  língua  moderna  se  refere 

exclusivamente  a  pessoas  ou  coisas 

personificadas: 'Não havia pessoa estranha diante 

de  quem me  não  obrigassem  a  recitá-los'  –  

Machado de Assis".

51. "Cujo (e  suas flexões)  é  pronome adjetivo  e 

equivale  a do  qual:  'O cavalo  é um animal  cujo 

pelo é liso'. – Cegalla".

"Obs  –  O  substantivo  relacionado  por  este  

pronome  não virá precedido de artigo".
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52. "O relativo  o qual (e suas flexões), mormente 

quando  regido  de  preposição,  pode  substituir  o 

pronome  que: 'Fizeram-lhe graves acusações das 

quais ele se defendeu com hombridade e energia'.  

– Carlos de Laet".

Na  página  284,  encontra-se  o  tópico  que  trata  das  orações  principais  e 

subordinadas e na página seguinte a definição destas:

"Oração subordinada é a que depende da principal:  

serve de termo e completa-lhe o sentido. Quando  

se  apresenta  desenvolvida  vem,  normalmente,  

ligada por um conectivo subordinativo".

Mais adiante, na página 289, Cegalla classifica as orações subordinadas em: 

Substantivas, Adjetivas (Relativas) e Adverbiais (Circunstanciais). Como o interesse 

deste  estudo  reside  nos  pronomes  relativos,  sempre  que se  mencionar  o  termo 

oração subordinada,  invariavelmente tratar-se-á das orações adjetivas,  ora assim 

chamadas,  ora  denominadas  orações  relativas.  O  tópico  referente  às  mesmas 

aparece na página 295 e inicia por uma breve definição:

"As  orações  subordinadas  adjetivas  são  assim 

chamadas  por  terem  o  valor  e  a  função  dos  

adjetivos (adjunto adnominal)".
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"São  introduzidas,  as  mais  das  vezes,  pelos  

pronomes  relativos  e  referem-se  a  um  termo 

antecedente, que pode ser um substantivo ou um 

pronome: 'O aluno que estuda progride.'; 'Ele, que  

trabalhou,  não  ganhou  nada.';  'Há  palavras  cuja  

origem é incerta.'". 

A  primeira  observação  diz  respeito  às  construções  iniciadas  pelo  relativo 

quem sem a existência de um antecedente:

"Os benefícios persistem na memória de quem os 

faz". (Cegalla: p. 296).

 A segunda faz referência aos períodos, cujas orações subordinadas adjetivas 

são introduzidas pelo advérbio relativo como, em substituição a por que, pelo qual:

"Não  reproduzo suas  palavras  da  maneira  como 

as enunciou". – Monteiro Lobato. (Cegalla: p. 297).

Feitas essas duas considerações, Cegalla classifica as orações subordinadas 

relativas em Explicativas e Restritivas. As primeiras são definidas como as que:

"... explicam ou esclarecem, à maneira de aposto,  

o termo antecedente, atribuindo-lhe uma qualidade 

que  lhe  é  inerente  ou  acrescentando-lhe  uma 
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informação:  'Olhou  a  caatinga  amarela,  que o 

poente avermelhava'– Graciliano Ramos". (Cegalla: 

p. 298).

As restritivas são assim consideradas por apresentar a significação do termo 

antecedente restringida ou limitada e de caráter indispensável ao sentido da frase:

"As pessoas a que a gente se dirige sorriem".  –  

Graciliano Ramos. (Cegalla: p. 298).

O autor menciona também a freqüência com que as orações subordinadas 

são precedidas de preposição ou locução prepositiva:

"A doença de Margarida  durou dois  dias,  no  fim 

dos quais levantou-se a viúva um pouco abatida". – 

Machado de Assis. (Cegalla: p. 298).

A última observação de Cegalla sobre a sintaxe dos pronomes relativos nas 

orações  subordinadas  faz  referência  à  possibilidade  destas  apresentarem-se 

coordenadas entre si e, portanto, ocorrer a elipse do relativo:

"Não assim o panorama do mar, que é vário  e a 

cada instante se recria". – Ciro dos Anjos. (Cegalla: 

p. 298).
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Esta é a abordagem da Novíssima Gramática sobre os pronomes relativos e, 

ato contínuo, sobre as orações subordinadas adjetivas.

2.3 GRAMMAIRE GÉNÉRALE ET RAISONNÉE DU PORT-ROYAL

A  Gramática  Geral  e  Razoada  de  Port-Royal  (com  o  título  original  de 

Grammaire Générale et Raisonnée du Port-Royal), publicada em 1660, é mais que a 

precursora  das  gramáticas  modernas,  é  o  modelo  no  qual  todas  as  gramáticas 

normativas e descritivas estão baseadas, não somente por reunir pela primeira vez 

em  um  único  trabalho  todas  as  regras  da  língua,  no  caso  francesa,  mas  por 

introduzir  um  cartesianismo,  cujo  próprio  Descartes  não  havia  elaborado:  o  de 

compreender as nuances racionais da natureza da linguagem.

Seus autores, Antoine Arnauld e Claude Lancelot, preocuparam-se desde a 

apresentação da obra em manter os procedimentos lógicos e sistemáticos de uma 

descrição normativa e racional, a começar pela origem do termo gramática, outrora 

designado por Dionísio de Trácio como sendo "o trato das coisas ditas com mais 

freqüência nos poetas e prosadores" (Arnaud, 1660, p. 3).  Além disso, por ser a 

primeira do seu gênero, a gramática de Port-Royal e seus autores não necessitaram 

se exculpar  a  opiniões contrárias,  o  que proporcionou um texto muito  objetivo  e 

claro,  como  se  constata  no  prefácio  da  obra,  em que  Arnauld  esclarece  que  a 

gramática de Port-Royal é fruto de uma necessidade própria de encontrar as razões 

de várias coisas serem comuns em muitas línguas e outras tão peculiares a algumas 

delas, cujas explicações lhe foram dadas por Lancelot.
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Desde o título,  a obra se pretende um ícone7 e um marco na história dos 

estudos lingüísticos (àquele tempo chamado de Gramática Geral),  pois a palavra 

générale significa  uma  abordagem  ampla  de  todos  os  aspectos  gramaticais  da 

língua  e  a  palavra  raisonnée demonstra  o  espírito  científico  que  os  autores 

imprimiram à elaboração do compêndio. Não obstante sua fama e importância, esta 

obra,  como várias outras de caráter  pioneiro,  apresenta algumas omissões8 (que 

podem  ser  consideradas  mínimas)  em  alguns  aspectos,  menos  por  falha  na 

elaboração e mais pelo conhecimento científico do seu tempo. Porém, isso não foi 

empecilho para se consagrar no seu objetivo, como se pode constatar nas palavras 

dos tradutores da obra para o português, Bruno Fregni Basseto e Henrique Graciano 

Murachco (1992, p. XXX): 

"Para  Chomsky,  a  maioria  das  chamadas 

'gramáticas  universais'  (ou  'gerais')  posteriores 

segue  as  linhas  da  de  Port-Royal;  essas  linhas 

partem  do  modo  pelo  qual  os  conceitos  se 

combinam para a formação do juízo,  segundo as 

três  operações  do  espírito:  conceber,  julgar  e 

raciocinar.  Enfim,  Chomsky,  Roman  Jakobson  e 

seus  colegas  do  MIT9,  detectaram na  Gramática 

Geral  de  Port-Royal  enfoques  utilizáveis  pelos 

7 Pelo que se extrai das palavras do próprio Arnauld no prefácio, quando em referência as citações e 
reflexões de Lancelot, ele diz: "... uma vez que não havia visto nem nos antigos Gramáticos nem nos 
novos nada mais curioso ou mais justo sobre essa matéria".
8 Registradas por M. Duclos em suas Observações sobre a Gramática Geral.
9 Massachussets Institute of Technology
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estudos  contemporâneos  do  tipo  estrutural,  

transformacional e mesmo gerativo".

Baseado nas idéias publicadas por Descartes no século XVI (quase cem anos 

antes),  Arnauld pretendeu anunciar uma nova concepção de livros orientados ao 

estudo aprofundado das disciplinas da área das ciências humanas. Em lingüística, 

sua idéia foi reunir em uma só obra todos os aspectos comuns em todos os idiomas, 

porém deduzidos e explicados especificamente na língua francesa, para isso dividiu 

a obra em 2 partes, sendo que a primeira parte destina-se à análise da Fonologia, 

da Morfologia, da Acentuação e da Didática, a segunda parte trata dos Elementos da 

Língua. 

Como o objetivo deste estudo reside na abordagem dos pronomes relativos, a 

análise desta obra dar-se-á sobre a segunda parte, onde se encontram os capítulos 

destinados aos pronomes.

O capítulo  VIII  da  segunda  parte  da  GPR é  reservado  aos  pronomes  de 

maneira geral e inicia-se com uma definição e uma explicação da origem do termo:

"Comme  les  hommes  ont  été  obligés  de  parler  

souvent  des  mêmes  choses  dans  un  même 

discours,  &  qu´il  eût  été  importun  de  répéter  

toûjous les mêmes noms, ils  ont  inventé certains 

mots pour tenir la place de ces noms; & que pour  

cette raison ils ont appelés Pronoms". (Arnauld, p. 

100).
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Obedecendo a lógica cartesiana na qual  respaldou a diagramação da sua 

obra, Arnauld segue a explicação do surgimento de cada tipo de pronome como 

pode ser observado no fragmento a seguir: 

"Premierement  ils  ont  reconnu qu´il  étoit  souvent  

inutile  &  de  mauvaise  Grace,  de  se  nommer  soi  

même;  &  ainsi  ils  ont  introduit  le  Pronom  de  la  

premiere personne, pour mettre au lieu du nom de 

celui qui parle: Ego, moi, je". (Arnauld, p. 100).

No entanto, é interessante observar que no capítulo VIII não é feita nenhuma 

menção aos pronomes relativos, ao quais é destinado um capítulo específico, não 

somente  pela  sua  importância,  mas  também  pela  complexidade,  afinal,  como 

observa Arnauld, no Capítulo IX, os pronomes relativos têm alguma coisa de comum 

aos outros pronomes e também algo peculiar. 

Parece evidente que por receberem o nome de pronome, os relativos tenham 

algo de comum com os outros (o fato de fazerem referência a um nome). Segundo o 

autor,  no  entanto,  o  que  deve  ser  observado,  é  que  os  relativos  podem  ser 

empregados no lugar dos outros pronomes,  ou seja,  fazer-lhes referência,  sendo 

que a recíproca não ocorre:

"Dieu qui est saint. Dieu est l´antécédent du Relatif  

qui". (Arnauld, p. 109).
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A  peculiaridade  dos  relativos  a  que  Arnauld  faz  menção  trata-se  da 

possibilidade da proposição, na qual se estabelece o pronome e que é chamada 

incidente, fazer parte do sujeito ou do atributo10 de uma outra proposição, chamada 

principal. Baseado nisso Arnauld faz quatro observações quanto à utilização desses 

pronomes.

A primeira afirma que o pronome relativo encontra-se subentendido no modo 

de falar quando se juntam dois nomes, um dos quais não é regido, mas convém ao 

outro  por  aposição,  ou  como  adjetivo,  principalmente  se  este  adjetivo  for  um 

particípio. Para exemplificar esse caso, o autor utiliza vários exemplos de diversas 

línguas e que transpostos (não significa tradução) para a língua portuguesa visam 

esclarecer o que se dá na frase: "Eu vejo um cão correndo"; que pode ser dividida 

em duas proposições: "Eu vejo um cão" e "Um cão correndo"; o pronome relativo 

está subentendido e aparece quando se diz: "Eu vejo um cão que corre".

A segunda observação diz respeito ao lugar ocupado pelo relativo, pois este 

substitui  a palavra que completa o sujeito ou aquela que completa o predicativo, 

como no  caso  da  frase:  "Deus  invisível  criou  o  mundo  visível";  aplicando-se  os 

relativos: "Deus, que é invisível, é o criador do mundo, que é visível", que é invisível 

não é o sujeito todo da oração, pois é preciso acrescentar Deus, e que é visível não 

é o predicativo todo, mas é preciso acrescentar o criador do mundo.

A terceira considera que o pronome não faz parte do sujeito, mas é o próprio 

sujeito ou parte do atributo, sendo que para aquele caso é preciso que esteja no 

nominativo e, para este, esteja num caso oblíquo, genitivo, dativo ou acusativo.

A quarta refere-se ao lugar do pronome na oração e que deve estar sempre 

no início, exceto nos casos em que o pronome é regido por uma preposição:

10 Termo substituído por predicativo
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"Dieu par  qui  le  monde a été créé". (Arnauld,  p.  

114).

Até aqui, tem-se a primeira parte do capítulo IX que está dividido em duas, 

sendo  a  segunda  destinada  à  explicação  de  quatro  ocorrências,  em  diversos 

idiomas,  sobre  a  questão  de  um  pronome  desempenhar  uma  ou  duas  funções 

simultaneamente,  como  no  caso  em  que  o  pronome  substitui  a  conjunção  e  o 

pronome demonstrativo, ao mesmo tempo: 

"Esse, logo que os principais da cidade, entre os  

quais ouviu que seu irmão fora morto pelo tio..." -  

Tito Lívio. (Murachco, 1992, p. 64).

A segunda situação extensamente estudada pelos autores, ocupando mais da 

metade da segunda parte do capítulo, é quando o pronome relativo perde sua força 

de demonstrativo e exerce senão a função de conjunção:

"Pulvis quem projicit ventus" – Novo Testamento.

Quando os autores abordam esta questão, nota-se a preocupação inicial e a 

que se  propõe a  GPR,  a  de  analisar  em outros  idiomas,  similaridades  entre  as 

línguas e, por isso desenvolvem uma extensa discussão acerca das atribuições do 

pronome quando empregado desta forma, neste caso em hebreu11 (traduzido para o 

latim por Arnauld), que em português significa:

11  Parte do original em hebreu está ilegível e não pôde ser transcrito.
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"A poeira que o vento atira" – Novo Testamento.

Fato é que, naquele tempo, as discussões se davam através dos livros, dadas 

as dificuldades de comunicação entre os estudiosos de uma determinada disciplina, 

o  que engrandece ainda mais  esta obra,  pois  em vários pontos como este,  sua 

contribuição  para  determinar  as  convenções  mais  apropriadas  e  criteriosamente 

analisadas, enseja méritos ainda na atualidade, posto que essas definições, por sua 

lógica e consistência argumentativa continuam respeitadas. Neste sentido, da busca 

pelas  conclusões plausíveis,  Arnauld  ainda cita  mais  alguns  exemplos em latim, 

culminando  com  a  explicação  da  origem  do  "quod"  latino,  o  qual  perde  sua 

significação de parte do sujeito ou do atributo da proposição incidente (predicativo), 

permanecendo simplesmente com a função de conjunção, ou seja, realizar a ligação 

entre as proposições, cuja explicação, quando estendida à análise do infinitivo dos 

verbos nas orações, por dedução, explicaria a origem do relativo que em Francês:

"Je suppose que vous serez sage; je vous dis que 

vous  avez  tort.  Car  ce  que est  là  tellement  

dépouillé  de  la  nature  de  pronom,  qu´il  n´y  fait  

Office que de liaison...". (Arnauld, p. 116).

A terceira situação analisada diz respeito somente ao latim, devido o emprego 

dado à partícula "qui", a qual exerce somente a função de demonstrativo, uma vez 

que traduzido para o Francês, seria o mesmo que "laquelle" e que, portanto, estaria 

em desacordo com as regras gramaticais deste idioma, que prevê o uso do termo 

"cette", em substituição ao pronome relativo colocado no início da frase.
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A quarta ocorrência mencionada por Arnauld refere-se a uma partícula grega 

"öτι" que, embora possua íntima relação com o termo latino "quod", não encontra 

correspondente no idioma francês. O autor faz algumas observações com relação à 

utilização do termo, concluindo o capítulo sobre os pronomes relativos, sem que o 

assunto haja sido tratado completamente, pois o capítulo X é inteiramente destinado 

ao exame de uma regra da língua francesa, a qual diz que não se deve colocar o 

pronome relativo depois de um nome sem artigo.

Arnauld lembra, no início do capítulo X, que o primeiro autor a publicar tal 

regra foi M. de Vaugelas, enunciando que, em francês, depois de um nome sem 

artigo não se deve colocar o pronome "qui":

"Ainsi  l´ont  dit  bien:  Il  a  été  traité  avec violence;  

mais, si je veux marquer que cette violence a été  

tout-a-fait  inhumaine,  je  ne  le  puis  faire  qu´un  y 

ajoûtant un article: Il a été traité avec une violence 

qui a été tout-à-fait inhumaine". (Arnauld, p. 120).

Porém, Arnauld observa que esta regra, da maneira como foi exposta, não 

está totalmente  completa,  uma vez que outras  frases  de  uso freqüente,  embora 

gramaticalmente corretas, não obedecem tal enunciado:

"Il  agit  en  politique  qui  sait  gouverner;  il  es  

coupable  de  crimes  qui  méritent  châtiment;  

Seigneur,  qui  voyez  ma  misère,  assistez-moi".  

(Arnauld, p. 120).
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Por isso, o autor prefere estabelecer a regra nos seguintes termos:

"Dans l´usage présent de notre Langue, on ne doit  

point mettre de  qui  après un nom commum, s´il n

´est déterminé par un article, ou par quelque autre  

chose qui ne le détermine pas moins que feroit un  

article". (Arnauld, p. 70).

Dessa maneira,  ficam restringidas  as  possíveis  falhas  de  interpretação da 

regra  a  dois  equívocos  que  podem  ser  cometidos:  quanto  ao  entendimento  da 

expressão "nome comum", que pode ser determinado ou indeterminado; quanto ao 

entendimento  da  expressão  "qualquer  outra  coisa",  que  se  refere  a  tudo  que  o 

equivalha, exceto o próprio pronome "qui".

Com relação, ainda, ao primeiro equívoco, o autor enumera 9 situações pelas 

quais  um nome sem artigo pode ser determinado: nomes próprios;  vocativos; as 

partículas "Ce", "Quelque", "Plusieurs" ou os nomes de números, como "dois", "três" 

etc. e as partículas "Todo", "Nenhum", "Algum" etc; nas proposições negativas; as 

afirmações positivas em que o sujeito atrai para si  o atributo; as palavras "Tipo", 

"Gênero",  "Espécie"  e  outras  semelhantes  que  determinem  as  que  seguem;  a 

partícula "en",  quando esta encerra em si  o artigo;  a partícula "De",  quando não 

determina  quantidade  específica;  nos  casos  em  que  o  pronome  "qui"  não  se 

relaciona ao nome que está sem artigo, mas ao "ce" invariável em relação a gêneros 

e números. O autor considera, ainda, a hipótese de alguma outra forma não prevista 
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nas observações anteriores e finaliza o capítulo de forma primorosa que vale ser 

mencionada na íntegra:

"S´il y a d´autres façons de parler qui y semblent  

contraíres, & dont on ne puisse pas rendre raison 

par toutes ces observations, ce ne pourrons être,  

comme je le crois, que des restes du vieux stile, où  

on obmettoit presque toûjours les articles. Or c´est  

une  maxime  que  ceux  qui  travaillent  sur  une  

Langue  vivante  doivent  toûjours  avoir  devant  les  

yeux, que les façons de parler qui sont autorisées 

par  un  usage  général  &  non  contesté,  doivent  

passer  pour  bonnes,  encore  qu´elles  soient  

contraires aux régles & à l´analogie de la Langue; 

mais  qu´on  ne  doit  pas  les  alléguer  pour  faire 

douter  des  régles  &  troubler  l´analogie,  ni  pour  

autoriser  par  consequence  d´autres  façons  de 

parler  que  l´usage  n´auroit  pas  autorisées.  

Autrement, qui ne s´arrêtera qu´aux bizarreries de 

Langue  demeurera  toûjous  incertaine,  &  que  n

´ayant aucuns principes, elle ne pourra jamais se 

fixer". (Arnauld: p. 127).

Pela tradução de Murachco:
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"Se  houver  outros  modos  de  falar  que  pareçam 

contrários a isso e que não possam ser justificados 

por meio de todas essas observações, pode tratar-

se, segundo creio, de vestígios de estilo antigo, em 

que os artigos quase sempre se omitiam. Ora, é 

um princípio que os que trabalham com uma língua 

viva devem ter  sempre diante  dos olhos:  que os 

modos de falar, autorizados pelo uso geral e não 

contestados,  devem  ser  considerados  bons,  

embora sejam contrários às regras e à analogia da 

língua;  não devem, porém, ser alegados para se 

pôr em dúvida a validade das regras e perturbar a  

analogia,  nem  para  autorizar,  por  conseqüência,  

outros modos de falar  não autorizados  pelo uso. 

De  outro  modo,  quem  se  ativer  apenas  às 

esquisitices do uso,  sem observar esse princípio,  

fará que uma língua permaneça sempre incerta e  

que, não dispondo de alguns princípios, nunca se  

possa fixar". (Murachco: p. 74).

Infelizmente,  a  gramática  concebida  em Port-Royal  não  trata  das  orações 

subordinadas, o que, a princípio, seria uma falta inominável se não se tratasse da 

obra referencial em que se consagrou, não somente por ser a precursora de um 

estilo, mas por ser a precursora de um estilo que perdura há mais de trezentos anos. 

É certo que suas qualidades não suprem a falta deste tópico, no entanto, foram suas 
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observações,  tratadas  de  forma  cartesiana,  que  inspiraram  outros  gramáticos  à 

criação de obras que a completaram e permitiram registrar várias outras citações, 

completando o sentido daquilo que por ventura haja permanecido incerto. Porém, 

deve-se ressaltar  que por não apresentar  um texto dividido em tópicos,  mas em 

contínuos comentários sobre os exemplos utilizados, muito do que seria abordado 

em outro capítulo foi esclarecido previamente, como nos casos em que os relativos 

assumem valores de diferentes classes de palavras, cujas explicações bastam por si 

mesmas.

2.4 LE BON USAGE

A  partir  de  uma  análise  criteriosa  do  texto  da  gramática  Le  Bon  Usage 

(Maurice Grevisse, 1964) constata-se que a obra não ambiciona (nem o autor, visto 

que sua preocupação12 é elencar o maior número de informações possíveis, visando 

a melhor  compreensão do leitor  sobre  o tema abordado)  status ou  classificação 

entre as diversas definições13 que ao longo do tempo recaíram sobre tal  tipo de 

livros,  seja  historicista,  estruturalista,  gerativista  ou  ainda  normativa,  comparada, 

histórica  etc.  Logo  na introdução,  o  autor  define  em linhas  gerais  o  que seja  a 

gramática descritiva, histórica e comparada. Autodenomina sua obra como descritiva 

ou normativa (àquela época eram sinônimos), pois é o modelo de gramática que se 

preocupa com o bom uso (em francês: bon usage) da língua, além de esclarecer que 

a ciência da linguagem encontra seu congraçamento na lingüística geral  (outrora 

12 Conclui-se que assim seja, por inferência dedutiva, dada a citação elucidativa, embora sucinta, da 
qual  o  autor  se  utiliza  para  expressar  tudo  o  que  não  se  atenha  às  leis  gramaticais  de  forma 
normativa. 
13 Vide Pressupostos Teóricos (p. 12)
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chamada  de  gramática  geral14)  e  que  esta  utiliza  os  dados  das  gramáticas 

descritivas,  históricas e comparadas,  esforçando-se em resgatar,  por indução, as 

leis gerais às quais obedece a linguagem humana.  Nesse sentido, inferir qualquer 

definição para este livro implicaria reduzir-lhe a importância e a superioridade, pois o 

autor  não  se  limita  a  citar  as  várias  ideologias  sofismáticas,  definindo-lhes 

brevemente, mas ainda assim mencionando-as e considerando-as parte do estudo 

da linguagem ao longo da história, sem com isto dar azo a discussões de cunho 

ideológico.

Nota-se  por  sua  formatação,  ou  seja,  tamanho,  tipo  de  fonte,  disposição, 

seqüência lógica e sistemática da apresentação do texto; abordagem e conteúdo, 

que  Grevisse,  assim  como  todo  pesquisador  de  qualquer  área,  considerou  a 

necessidade de disponibilizar  ao leitor  mais  que um manual  de estudo,  mas um 

estudo abrangente do funcionamento da língua.

Como a maioria dos pesquisadores ocidentais,  constata-se em sua obra a 

forte  influência  de  um  dos  maiores  filósofos  e  matemáticos  da  história,  René 

Descartes  que,  no  século  XVI,  anunciou  uma  nova  concepção  do  saber,  o 

racionalismo,  afirmando que  o  real,  o  legítimo,  constitui-se  daquilo  que  se  pode 

conhecer  como  se  conhecem  as  noções  matemáticas,  através  da  razão  e  do 

raciocínio lógico. Essa ideologia cartesiana e racional da abordagem dos assuntos, 

de forma clara, coerente, coesa e objetiva se torna mais nítida na exposição dos 

tópicos, baseada no modelo da  Grammaire Générale et Raisonnée de Port-Royal 

(GPR), publicada em 1660.

14 Gramática geral é um termo em desuso, justamente por suscitar divergência entre os doutos, dentre 
os quais muitos concordam que esta terminologia abrangeria um espectro muito mais amplo do que 
aquilo a que inicialmente se propunha, dentre o que, toda a evolução da linguagem humana desde 
seu surgimento.
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A  organização  da  GPR  se  dá  de  forma  crescente,  ou  seja,  parte  dos 

elementos mínimos constituintes do som (fonemas), em direção à análise sintática 

das frases, propiciando ao estudante compreender as noções que fundamentam os 

termos escolhidos para designar novos conceitos que se sustentam nos anteriores15. 

Com efeito, este modelo perdura e é utilizado como parâmetro de organização para 

todos os livros  do mesmo gênero e não seria diferente com a Gramática Le Bon 

Usage.  Seguindo a lógica de apresentação de assuntos na obra,  o tópico sobre 

pronomes aparece na página 402, no capítulo quatro da terceira parte denominada 

Les Parties du Discours, sendo iniciado, como era de se esperar, pela definição:

"Le pronom est un mot qui souvent représente un  

nom adjectif, une idée ou une proposition exprimés 

avant ou après lui";

No entanto,  Grevisse observa que às vezes o pronome é empregado em 

sentido absoluto e, por isso, é impropriamente chamado de pronome. Nestes casos 

a designação mais apropriada é "nominal", como nas frases: 

"Tout  est  dit.  Rien  n´est  fait.  Qui  a  parlé?"  (M.  

Grevisse, 402).

Em seguida, aparece o emprego geral:

15 Exemplo: o termo pronome constitui-se do prefixo pró e do substantivo nome e designa um nome 
citado anteriormente.
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"Il est naturel que le pronom, comme représentant  

du nom ou comme nominal, puisse remplir toutes  

les fonctions du nom" (M. Grevisse, p 403);

Depois a concordância:

"Les  pronoms  neutres  sont  invariables;  les  

pronoms qui admettent les variations en genre, en 

nombre et en personne s´accordent en genre, en 

nombre et en personne avec le nom ou le pronom 

représenté" (M. Grevisse, p 404);

E, por fim, a classificação em espécies:

"On  distingue  six  espèces  de  pronoms:  les 

pronoms personnels,  les  pronoms possessifs,  les 

pronoms  démonstratifs,  les  pronoms  relatifs,  les 

pronoms interrogatifs et les pronoms indéfinis" (M.  

Grevisse, p 406).

Os pronomes relativos são apresentados na página 463, no quarto sub-tópico, 

que  por  sua  vez  está  dividido  em  cinco  partes,  a  saber:  Sentido,  Formas, 

Concordância, Emprego, Lugar.

Na parte  do  Sentido,  encontram-se  a  definição  e  a  função dos  pronomes 

relativos:
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"Les  pronoms  relatifs,  appelés  aussi  conjonctifs,  

servent  à rapporter,  à joindre à un nom ou à un 

pronom  qu'ils  représentent  une  proposition 

subordonnée  dite  relative,  qui  explique  ou 

détermine ce nom ou ce pronom".  (M. Grevisse, p 

463).

Na parte das Formas, apresentam-se todos os pronomes relativos do FLE, 

divididos em formas simples e compostas:

"Les formes simples: qui, que, quoi sont invariables  

en genre et en nombre; ce ne sont que des formes  

différentes du même pronom qui".  (M. Grevisse, p 

463).

Na parte da Concordância, aparece a explicação das qualidades inerentes a 

partícula, a saber: "O pronome relativo é considerado como sendo do mesmo gênero 

e do mesmo número que seu antecedente" (Grevisse, p. 463).

Na parte do Emprego, inicialmente, o autor trata de forma geral a utilização 

dos pronomes relativos, considerando a natureza do antecedente, que pode ser: um 

nome;  um pronome;  uma quantidade numeral  ou quantitativa,  considerada como 

numeral; um adjetivo ou um particípio-adjetivo; um advérbio; ou uma sentença.

Em seguida, cada um dos pronomes é analisado quanto ao seu emprego, 

considerada a natureza do antecedente.
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Por fim, na parte do Lugar, Grevisse explica que, para conservar a clareza da 

frase, o pronome relativo deverá ser colocado imediatamente após o antecedente, 

recomendando  que  seja  substituído  o  pronome  relativo  por  outro,  no  intuito  de 

preservar a coerência textual e evitar ambigüidades. 

Uma vez analisados os pronomes de maneira isolada, resta a apreciação da 

sua utilização dentro dos períodos. O estudo das orações subordinadas tem lugar na 

quarta parte, intitulada Les Propositions Subordonnées, dividida em cinco capítulos 

e, embora em todos eles, em dado momento, cite-se a presença de algum pronome 

relativo, é no segundo que se encontra o objeto de estudo deste trabalho, posto que 

nos outros a presença dos pronomes se dará como parte integrante de uma locução 

ou com atributo de conjunção.

A classificação das orações subordinadas aparece na página 1007, dividida 

em:  orações  subordinadas  substantivas;  orações  subordinadas  adjetivas  ou 

relativas; orações subordinadas adverbiais ou circunstanciais.

O Capítulo II, que abordada as orações subordinadas adjetivas ou relativas, é 

iniciado  pela  descrição  das  palavras  subordinativas,  ou  seja,  pelos  pronomes 

relativos:

"Les propositions relatives sont intruduites par un 

pronom relatif  ou par un adverbe relatif:  qui, que,  

quoi, lequel,dont, où..." (M. Grevisse, p 1039).

No  entanto,  Grevisse  ressalta  que,  às  vezes,  uma  oração  subordinada  é 

iniciada  pelo  advérbio  conjuntivo  que,  nesses  casos,  o  antecedente  dele  é uma 

indicação de tempo. 
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"Du temps que les bêtes parlaient (La F., F.,IV, I)"  

–  Et,  rose,  elle  a  vécu  ce  que vivent  les  roses 

(Malh., t. I, p. 40)".

Outras vezes, a oração relativa é coordenada pelo "et" a um adjetivo ou a 

uma locução equivalente a um adjetivo; dessa maneira, a oração relativa faz o papel 

de um epíteto e pode assumir uma relevância particular.

"Un quidam se présente, bien mis, decore même, 

et qu´on prendrait pour un diplomate (Flaub., Mme 

Bov., p. 133)".

E, às vezes, para destacá-la, a oração relativa é ligada por um et ao nome 

que ela completa: 

"Tout est dit, et l´on vient trop tard depuis plus de  

sept mille ans qu´il y a des hommes, et qui pensent  

(La Br., I, I)".

O  pronome  relativo  representa  mais  freqüentemente  um  nome  ou  um 

pronome. Algumas vezes, no entanto, ele representa uma oração inteira.  Esta é, 

então, tomada ou anunciada por um pronome neutro "ce" ou por um nome de senso 

geral, como "chose", "fait" etc., que se coloca imediatamente antes do relativo.
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"Il fallait pour cela commencer par vider la mare, ce 

qu´on n´avait pas fait depuis quinze ans (A. Gide, L

´Immor., II, I)". (Grevisse: p. 1040).

Nas expressões arcaicas qui plus est, qui mieux est, qui pis est, o relativo se 

refere a uma proposição, sem que este relativo seja precedido do ce.

"Il est négligent, et,  qui pis est, incapable. (Voir §  

539 in fine et Hist.)". (M. Grevisse, p 1040).

Em seguida, Grevisse aborda o sentido das orações subordinadas adjetivas e 

ressalta que,  embora muitas vezes as orações subordinadas sejam iniciadas por 

pronomes  relativos,  tendo  valor  adjetivo,  elas  serão  empregadas  como  orações 

subordinadas substantivas, quando se referirem ao sujeito ou ao objeto direto, ou 

ainda, serão consideradas como orações subordinadas circunstanciais.

Para determinar o sentido das orações, o autor pondera a necessidade de 

observar se existe nas orações relativas, em que o objetivo principal é completar o 

antecedente,  a  intenção  de  completar  o  sentido  do  antecedente  com  alguma 

informação mais ou menos importante quanto ao sentido da frase. Isso ocorrendo, 

as orações podem ser classificadas em restritivas e explicativas, dentre as quais a 

diferença  estabelece-se  na  importância  do  elemento  adjunto.  Nas  relativas 

restritivas, ele é indispensável,  enquanto que nas explicativas sua supressão não 

traz prejuízo ao entendimento do período:
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"La  foi  qui  n´agit  point,  est-ce  une  foi  sincère? 

(Rac., Ath., I, I.)" (Grevisse: 1041).

Restritiva.

"- Son cocher, qui était ivre, s´assoupit tout à coup.  

(Flaub., Mme Bov., p. 168)". (Grevisse: p. 1042).

Explicativa.

São também observadas as regras ortográficas pertinentes a utilização destas 

frases e o tipo de pronome a ser empregado:

"Les relatives explicatives se placent ordinairement  

entre deux virgules. Ces propositions sont le plus  

souvent  introduites  par  qui;  elles  peuvent  l´être  

aussi  par  lequel,  qui  n´amène  jamais  une 

proposition  déterminative.  Certaines  relatives 

explicatives  sont  introduites  par  le  relatif  neutre 

que,  attribut,  après  un  nom,  un  adjectif,  un  

participe". (M. Grevisse, p. 1041).

Na  língua  francesa,  existe  uma outra  construção,  a  qual  se  classifica  por 

oração subordinada adjetiva atributiva e refere-se tanto ao sujeito quanto ao objeto 

direto da oração principal. Esse tipo de proposição ocorre depois de determinados 

verbos (être, rester, se trouver, se tenir etc) e que venham acompanhados de um 

complemento de lugar ou de situação, ou depois dos verbos de percepção:
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"Il est là-bas qui arrose (R. Boylesve, Mlle Cloque,  

IX)  –  Je  l`ai  rencontré  qui se  promenait  (M.  

Grevisse, 1042)".

Outra ocorrência observada por Grevisse diz respeito às frases exclamativas, 

em  que  as  proposições  relativas  não  possuem  nenhum  sentido  notadamente 

característico  e  as  quais  pode-se,  fazendo  abstração  do  pronome  relativo, 

considerar independentes.

"Onze  heures  déjà!  et  ma  tante  lady  Éleanor 

Braybrooke  qui n´arrive  pas!  (Th.  Gautier,  Partie  

carrée, IV.) – Oh! Ce monsieur qui mange toute la 

'barquette'! (A. Daudet, Lettres de m. m., p.143) – 

Un monsieur qui vient déjeuner! (Colette, Le Blé en 

herbe, II.) – Dans l´air, une balle qui siffle! (P. Loti,  

Pêch d´Isl., III, I.)"

Por fim, como últimas considerações a respeito das orações subordinadas 

adjetivas (relativas) lista-se o emprego nos modos subjuntivo, indicativo, condicional 

e infinitivo. 

O verbo da relativa aparece no subjuntivo em quatro situações: quando marca 

um  objetivo  a  ser  atingido,  uma  intenção  ou  uma  conseqüência;  quando  o 

antecedente contém um superlativo ou uma expressão de valor análogo, formada no 

mínimo por um dos adjetivos (Seul, premier, dernier, unique, suprême); quando a 

56



relativa  restringe  uma  proposição  principal  negativa  (de  forma  ou  de  sentido), 

interrogativa  ou  condicional;  quando  a  relativa  depende  de  uma  proposição  no 

subjuntivo, obedecendo a atração modal.

O modo indicativo nas relativas utiliza-se sempre que se exprime um fato que 

considera a certeza ou a realidade. O modo condicional utiliza-se quando se exprime 

um fato hipotético, eventual ou imaginário. O verbo permanecerá no infinitivo quando 

não existir sujeito e quando implicar a idéia de poder, de dever ou de necessitar, 

nesses casos a relativa inicia pelo advérbio relativo où ou por um pronome relativo 

precedido de uma preposição.

Com base no exposto acima, pode-se inferir a preocupação meticulosa que 

Maurice Grevisse teve ao elaborar sua gramática Le Bon Usage, expondo de forma 

clara e objetiva sem, contudo, ser demasiadamente sucinto a ponto de prejudicar o 

entendimento do tema. Pelo contrário, não poupou esforços ao utilizar bons e vastos 

exemplos da literatura francesa, tampouco deixou de mencionar os pontos de vista 

daqueles  que  o  antecederam  na  inglória  tarefa  de  elaborar  uma  gramática  que 

atenda  ao  mesmo  tempo  a  facilidade  das  consultas  esporádicas  bem  como  o 

propósito  de  um estudo  completo  das  matérias  gramaticais,  objetivo  nitidamente 

alcançado  com  a  utilização  de  uma  linguagem  fácil  (formal  e  sem  pedantismo) 

associada a uma apresentação gráfica impecável.

3. ANÁLISE COMPARATIVA

3.1 ANÁLISE COMPARATIVA DAS GRAMÁTICAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
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Por  meio  da  descrição  minuciosa  das  gramáticas  escolhidas  da  língua 

portuguesa, podem-se constatar algumas diferenças entre elas: não somente a data 

de publicação ou o desenvolvimento e conhecimento da matéria ao seu tempo, ou 

ainda  o  próprio  idioma,  que  obedecia  outras  regras  gramaticais,  principalmente 

ortográficas,  mas  também  estruturais,  conceituais,  formais  e  de  conteúdo, 

influenciadas por motivos ideológicos e, sobretudo na obra mais recente, interesses 

mercadológicos.

 De acordo com a análise da Grammatica Philosophica da Lingua Portugeza, 

de autoria de João Soares Barbosa e publicada em 1822, registram-se dois fatos 

importantes:  foram  poucas  as  alterações  das  regras  gramaticais  que  regem  a 

utilização dos pronomes relativos, o que se pode explicar justamente pelo fato de 

que as discussões acerca desse tema subsistiam à publicação da obra e já haviam 

rumos  delineados  e  acordados  entre  os  gramáticos  daquele  tempo,  os  quais 

concordavam a respeito das explicações, mas também dos fundamentos comuns a 

muitos  idiomas  que  baseiam  essas  perspectivas;  grande  parte  das  mudanças 

ocorridas está relacionada a aspectos menos lingüísticos e mais conceituais. 

A principal  diferença  gramatical  entre  os conceitos  estabelecidos  à luz  da 

GPLP e da NGLP reside no que se refere à denominação dos pronomes, dado que 

na  primeira  eram  chamados  de  adjectivos  demonstrativos  determinativos 

conjunctivos e na segunda, simplesmente, pronomes relativos, cuja definição deu-se 

por pressupostos metodológicos, pois,  uma vez que uma classe de palavras não 

perde suas características pela maneira como cada uma delas é utilizada, o mesmo 

não se pode afirmar do contrário, visto que uma conjunção pode adquirir valor de 

pronome relativo e assim se comportar, e vice-versa.  
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Tais divergências extrapolam os limites ideológicos e acabam atingindo outros 

aspectos que, a princípio, estão completamente desvinculados dessas discussões. 

Entretanto, levadas em consideração as convenções adotadas ao longo dos anos, o 

fato de elas haverem sido admitidas dispensa as correlações entre os conceitos e os 

empregos  que  lhe  são  atribuídos,  por  exemplo:  na  NGLP,  os  pronomes 

interrogativos  são  considerados  antes  interrogativos  e  quando  utilizados  nas 

proposições  subordinadas,  relacionando-se  ao  antecedente,  assumem  a 

denominação de pronomes relativos, fenômeno ao qual Soares Barbosa evidencia 

opor-se. É importante frisar, contudo, que essas convenções baseadas em estudos 

sobre as classes de palavras deram origem a uma nova divisão, oriunda do que 

outrora se generalizava como adjetivos e que hoje são distintos dos pronomes, o 

que,  aliás,  pode ser  deduzido das próprias  definições  dos  autores citados  neste 

trabalho: a definição da GPLP afirma que o adjetivo é aquilo que é acessório de 

outra coisa e atributo do sujeito; pela definição da NGLP, o pronome é o termo pelo 

qual  se  faz  referência  ao  sujeito  e/ou  ao  atributo  (predicativo),  diferenciação  e 

conceito, que por serem óbvios, consolidaram-se.

Aliás, diferenciações e conceitos, bem como o conteúdo de uma gramática, 

tendem a modificar-se ao longo do tempo. O que chama atenção, no entanto, nesta 

análise comparativa é o fato de que a NGLP, uma das mais comercializadas no 

Brasil  atualmente,  omite  duas  considerações  importantíssimas  a  respeito  dos 

pronomes relativos: concordância e emprego. O mesmo não acontece na GPLP que 

realiza tais explicações quando trata dos pronomes separadamente, ainda que de 

uma forma pouco cartesiana, ou seja, partindo dos aspectos gerais em direção aos 

específicos desses dois tópicos. Fato incomum nesta obra que aborda muito dos 

conhecimentos da época de maneira diversa da atual.
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A  Gramática  Philosophica  utiliza  um  texto  mais  contínuo  e  menos 

esquemático sem perder sua variável didática. De forma coesa e contínua aborda 

todos  os  conhecimentos  e  considerações  de  sua  época,  propiciando  ao  leitor 

entendimento  das  razões  consideradas,  ao  contrário  da  maioria  das  gramáticas 

atuais que, a exemplo da Novíssima Gramática, apresenta os assuntos por tópicos 

bem definidos,  com definições objetivas que facilitam as consultas  eventuais,  tal 

como um manual, com as mesmas características de formatação.

De  fato,  muitos  fatores  contribuíram  para  essa  mudança  com  relação  à 

elaboração de livros ao longo desses anos que separam a publicação das duas 

obras.  O  primeiro  deles  compreende  a  evolução  tecnológica  de  impressão  e 

tipografia; o segundo refere-se a diferenças de conceitos e metodologias; o terceiro 

diz respeito  à quantidade de pessoas que passaram a ter  acesso à educação e 

cultura e todos eles somados resultaram no fator principal que rege as regras da 

civilização atual, o interesse mercadológico, o que, aliás, explica a necessidade de 

redução  do  texto  e  conseqüente  redução  de  matéria-prima,  custo  e  preço,  sem 

contudo alterar a qualidade do conteúdo, pelo menos no caso destas obras. Mas o 

mais importante, a despeito das diferenças e semelhanças é que ambas, cada qual 

ao  seu  modo,  atingem o seu  objetivo  com relação  à  abordagem dos  pronomes 

relativos em português.

3.2 ANÁLISE COMPARATIVA DAS GRAMÁTICAS EM LÍNGUA FRANCESA

Seria injusto com Maurice Grevisse realizar uma análise comparativa entre a 

sua  obra  e  o  trabalho  dos  senhores  de  Port-Royal,  não  fosse  a  qualidade  da 
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gramática  de sua autoria  que talvez  não somente  se iguale,  mas possivelmente 

supere aquela outra em quantidade, qualidade e clareza da exposição das matérias 

gramaticais.

Seria igualmente injusto afirmar que sua obra é superior a GRP, uma vez que 

muitos  de  seus  textos  apresentam mais  que uma forte  influência,  por  vezes  os 

termos e sua ordem são idênticos, a ponto de se considerar que constituem plágio 

da antecessora,  não fosse o fato de que definições não admitem alterações por 

serem publicadas por diferentes autores.

Seriam ao mesmo tempo falsas e verdadeiras as assertivas anteriores, não 

fosse o fato de que a comparação destas duas obras constitui simplesmente uma 

lisonjeira homenagem a ambas, pois cada uma ao seu tempo, cumpriu regiamente 

aos propósitos a que serviu e ainda o fazem.

A Grammaire  Générale  et  Raisonnée  du  Port-Royal,  escrita  em 1660  por 

Antoine Arnauld e Claude Lancelot, a exemplo das obras de seu tempo, apresenta 

um texto contínuo,  cuja ausência de forma esquemática,  ao contrário do que se 

poderia  imaginar,  não  traz  nenhum  prejuízo  ao  entendimento  das  explanações, 

antes  disso,  facilita  a  compreensão  da  utilização  dos  pronomes  nas  orações 

aplicadas  como  exemplo,  permitindo  a  identificação  do  seu  comportamento  nas 

proposições subordinadas adjetivas, além de proporcionar ao leitor uma visão de 

como  as  ocorrências  se  identificam  em diversos  idiomas,  não  apenas  naqueles 

derivados  do latim,  mas também em hebraico e  grego,  característica  comum às 

obras do seu tempo.

Constata-se que o mesmo ocorre com a Le Bon Usage, cuja apresentação 

esquemática dos temas respeita um costume dos gramáticos atuais que pretendem 

atender diversos interesses, seja proporcionar um estudo completo de uma regra, 
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seja uma consulta eventual para esclarecer dúvidas menores ou específicas. Esta é 

a principal diferença com GPR e o que mais caracteriza as gramáticas atuais, um 

texto dividido em tópicos, com explicações breves, porém completas. 

Aliás, a outra forma de apresentar os temas dá ao leitor eventual a impressão 

de que a GPR se omite  sobre  alguns assuntos como,  por  exemplo,  as orações 

subordinadas  adjetivas  e  a  conseqüente  utilização  dos  pronomes  relativos,  no 

entanto,  é  lícito lembrar  que estas informações estão disseminadas ao longo do 

texto, ao passo que na LBU, encontram-se destacados por parágrafos numerados e 

títulos destacados, ainda que a abordagem ocorra prévia e indiretamente no início 

do capítulo destes mesmos pronomes, com a explicação dos exemplos.

Destaca-se aqui a expressão usada acima: "destes mesmos pronomes", pois 

coincidentemente,  a  obra  de  Arnauld  reserva  um  capítulo  específico  para  os 

relativos e outro para uma regra em particular, a que prevê a interdição do uso de 

pronomes  relativos  depois  de  um nome sem artigo   ou  palavra  que  o  valha.  A 

explicação  mais  plausível  para  esta  exceção é  o  fato  de  os  pronomes  relativos 

possuírem uma característica particular, a de poder assumir o valor de outro tipo de 

pronome enquanto que o inverso não ocorre.

Outro  aspecto  que  as  diferencia  é  a  quantidade  de  informações  e  a 

diversidade de exemplos que a LBU tem sobre a GPR, fruto da natural evolução dos 

conhecimentos  humanos  nos  mais  de  trezentos  anos  que  separam  as  duas 

publicações.  Entretanto,  o  passar  de  tantos  anos,  consagraram  ainda  mais  o 

trabalho de Port-Royal, pois durante todo esse tempo poucas e mínimas foram as 

alterações que ocorreram com relação às definições daquela época. No caso dos 

pronomes, aliás, não há mudança alguma neste sentido, se for desconsiderado o 

caso  da  substituição  dos  termos  article  demonstratif-conjonctif (qui)  e  adjectif 
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demonstratif-conjonctif (cujus, do latin)16, usados àquela época, pelo termo pronome 

relativo, tal como é chamado hoje, mas que foi admitido pelos autores de Port-Royal 

já naqueles anos, o que caracteriza mais uma mudança de denominação do que de 

definição  propriamente.  Na  verdade,  a  mais  expressiva  alteração  aconteceu  no 

entendimento  dos  gramáticos  sobre  a  capacidade  que  certos  vocábulos  têm de 

assumir valores de outras classes de palavras, questão plenamente esclarecida no 

capítulo IX da GPR, e cujos conceitos permanecem aceitos até hoje, como se pode 

constatar na LBU, que aborda em cada capítulo dos respectivos pronomes aqueles 

que assim se comportam.

Essa  repetição  de  explicações  nos  capítulos  da  gramática  de  Grevisse 

contribui para que sua obra seja mais extensa (não constitui aspecto negativo, pelo 

contrário, evita qualquer dúvida na interpretação do leitor), mas não tanto como a 

quantidade  de  exemplos  (de  diversos  autores  em diversas  épocas)  e  ressalvas 

(principalmente historicistas) que enriquecem seu texto e esclarecem o leitor com 

relação às modificações sofridas pelo idioma em todos os aspectos, seja ortográfico, 

léxico ou sintático.

No  entanto,  uma  análise  criteriosa  do  volume  de  informações  permite 

constatar não somente as diferenças, mas também as semelhanças entre as duas 

obras, afinal os termos utilizados por Grevisse em suas definições, quando não em 

sua maioria,  são os mesmos de Arnauld et  Lancelot  em seus enunciados.  Aliás, 

enunciados  de  maneira  geral  e  em qualquer  área  do  conhecimento,  por  razões 

lógicas,  não  admitem  alterações,  salvo  quando  são  falsos,  o  que  em  nenhum 

momento se constata nos capítulos que tratam dos pronomes relativos.

Em  síntese,  a  análise  comparativa  realizada  por  meio  de  um  estudo 

gramatical  sobre os pronomes relativos e as orações subordinadas adjetivas em 

16 Termos usados na Grammaire Générale (Beauzée, 1767, p. 26)
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francês, utilizando a Grammaire Port-Royal e a Le Bon Usage, permite concluir que 

as suas semelhanças são diretamente proporcionais à sua qualidade.

3.3 ANÁLISE COMPARATIVA DAS GRAMÁTICAS DOS DOIS IDIOMAS

Ao realizar uma análise comparativa entre as gramáticas de língua francesa e 

as de língua portuguesa, no que diz respeito  ao estudo dos pronomes relativos, 

deve-se  considerar  dois  aspectos  com conseqüências  diferentes  em  relação  ao 

conteúdo: a época em que foram escritas e a tradição gramatical. Com relação à 

questão cronológica, devem-se distinguir dois períodos, um anterior e outro posterior 

ao primeiro dos grandes movimentos lingüísticos do século XX, o estruturalismo17. Já 

que a tradição gramatical não dependerá somente do primeiro aspecto, ou seja, a 

precocidade da preocupação dos estudiosos de cada país em compilar as regras do 

idioma em um único livro.

Essa divisão temporal explica porque a gramática grega não é superior às dos 

outros idiomas, uma vez que a primeira gramática da qual se tem conhecimento é a 

Tékhne Grammatiké (ca.170-80 a. C), de Dionísio de Trácia, portanto, se o tempo 

fosse o único fator cumulativo do conhecimento, certamente as obras basear-se-iam 

nela. Sendo assim e sabendo-se que a primeira gramática portuguesa (Grammatica 

de  Linguagem  Portuguesa)  data  de  1534,  enquanto  que  a  primeira  gramática 

francesa  (Traité  de  la  grammaire  française)  é  de  1550,  supor-se-ia  serem  as 

gramáticas portuguesas mais completas do que as francesas, pelo seu tempo de 

existência. Isto também não é verdade, visto que são as gramáticas francesas mais 

17 Essa  divisão  é  unicamente  convencional,  não  sendo  oficial,  mas  notória  se  observadas  as 
mudanças ocorridas nos aspectos formais desse tipo de obra.
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completas  do  que  as  de  língua  portuguesa.  O fato  é  que,  até  a  publicação  da 

Grammaire Port-Royal,  as gramáticas não obedeciam a um modelo de conteúdo, 

forma e disposição dos temas, sendo escritas com base naquilo que seus autores 

dispunham  de  mais  tradicional.  Somente  com  o  surgimento  da  GPR  é  que  os 

gramáticos de todos os países passam a usar um referencial de como elaborar e 

compilar  as regras de seus idiomas, sendo assim, pode-se concluir  o porquê de 

tanta semelhança entre as duas obras mais antigas usadas como exemplo neste 

estudo,  a GPR e a GPLP, seja a nomenclatura das classes de palavras,  seja a 

seqüência da apresentação dos temas, ou ainda, o formato do texto.

Constata-se através das análises comparativas entre as gramáticas de língua 

portuguesa  ou  as  de  língua  francesa,  que  tanto  aquelas  quanto  estas  sofreram 

alterações formais e de conteúdo. Também as gramáticas atuais de um ou de outro 

idioma são muito parecidas entre si pela forma, afinal a partir do inicio do século 

passado,  adotou-se  o  modelo  pelo  qual  os  temas  são  expostos  de  maneira 

esquemática.  No entanto,  as gramáticas francesas,  em sua maioria,  acumularam 

seus textos de conhecimentos e observações, inclusive historicistas, enquanto na 

língua portuguesa, tornou-se comum a publicação de livros que passaram a receber 

a alcunha de manuais, dadas à brevidade e superficialidade de suas explicações 

acerca dos assuntos gramaticais, frutos das diferentes tradições.

Entre as obras de língua portuguesa não existe uma tradição ou preocupação 

como  nas  francesas  em  se  mencionar  meticulosamente  todos  os  aspectos 

gramaticais  pertinentes  ao  assunto,  como por  exemplo,  um resgate  histórico  da 

utilização dos pronomes e seu desenvolvimento com o passar do tempo, ou ainda, 

definições técnicas dos termos e sua correta utilização, mesmo se tratando de obras 

reconhecidamente  bem  elaboradas  como  no  caso  da  Novíssima  Gramática  da 
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Língua Portuguesa de Domingos Paschoal Cegalla, não se encontra uma definição 

elaborada e completa do que sejam os pronomes, como a descrição de João Soares 

Barbosa (1822). Ainda assim, esta obra traz uma das melhores abordagens sobre a 

gramática da língua portuguesa do Brasil.

No  entanto,  o  autor  não  explica,  como  acontece  na  obra  de  Grevisse,  o 

sentido  de  utilização  dos  pronomes  relativos  em  português,  aliás,  os  cinco 

subtópicos denominados: Sentido, Forma, Concordância, Emprego e Lugar, estão 

todos reunidos em uma única página e não apresentam explicações detalhadas de 

sua  correta  utilização,  a  não  ser,  pelos  exemplos  de  utilização  dos  autores 

consagrados da Literatura Portuguesa, citados de forma contígua. Apesar de tantos 

atributos,  quando  comparada  às  suas  concorrentes  compatriotas,  a  obra  fica 

reduzida quando feita equivalência a gramáticas em francês, mais por mérito destas 

do  que  por  demérito  daquela.  Mesmo a  Grammatica  Philosophica  aborda  estes 

assuntos ao longo do seu texto quando faz analogias entre os exemplos.

Com base nisso,  duas conclusões podem ser extraídas:  as obras seguem 

modelos, considerados eficientes e suficientes de acordo com a época em que são 

publicadas; os modelos são desenvolvidos em função daquilo que cada sociedade 

admite como eficiente e suficiente para a aquisição do conhecimento gramatical do 

idioma necessário aos seus falantes, muito influenciado pelo sistema de educação 

adotado  pelas  instituições  ligadas  ao  ensino.  Como  os  sistemas  ocidentais  se 

parecem muito  e há muita  troca de informações culturais  entre  os países,  estas 

obras  acabam  por  apresentar  muitas  semelhanças,  restando  diferenças 

basicamente  quanto  à  plenitude  das  informações.  Portanto,  ao  passo  que  as 

gramáticas francesas tornaram-se mais completas por incorporarem, a cada ano, 

mais detalhes acerca das mudanças do idioma, as gramáticas de língua portuguesa 
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adotaram o costume de registrar somente aquilo que é de uso corrente e atual, cujas 

razões  parecem extrapolar  os  domínios  da  tradição  gramatical  e  alcançarem as 

regras de mercado, embora não se prove.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No intuito de analisar as diferentes abordagens das gramáticas normativas 

sobre o emprego dos pronomes relativos em Francês e no Português foi possível 

conhecer  um  pouco  da  história  da  tradição  gramatical  desde  o  nascimento  da 
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disciplina  com  a  civilização  grega  até  a  atualidade  e  entender  o  processo  de 

evolução destes estudos que visaram estabelecer  uma referência  consistente  de 

elaboração de livros  que propiciem ao leitor  um contato  eficiente  com as regras 

gramaticais. 

Como o termo "eficiente" concentra uma subjetividade muito relevante quando 

se trata de estudos acadêmicos, foi imprescindível escolher no mínimo duas obras 

em cada idioma para que se pudesse constatar de forma comparativa as diferentes 

abordagens entre as gramáticas, num processo de análise combinatória entre todas 

como se verificou na terceira parte do segundo capítulo,  onde coube enfatizar  a 

importância do momento da publicação e o hábito do contato com os fundamentos 

oficiais do idioma.

A análise individual das obras permitiu conhecer os pronomes relativos nos 

dois idiomas, evidenciando que a principal diferença entre ambas é a existência em 

francês dos termos "qui" e "que", para os quais existe apenas um equivalente em 

português, o relativo "que". Com relação aos outros relativos foi possível constatar 

que,  além de  possuir  um equivalente,  o  comportamento  é  o  mesmo dentro  das 

exigências sintáticas das línguas, as quais também se assemelham.

Esta  semelhança  de  regras  da  sintaxe  permitiu  compreender  a  que  ou  a 

quem, se ao sujeito ou ao predicativo, e de que forma ocorre essa referência de 

cada pronome relativo em função do seu antecedente dentro das orações, cujas 

classificações  foram  conhecidas,  por  imprescindível  que  se  torna  para  a 

compreensão do funcionamento das regras e utilização dos pronomes em cada um 

dos idiomas.

Cogitando a possibilidade de que estas regras houvessem sofrido alterações 

no decorrer dos anos, foi imperioso optar por duas obras mais antigas e duas mais 
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recentes para aferir  este processo.  Como esta escolha não poderia ser aleatória 

(para não haver imprecisão ou precipitação nas conclusões a serem estimadas), 

coube  estabelecer  por  parâmetro  a  importância  delas  dentro  da  história,  o  que 

explica a escolha da GPR e conseqüentemente, da GPLP em função desta ter sido 

elaborada nos moldes daquela. Contudo, o que se observa, pelo menos no caso dos 

pronomes  relativos,  principalmente  em  português,  é  que  não  foram  expressivas 

estas  mudanças,  salvo  em  casos  de  nomenclatura  e  empregos  específicos, 

remanescentes do estilo antigo do francês, como observado tanto por Arnauld como 

por Grevisse.

Ainda que se tenha estabelecido como condição deste trabalho não atribuir 

conceito valorativo às obras, é impossível não observar a superioridade dos livros 

franceses com relação à quantidade de informações históricas e o detalhamento das 

regras, sobre as obras em português, principalmente daquelas mais recentes, como 

já citado também na terceira parte do segundo capítulo. Entretanto, essa insistência 

em comentar esse aspecto não é infundada, uma vez que, se a tradição gramatical 

influencia nos aspectos formais e de conteúdo das obras, é porque, pelo menos no 

Brasil,  não existe  o hábito  de adquirir  esse tipo de livro e,  portanto,  o  interesse 

mercadológico sobrepuja o cultural.  

 Enfim, para que se pudesse estabelecer uma análise comparativa isenta de 

opiniões  pessoais,  influências  ideológicas  ou  qualquer  outro  fator  que 

comprometesse a independência das conclusões pertinentes ao assunto, baseadas 

exclusivamente na essência dos fatos e dados que a história e a bibliografia sobre o 

tema  proporcionam,  foi  fundamental  considerar  apenas  as  características   de 

conteúdo,  forma  e  dos  conceitos  pertinentes  à  época  de  publicação  das  obras. 

Nesse sentido, vale ressaltar como última citação um trecho do prefácio da NGLP, 
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onde Cegalla afirma, na página 17, que a gramática "não deve ser um fim, senão um 

meio posto ao nosso alcance para disciplinar a linguagem e atingir a forma ideal da  

expressão oral e escrita".
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