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RESUMO: Neste trabalho, objetiva-se analisar estruturas exclamativas com ‘ques’ no português
do Brasil, especialmente no dialeto mineiro. Nessas estruturas, ‘que’, pronunciado como [kis], é
realizado com morfema flexional ‘-s’ indicador de plural, o que contrasta com a descrição em
geral atribuída a esta palavra como uma categoria desprovida de traços φ de número. Para o
desenvolvimento dessa investigação, apresenta-se um panorama dos estudos sobre: ‘que’
analisado como determinante (Vidor e Menuzzi 2004), ‘que’ em sentenças exclamativas e
interrogativas (Zanuttini e Portner 2003) e possivelmente ‘que’ em small clauses livres (Kato
2007; Sibaldo 2011). Sendo assim, do ponto de vista categorial, parte-se da proposta de análise
segundo a qual ‘ques’ é um determinante, estabelecendo concordância na fase D. Por sua vez, do
ponto de vista posicional, propõe-se que o sintagma WH introduzido por ‘ques’ se move do
interior de uma SC para Spec,CP, de modo a checar traços de força, na fase C.
PALAVRAS-CHAVE: ‘ques’; determinante; CP; exclamativas; interrogativas.

1 INTRODUÇÃO

Neste artigo, apresenta-se uma hipótese de análise para exclamativas do dialeto mineiro
nas quais ‘que’ é realizado com morfema ‘-s’ de plural, conforme mencionado por Nunes (2007:
13)2.

Nessas estruturas, ‘ques’, pronunciado com ‘i’ [kis], é seguido do núcleo nominal que
pode estar flexionado no plural com morfema ‘-s’ (1b) ou com uma realização zero deste
morfema, no caso de concordância não-redundante, característica de variantes coloquiais (1c)
(Scherre 1997).

(1) a. Que meninas bonitas! (Padrão)
b. Ques meninas bonitas!
c. Ques menina bonita!

Sendo assim, investiga-se o estatuto categorial de ‘ques’, se complementizador ou
determinante, e, para isso, parte-se da discussão desenvolvida por Vidor e Menuzzi (2004)
segundo a qual o pronome interrogativo ‘que’, assim como formas ‘o’, ‘a’, ‘os’, ‘as’, é analisado
como determinante. Esta proposta, que será tratada na seção 2, leva-nos a pensar sobre
concordância de traços φ, se ocorre nas fases C ou D nessas estruturas, conforme discussão
desenvolvida por Myagawa (2010).

1 Este trabalho conta com o apoio financeiro da FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais) para
participação individual em evento no país, sob o registro PEP-00193-14. A esta fundação, dedico meus sinceros
agradecimentos pelo incentivo concedido.
2 Segundo o autor, a estrutura também é encontrada em dialetos vizinhos, como no Estado de Goiás “Ques índio?”,
dado retirado de Ilha dos Gatos Pingados de J.J.Veiga.
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Na seção 3, parte-se para um estudo das relações entre exclamativas e interrogativas, de
acordo com Zanuttini e Portner (2003). Para os autores, há muitas semelhanças entre
interrogativas e exclamativas com sintagmas WH e uma delas é o alçamento deste sintagma para
o domínio do CP. Nas estruturas em análise, uma propriedade semelhante pode ser observada na
homofonia de [kis], que é usado tanto em lugar de ‘quais’, em interrogativas (2a), quanto em
lugar de ‘que’, em exclamativas (2b).

(2) a. Sua noiva dá aula para ques cursos3? (ques=quais)
b. Ques curso(s) interessante(s)! (ques=que)

Finalmente, na seção 4, com base em Kato (2007) e Sibado (2011), sugerimos que as
estruturas em (1) fazem parte de small clauses livres, como mostrado em (3), ou podem ocorrer
como NPs antecedentes de pronome relativo. Neste caso, o item WH se move da posição de
complemento do verbo, inserido na relativa, para CP, como mostrado em (4).

(3) a. Que meninas bonitas (são essas)! (Padrão)
b. Ques menina bonita (é essas)!

(4) Ai, ques menina que Minas tem4!

Em suma, neste artigo, objetiva-se investigar: (i) o estatuto categorial de ‘que’, quando
seguido de morfema ‘-s’ indicador de plural; (ii) como as semelhanças entre exclamativas e
interrogativas com itens WH podem nos oferecer pistas para a descrição da estrutura sintática em
questão; e (iii) quais seriam as relações entre essas estruturas e small clauses livres.

2 ‘QUE’ ANALISADO COMO DETERMINANTE

Vidor e Menuzzi (2004) estendem a ‘que’ (interrogativo) a análise de Rapposo (1998
apud Vidor e Menuzzi 2004) atribuída a formas ‘o’ (entenda-se: ‘o’, ‘a’, ‘os’ e ‘as’) do português.

Raposo (1998 apud Vidor e Menuzzi 2004) oferece um tratamento unificado às três
realizações de ‘o’ listadas abaixo (5) e classificadas tradicionalmente como artigo definido,
pronome demonstrativo e pronome pessoal, respectivamente.

(5) a. Artigo definido:
Gostei de quase todos os veículos, mas só compraria [o carro vermelho].
b. Pronome demonstrativo:
Gostei de quase todos os carros, mas só compraria [o vermelho].
c. Pronome pessoal:
Gostei do carro vermelho, mas não [o] compraria.

Para o autor, nos três casos, ‘o’ é determinante, sendo que, em (5a), N está foneticamente
realizado, em (5b), N é pro e em (5c), N também é pro, embora o D se mova para uma posição
proclítica e pré-verbal, como se observa nos colchetes de (6).

(6) a. mas só compraria [DP [D o ] [NP carro vermelho]].
b. mas só compraria [DP [D o ] [NP [N pro] vermelho]].
c. mas não [o] compraria [DP [D ti ] [NP [N pro] ] ].

3 De engenheiro a colega de trabalho por ocasião de conversa informal, em Belo Horizonte, abril de 2014.
4 Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/trio-ir-ao-povo/mineirices.html>. Acesso em: 30 abr. 2014.
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(Vidor e Menuzzi 2004: 2).

Assim como faz Raposo (1998 apud Vidor e Menuzzi 2004), Vidor e Menuzzi (2004)
propõem que, nas duas ocorrências de ‘que’ abaixo (7), classificadas tradicionalmente como
pronomes interrogativos, ‘que’ é determinante, como se observa em (8).

(7) a. [Que tipo de coisa] o João faz pra agradar a Maria?
b. [Que] fez o João pra agradar a Maria?

(8) a. [DP [D que ] [NP tipo de coisa]].
b. [DP [D que ] [NP pro]].

(Vidor e Menuzzi 2004: 7).

Quanto ao determinante ‘o’, para Raposo (1998 apud Vidor e Menuzzi 2004), trata-se de
um proclítico, que precisa de uma palavra acentuada à direita, em seu domínio prosódico, para se
“escorar”. Em (5a), ele se prende a ‘carro’, em (5b), a ‘vermelho’, mas, em (5c), não há palavra
acentuada a que se prender. Por isso, ‘o’ se move. A pergunta é: por que se move para antes do
verbo? Segundo o autor, isso se dá porque D, em PE, precisa de T para checagem de traços. Por
isso, o movimento se dá para uma posição proclítica verbal, mas “o traço que deve ser checado
por ‘o’ em T deve ser fraco, ou esta forma teria de mover-se mesmo quando seguida à direita por
uma palavra acentuada em seu domínio prosódico” (Vidor e Menuzzi 2004: 3).

Em um paralelo com a proposta de Raposo (1998 apud Vidor e Menuzzi 2004), ‘que’,
para Vidor e Menuzzi (2004), também se move em (7b), repetido abaixo, mas por outras razões.
Antes de explicar essas razões, vale fazer algumas observações sobre as propriedades de (7a) e
(7b).

(7) a. [Que tipo de coisa] o João faz pra agradar a Maria?
b. [Que] fez o João pra agradar a Maria?

(Vidor e Menuzzi 2004: 7).

Em (7), ‘que’ também é um elemento proclítico e átono, coloquialmente pronunciado
como [ki]. Lembram os autores que “o contraste /e/ vs. /i/ é neutralizado em favor de /i/ em fim
átono de um vocábulo formal” (Vidor e Menuzzi 2004: 7). É o caso acima. Porém, em (7b),
aceita-se também a pronúncia [kê] tônica, e, neste caso, o ‘que’ é independente do verbo. Logo,
haveria a possibilidade de se interpretar dois ‘ques’, em (7b), um átono e outro tônico. Este aceita
interpolação de material fonético (9b) e checagem de traços in situ (10b), aquele não.

(9) a. *[ki] frequentemente faz o João para agradar a Maria?
b. [kê] frequentemente faz o João para agradar a Maria?

(10) a. * E o João faz [ki]?
b. E o João faz [kê]?

(Vidor e Menuzzi 2004: 8).

Pelo fato de poder apresentar leitura tônica e de poder ser precedido por ‘o’ (‘o que’),
conforme mencionam os próprios autores, a análise de ‘que’ em (7b) como determinante pode ser
alvo de dúvidas. Por isso, entenderemos que ‘que’ [ki] em (7a) é um determinante e deixaremos
de lado, para o momento, a ocorrência de ‘que’ em (7b).

Segundo Vidor e Menuzzi (2004), há uma questão a se mencionar que, embora não
interfira na análise de ‘que’ como determinante, revela uma diferença entre ‘o’ e ‘que’. Enquanto
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o primeiro pode ocorrer antes de diferentes sintagmas quando N não tem conteúdo fonético (11),
o segundo apresenta restrições (12).

(11) Gostei de todos os carros que vi, ...
a. mas só compraria [o ___ vermelho]
b. mas só compraria [o ___ da Maria]
c. mas só compraria [o ____ que Maria viu]

(12) a. Gostei de quase todos os carros que vi, inclusive de alguns vermelhos ...
[Quais/Que _____ vermelhos]?
b. Gostei de quase todos os livros que li nas férias, inclusive de alguns de Maria...
[Quais/*Que _____ da Maria]?
c. Gostei de quase todos os livros que li nas férias, inclusive os que a Maria indicou...
[Quais/*Que _____ que a Maria indicou]?

(Vidor e Menuzzi 2004: 8).

Dessa maneira, observa-se que, quando N é nulo, ‘que’ só pode ocorrer antes de
modificadores5. Para os autores, isso acontece porque ‘que’, diferentemente de ‘qual’, é
desprovido de traços φ para número. Por isso, “o N vazio só é licenciado se houver algum outro
elemento do DP especificado para algum traço φ” (VIDOR e MENUZZI, 2004, p. 12), como é o
caso do adjetivo ‘vermelhos’, em (12a). Como o PP e o CP em (12b) e (12c), respectivamente,
não licenciam este traço, o resultado é a agramaticalidade, quando D é ‘que’.

Apesar das diferenças mencionadas, Vidor e Menuzzi (2004) concluem que ‘o’ e ‘que’
pertencem à categoria sintática dos determinantes e são formas proclíticas, o que nos permite
agora estabelecer um paralelo entre ‘que’ e ‘ques’. Uma primeira semelhança é claramente
fonética, isto é, a pronúncia de ‘ques’, em (1c), repetida abaixo como (13a), assim como ‘que’
[ki] átono (13b), é feita com ‘i’, [kis].

(13) a. Ques menina bonita! [kis]
b. Que tipo de coisa o João faz pra agradar a Maria? [ki]

Por sua vez, uma segunda semelhança é que [kis], assim como [ki], seria agramatical em
(14b), aparecendo antes de um PP, e em (14c), aparecendo antes de um CP, pois sua realização
depende de haver um elemento nominal no plural (mesmo com concordância não redundante).

(14) a. Gostei de quase todos os carros que vi inclusive de alguns vermelhos ...
[Quais/Ques _____ vermelhos]?
b. Gostei de quase todos os livros que li nas férias, inclusive de alguns de Maria...
[Quais/*Ques _____ da Maria]?
c. Gostei de quase todos os livros que li nas férias, inclusive os que a Maria indicou...
[Quais/*Ques _____ que a Maria indicou]?

Por essas razões, isto é, por preceder um item nominal e por apresentar pronúncia átona
[kis], as ocorrências de ‘que+s’ vêm a corroborar a análise de ‘que’ como determinante. Além
disso, apresentam traços φ de número, informação que Vidor e Menuzzi (2004) não tinham
previsto.

Portanto, em estruturas como (13a), chama atenção justamente o fato de que o que vinha
sendo concebido como complementizador passa a conter desinência ‘-s’, normalmente associada

5 Há um outro contexto ainda em que se permite a ocorrência de ‘que’ antes de um PP.
A: João, pega um desses livros do Guimarães Rosa que estão aí sobre a mesa.
B: Que ___ do Guimarães Rosa, o quê?

(Vidor; Menuzzi 2004: 12).
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a nomes e a determinantes (D). Para Haegeman (2004, p. 235), “D é simétrico a C no sentido em
que, enquanto a Fin(itude) [...] ancora a sentença no espaço temporal, a Dfin(itude) ancora o
nome no espaço referencial”. Esta simetria entre D e C se materializa formalmente nas estruturas
em análise com a presença de flexão em ‘que’.

Em outras línguas, como no flamengo, identifica-se fenômeno semelhante, com
concordância em um elemento C (15), o que ocorre, segundo Miyagawa (2010: 16), devido à
concordância de traços-φ que surgem “apenas nas fases C, v e possivelmente D”.

(15) Kvinden dan die boeken te diere zyn
I find that-PL the books too expensive are
Eu acho que-PL os livros muito caros são (Eu acho que os livros são muito caros)

(Haegeman apud Miyagawa 2010:16).

Em suma, seguindo a proposta de Vidor e Menuzzi (2004), vamos admitir que ‘ques’
[kis], nas estruturas exemplificadas de (1) a (4), na introdução deste trabalho, é um determinante,
dentre outras razões, por preceder um elemento nominal e por estabelecer concordância com ele.

3 SENTENÇAS EXCLAMATIVAS E INTERROGATIVAS COM ‘QUE’

Zanuttini e Portner (2003: 3) estabelecem uma distinção entre força sentencial e força
ilocucional. A primeira está associada à forma linguística da sentença, enquanto a segunda está
associada a questões pragmáticas. Dessa maneira, uma mesma sentença pode ou não apresentar
forças sentencial e ilocucional equivalentes.

Em (16a) e (16b), esta equivalência ocorre. Trata-se de sentenças que se iniciam com item
WH, mas diferem de interrogativas por não apresentarem inversão do verbo para antes do sujeito.
Além disso, essas sentenças contêm alguns elementos que não são possíveis em interrogativas do
inglês como a e very.

(16) a. What a nice guy he is! (*What a nice guy is he?)
Que menino bonito ele é!
b. How very tall he is! (*How very tall is she?)
Como ela é alta!

(Zanuttini e Portner, 2003: 3)

Por outro lado, em (17a) e (17b), ambas as sentenças têm força ilocucional exclamativa,
embora apresentem força sentencial declarativa (17a) e interrogativa (17b).

(17) a. He is so cute!
Ele é tão meigo!
b. Isn’t he the cutest thing!
Ele não é a coisa mais meiga!

(Zanuttini e Portner, 2003: 3)

Dessa maneira, os autores elaboram testes para identificar sentenças exclamativas a partir
das seguintes propriedades: factividade (18a), implicatura escalar (18b) e impossibilidade de
funcionar em pares de questão e resposta (18c).

(18) a. Mary knows/realizes/*thinks/*wonders how very cute he is.
b. ?? How very cute he is! – though he is not extremely cute.
b. A: How very tall he is! B: *Seven feet./He really is!/Indeed!/No he’s not!
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(Zanuttini e Portner, 2003: 9-10)

Para Zanuttini e Portner (2003): (18a) mostra que a exclamativa pode ocorrer como
complemento de um verbo factivo como ‘saber’ e ‘notar’; (18b) revela a ideia de uma implicatura
escalar, primeiro porque a exclamativa “How very cute he is!” indica que o grau de “meiguice”
dele é maior que as alternativas em consideração, segundo porque uma implicatura não é desfeita
pela negação da sentença; por último, (18c) mostra que a resposta “Seven feet”, embora seja
válida para uma pergunta do tipo “How tall is he?”, não pode funcionar como resposta para uma
exclamativa.

Com esse conjunto de critérios, pode-se analisar sentenças que têm um estatuto pouco
claro, se exclamativa ou interrogativa, como em (19) e (20)

(19) a. Who could be cuter than you?
b. Isn’t he the cutest thing?

(20) He’s so cute!
(Zanuttini e Portner, 2003: 3)

Aplicando alguns dos testes a (19a), (19b) e (20) em (21), (22) e (23), respectivamente,
observa-se que essas sentenças não são exclamativas, mas interrogativas (19) e declarativa (20).

(21) a.  I wonder who could be cuter than you.
b. A: Who could be cuter than you? B: Nobody.

(22) a. I wonder if he is the cutest thing.
b. A: Isn’t he the cutest thing? B: Yes.

(23) a. I think he is so cute.
b. A: Is he cute? B: He is no cute.

(Zanuttini e Portner, 2003: 9-12)

Os autores sistematizam ainda uma distinção entre dois grupos de sintagmas WH: um que
ocorre somente em exclamativas e outro que pode ocorrer tanto em exclamativas quanto em
interrogativas. No italiano, por exemplo, che ocorre somente em exclamativas (24 e 25) com o
complementizador che (26), exceção se abre a estruturas em que che é seguido por nome (26c),
como nos exemplos seguintes:

(24) a. Che tanti libri che ha comprato!
Which many books that has bought
How very many books s/he bought (Que tanto de livros que ele comprou!)
b. *Che tanti libri há comprato?
Which many books has bought

(25) a. Che alto che è!
Which tall that is
How very tall he is
b. *Che alto è?
Which tall is

(26) a. *Che tanto libri há comprato!
Which many books has bought
b. *Che alto è!
Which tall that is
c. Che libri (che) ha comprato!

(Zanuttini e Portner, 2003: 30-31)
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Por outro lado, todos os sintagmas WH que ocorrem em interrogativas também ocorrem
em exclamativas, como chi, quanto/i e qual/i, conforme exemplos de (27) a (29). Além disso,
esses sintagmas não coocorrem com complementizador Che, quando aparecem em exclamativas
(30).

(27) a. Chi inviterebbe per sembrare importante!
who would-invite for to-seem important
The people who would invite to seem important!
b. Chi inviterebbe per sembrare importante?

(28) a. Quanto è alto!
how much is tall
How tall he is!
b. Quanto è alto?

(29) a. Quanti/quali libri há comprato!
how many/which books has bought
How very many/what books s/he bought!
b. Quanti libri ha comprato?

(30) a. *Chi che inviterebbe per sembrare importante!
b. *Quanto che è alto!
c. ??Quanti/quali libri che ha comprato?

(Zanuttini e Portner, 2003: 31-32)

Da mesma forma, em inglês, alguns sintagmas WH que ocorrem em exclamativas não
ocorrem em interrogativas (31). Outros, diferentemente, ocorrem tanto em interrogativas quanto
em exclamativas (32).

(31) a. What a nice guy he is! (*What a nice guy is he?)
b. How very tall she is! (*How very tall is she?)

(32) a. How tall she is! (How tall is she?)
b. What books he reads! (What books does he read?)

(Zanuttini e Portner, 2003: 38-39)

Observando esta comparação entre sintagmas que ocorrem apenas em exclamativas e
sintagmas que ocorrem tanto em exclamativas quanto em interrogativas, acreditamos que o [kis]
é do segundo tipo, conforme exemplos em (33). Vejamos que “quis menino bonito” pode
aparecer tanto em uma exclamativa (33a) quanto em uma interrogativa (33b).

(33) a. Quis menino bonito!
b. Quis meninos bonitos são esses? De onde eles vêm?

Além disso, vale notar que [kis] é usado não somente em contextos válidos para ‘que’,
em exclamativas (34a), como também pode ocorrer no lugar de ‘quais’, em interrogativas
indiretas (34b) e diretas (34c), conforme exemplos abaixo.

(34) a. Credo, ques meninas faveladas6! ([kis] por ‘que’)
b. Eu quero ver ques novas ferramentas eu posso utilizar7. ([kis] por ‘quais’)
c. Quis coisas pode excluir do PC para desocupar espaço8? ([kis] por ‘quais’)

6 Disponível em: <http://ask.fm/Casaismaixtop/answer/109904578045>. Acesso em: 30 abr. 2014. No site indicado,
[kis] é grafado com ‘i’: “Credo, quis meninas faveladas!”.
7 De engenheiro para colegas, em trabalho de grupo durante aula de curso de pós-graduação, em Belo Horizonte,
abril de 2014.
8 Disponível em: <https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120324163140AAf6Slu>. Acesso em 30 abr.
2014.
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Sendo assim, as semelhanças entre interrogativas e exclamativas sugerem, segundo
Zanuttini e Portner (2013: 24), que ambas envolvem movimento de um constituinte WH para CP.
Nessa linha, a proposta é que o mesmo se aplique ao sintagma WH com [kis], que também se
move para CP.

4 SMALL CLAUSES LIVRES

As small clauses livres(SCLs), conforme explica Sibaldo (2011: 231), são caracterizadas
pela “justaposição de um predicado e seu sujeito, nessa ordem, sem nenhum verbo nem nenhuma
morfologia de tempo na superfície”, como se observa nos exemplos em (35).

(35) a. Muito bonita a sua roupa!
b. Uma droga aquele programa de televisão!

(Sibaldo 2011: 231)

Portanto, quando se compra (35) com (36), uma construção predicativa canônica, o que se
observa imediatamente, em (35), é a inversão na ordem sujeito-predicado e a ausência da cópula
(‘ser’/‘estar’).

(36) A sua roupa é muito bonita.

(Sibaldo 2011: 231)

O autor mostra ainda que, embora superficialmente as SCLs não apresentem morfologia
de tempo, elas “podem ser parafraseadas com cópula no tempo presente”, conforme mostra (36),
o que, dentre outras razões, leva o autor a assumir a projeção T nessas estruturas.

Em suma, as SCLs são caracterizadas por: não apresentarem verbo cópula, apresentarem
inversão sujeito-predicado e terem uma projeção T. Vale notar agora a semelhança entre essas
estruturas e as construções exclamativas com ‘ques’. Vejamos:

(37) a. Ques menina(s) bonita(s)!
b. Ques menina(s) bonita(s) (essas)!
c. Ques menina(s) bonita(s) (é/são essas)!
d. Meninas bonitas essas!
e. Ques fresquinha(s) essas banana(s)!

Os exemplos acima mostram que (37a) pode ser considerada uma SC, pois “ques menina
bonita” parece funcionar como um predicado de um sujeito dêitico elíptico “essas”, conforme
representado em (37b). Isso se dá porque tais exclamativas são ligadas ao contexto imediato de
fala, referindo-se a entidades da situação de interlocução. Por isso, a questão da referência, nessas
construções, justifica não apenas a existência de um “sujeito” dêitico pronominal e elíptico como
também a possibilidade de paráfrase com um verbo cópula no presente no indicativo (37c), que é
o tempo da enunciação.

Mais uma semelhança com as SCs pode ser vista em (37d), que, sem o ‘que’, configura-se
como uma estrutura idêntica à das SCLs. Por último, vale notar que (37e) também é uma
construção possível. Neste caso, o sujeito está explícito e precedido por um pronome
demonstrativo foneticamente realizado “essas”, evidenciando, mais uma vez, o caráter dêitico
dessas construções.
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Sendo assim, pode-se sugerir, para (37a), a seguinte análise desenvolvida no diagrama
(38). Nesta proposta, “ques menina bonita” é predicado de uma SC e se move para Spec,CP para
checagem de traços de força ilocucionária exclamativa.

(38) Ques menina bonita9!

Antes de partir para a proposta de análise da estrutura interna do DP “ques menina
bonita”, localizado em Spec,CP, vale observar ainda uma última correlação entre SCLs e
estruturas com ‘que’. A partir dos dados em (35), repetidos abaixo como (38a) e (39a), nota-se
que ‘que’ pode substituir o quantificador ‘muito’ (39b) e o artigo indefinido ‘uma’ (40b), que é
um determinante por natureza.

(39) a. Muito bonita a sua roupa!
b. Que bonita a sua roupa!

(40) a. Uma droga aquele programa de televisão!
b. Que droga aquele programa de televisão!

Essas e outras evidências, conforme mostrado na seção 2, permitem a análise de ‘ques’
como núcleo do DP, conforme diagrama esboçado em (41).

9 A estrutura de small clause, conforme representada em (38), foi baseada em modelo exemplificado por Kato
(2007).

Kato (2007: 89)
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(41)10

Em suma, a comparação entre SCLs e exclamativas com ‘ques’ possibilitou compreender
que estas podem ser analisadas como SCs. No entanto, é preciso dar conta também da checagem
de traços de força ilocucional, que é permitida devido ao movimento do sintagma WH para
Spec,CP.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, apresentou-se uma análise, ainda preliminar, de estruturas exclamativas e
interrogativas com ‘ques’ no português do Brasil, especialmente no dialeto mineiro. Nessas
estruturas, observou-se que ‘que’ é realizado com morfema flexional ‘-s’ indicador de plural,
apresentando portanto traços φ de número.

Para o desenvolvimento dessa investigação, apresentou-se um panorama dos estudos
sobre ‘que’ analisado como determinante (Vidor e Menuzzi 2004) e ‘que’ em sentenças
exclamativas e interrogativas (Zanuttini e Portner 2003). Com base no primeiro estudo, concluiu-
se que ‘ques’ é um determinante, por preceder um elemento nominal, por estabelecer
concordância com ele, por apresentar pronúncia com ‘i’ [kis], característica do ‘que’ átono
determinante, e por poder substituir determinantes como artigo indefinido, em small clauses
livres (SCLs). Com base no segundo estudo e em outras considerações sobre SCLs (Sibaldo
2011), entendeu-se que o item WH introduzido por ‘ques’ se move do interior de uma SC para
Spec,CP, de modo a checar traços de força (exclamativa), nesta posição.

A proposta desenvolvida aqui se configura como um esboço de um trabalho vindouro, que
deve tratar de mais ocorrências a partir de bancos de dados do dialeto mineiro e de outros
estados, para averiguar a produtividade dessas ocorrências e permitir uma descrição mais ampla,
sistemática e rigorosa dessas estruturas.

10 Para fins de simplificação, optamos por representar o AP como adjunto neste diagrama, dobrando o NP. No
entanto, uma representação mais sintonizada com a literatura recente sobre DP, como Cinque (2005), por exemplo,
seria bem diferente. Para este autor, o NP é gerado abaixo dos modificadores e se move para Spec,AgrP, situado logo
acima de cada modificador, no caso, o AP.
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