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Esse artigo contém uma descrição sincrônica e diacrônica das perguntas-Q no Português 

Brasileiro (PB) e, paralelamente, uma descrição das suas construções de Foco. O trabalho 

fez uso, para a sincronia, de dados orais do corpus NURC e de dados escritos registrados na 

Internet. Para a diacronia foram usadas peças de teatro, onde abundam sentenças 

interrogativas. Ao longo do estudo duas mudanças foram descobertas como vitais na 

formação do PB. A entrada das Clivadas com é que foi a primeira a afetar tanto o PB 

quanto o Português Europeu, tirando a exclusividade da gramática V2 do Português Antigo. 

A segunda foi a entrada das chamadas Q-in-situ, que se revelou um falso in-situ, com 

movimento-Q-curto para FocP, em adjunção ao vP.  Foi mantido o Q-in-situ apenas para as 

perguntas-eco. As clivadas inversas também sofrem a mesma mudança estrutural e passam 

a exibir as Clivadas Canônicas, com a cópula em início de sentença, onde sofre 

apagamento gerando a Clivada Reduzida. A última mudança teve a ver com uma mudança 

estilística de apagamento do complementizador, gerando a forma QSV. 

 

Palavras-chave: Parâmetro do movimento-Q, perguntas-Q, foco, diacronia, português 

brasileiro 

 

This article contains a synchronic and diachronic description of Wh-questions in Brazilian 

Portuguese, and a parallel description of its Focus constructions. For the synchronic part the  

spoken NURC corpus was usd, along with Internet data for the written variety.  For the 

diachronic part, the datused were from plays. Two main changes were discovered about the 

formation of BP Focus and Wh-constructions. The first was the entry of Inverse Cleft 

questions (é que), which affected both BP and EP. The second was the introduction of the 

so-called WH-in-situ, which turned out to be a fake-in-situ, with the Wh-word undergoing a 

short-movement to a vP peripheral position. We reserved the in-situ derivation for echo-

                                                      
1
  Durante a execução do Projeto, a autora contou com bolsa do CNPq de Pesquisa n. 305515/2011-2017. 
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questions. The Inverse Cleft also underwent the same structural change, with the Wh-

element undergoing a short movement, yielding the appearance of the Canonic Cleft, with 

the copula in initial position, where it could be easily deleted, giving origin to the so-called 

Reduced Cleft. The last change has to do with a stylistic rule which erases the 

complementizer, generating the modern form WhVS.  

 

Keywords: Wh-movement parameter, interrogative-Q, focus; diachrony, Brazilian 

Portuguese 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

a visão de Princípios e Parâmetros, um dos tópicos que mais tem merecido atenção é o 

do Parâmetro [ Movimento-Q]
2
, parâmetro esse que vem muitas vezes acompanhado 

da variação da ordem SV/VS em muitas línguas românicas.  O objetivo deste artigo é relatar os 

resultados de um projeto de pesquisa sobre esse tópico no Português Brasileiro (PB), 

desenvolvido na UNICAMP por mim e colaboradores.  

A narrativa começará, na seção 2, com estudos empíricos sobre a tipologia de construções-

Q encontrada na sincronia do PB, usando dados de língua oral, com base no corpus NURC
3
. 

Simultaneamente, partimos para uma sintaxe comparada entre o PB e o Português Europeu 

(PE)
4
 expandindo também a comparação para outras línguas como o francês, o húngaro, o tetun, 

e o chinês
5
. A comparação entre o PB e o PE mereceu ainda uma análise mais formal e 

quantitativa de dados sincrônicos de sites da internet. 

Na seção 3, temos os primeiros estudos diacrônicos sobre o PB, com base principalmente 

em textos literários dos séculos XIX e XX
6
, principalmente de peças teatrais, nas quais há 

abundância de perguntas-Q. Os trabalhos mencionados na nota 7 fizeram parte do projeto de 

diacronia iniciado na UNICAMP, de que resultou o livro Português Brasileiro: uma viagem 

diacrônica
7
. 

Na seção 4, relataremos os estudos de cunho mais teórico que partem do pressuposto de que 

as construções com interrogativas-Q são construções de Foco, havendo uma simetria do que 

ocorre nas línguas entre construções de focalização e de interrogativas-Q. Partindo, em seguida, 

para o modelo cartográfico na sintaxe, iremos propor que no PB temos duas posições 

sentenciais de Foco, para onde se movem tanto elementos focais quanto elementos-Q. Uma 

proposta inovadora do Projeto é a de que as únicas sentenças com o Q-in-situ no PB seriam 

                                                      
2  Cf. Huang (1982). 
3  Cf. Kato, Braga, Correa, Lopes-Rossi e Sikansi (2002); Braga, Kato e Mioto (2009). Esses trabalhos fizeram parte 

do Projeto Português Culto Falado no Brasil, coordenado por Ataliba de Castilho, subgrupo de Sintaxe Gerativa, 

coordenado por mim e por Milton do Nascimento (UFMG). 
4  Os trabalhos comparativos foram feitos dentro do Projeto Português Europeu e Português Brasileiro: unidade e 

diversidade, com o suporte do CNPq e ICCTI, projeto esse co-coordenado por mim e por João de Andrade Peres, 

da U. de Lisboa. 
5  Cf. Ambar et al. (1993). 
6  Alguma incursão foi feita também em textos do Português Clássico (PCl). 
7  Cf. Roberts e Kato (1993) reeditado pela Contexto em (2018). 

N 
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perguntas-eco, com curva ascendente, enquanto as perguntas reais aparentemente in-situ 

derivam de movimentos curtos para a posição medial na periferia do vP
8
. 

Na seção 5, veremos uma descrição cuidadosa das interrogativas clivadas, a primeira 

inovação a partir do Português Clássico, tanto no PE quanto no PB, que mereceu uma 

explicação de mudança através de um processo de gramaticalização, tendo a última sofrido 

ainda apagamentos de ordem estilística
9
, estes já no século XX. Nessa última proposta, a base 

empírica contou adicionalmente com a comparação do PB com Francês de Quebec
10

, que teve 

processos semelhantes de mudança.  

Finalmente, após a descrição empírica e propostas teóricas dos tipos de interrogativas-Q na 

história do PB, fica claro que a sintaxe diacrônica não se faz sem dados empíricos de vários 

tipos, mas também, sem levar em consideração as teorias que dão conta da variação sintática 

possível nas línguas naturais. 

 

 

 

2. INTERROGATIVAS-Q NO PORTUGUÊS BRASILEIRO (PB) E  

NO PORTUGUÊS EUROPEU (PE) 
 

Os estudos de Kato et al. (2001) e de Braga et al. (2009) familiarizam os leitores com as 

estruturas interrogativas-Q ainda no modelo-padrão, e, sobretudo, com alguns dos processos 

envolvidos nas suas derivações
11

. A finalidade mais importante desses estudos, contudo, foi 

verificar a variação da ordem SV versus VS nas perguntas-Q, usando fatores de vários tipos: a) 

tipo de verbo, tipo de elemento-Q; c) tipo e dimensão do sujeito, d) presença de é que.   

Os principais resultados desses dois estudos foram os seguintes: no PB culto falado a 

inversão VS nas perguntas-Q ocorre em aproximadamente 50% dos dados. Os fatores que mais 

favorecem a inversão são: a) os verbos copulares, b) os sujeitos não pronominais e a ausência de 

clivagem é que. Na outra extremidade, os fatores que desfavoreceram a ordem VS foram: a) 

verbos transitivos; b) sujeitos pronominais e c) a presença de clivagem é que. 

Esses estudos propõem, como uma hipótese para a ordem VS no PB, ser uma falsa inversão 

(Kato 1993), tendo o sujeito sido, na verdade, deslocado à direita, tendo como antecedente um 

sujeito pronominal nulo de terceira pessoa
12

. Tomando os exemplos de ordem VS no corpus do 

NURC, essa hipótese seria cabível se o sujeito fosse um pronome nulo à esquerda de V e o dito 

sujeito posposto ser um deslocado à direita. Seria também um dado positivo para essa hipótese 

que no PB o sujeito posposto quase nunca é um pronome.  

 
1. a. De onde teria vindo essa cultura deles?    (D2, NURC/RE) 

    b. De onde (ela) teria vindo, essa cultura deles? 

2. a. Quanto tempo demora ...essa refeição?      (D2, 360, NURC/SP) 

    b. Quanto tempo (ela) demora...essa refeição? 

                                                      
8   Cf. Belletti (2004), Kato (2013). 
9   Cf. Kato (2006), Kato (2010); Kato (2015), Noonan (1989). 
10  Essa comparação com o Francês de Quebec foi um dos objetivos do projeto Romania Nova, coordenado por mim, 

Francisco Ordoñez e Andrés Saab.  
11  Esses estudos contêm, além de uma pesquisa sobre as perguntas-Q, outras duas estruturas-Q, a saber, relativas e 

clivadas, mas aqui tratamos apenas das interrogativas.  
12  Seria semelhante ao que Kayne e Pollock (1978) chamaram de inversão estilística para o Francês.  
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3. a. Como é que pode ser esse professor, né?    (DID 231, NURC, SA) 

    b. Como é que (ele) pode ser, esse professor, né? 
 

O primeiro estudo sincrônico comparativo/tipológico, com linguistas brasileiros em 

colaboração com linguistas portugueses, foi o de Ambar et al. (1993). Relativamente à ordem 

SV/VS, os seguintes tipos de língua foram detectados: 
 

a) Línguas em que a inversão na matriz é sempre possível como o Húngaro, 

independentemente do tipo de verbo e do constituinte interrogativo.  Já o PE e o 

Francês exigem inversão com os constituinte-Q simples (-R), mas admitem a ordem 

sem inversão com constituintes compostos de Q+N (+R) (ex. (4a e b)). O PB, por outro 

lado, só admite inversão com a cópula e verbos inacusativos (exs (5)). 
 

4.   a. Mit        vett       meg  János?    Húngaro  

  que-Ac comprou   part  João  

  ‘Que comprou o João?’ 

b. Melyik könyvet    olvasta el      János?        Húngaro 

            qual     livro-Ac     leu     part   João 

    ‘Que livro leu o João? 
 

5. a. Que comprou o João?          PE     *PB 

    b. Que livro comprou o João?    PE     *PB 

        c. Que livro o João comprou?     PE       PB  
 

6.   a. Onde está o João?      PB     PE  

      b. Quando chegou o João?     PB     PE 

      c. Quando o João chegou?                 PB    *PE 
 

b) Com relação a inversão sujeito verbo nas encaixadas, encontramos dois tipos de língua 

dentro do grupo estudado: um em que não há assimetria de comportamento entre a 

frase matriz e a encaixada como o Húngaro,  exigindo sempre inversão (exemplo (7a e 

b) e  um que exigem sempre ausência de inversão como o Português do Brasil e o 

Tetum, e ainda, línguas como o PE, em que há assimetria de comportamentos  

conforme a referencialidade (R) do elemento-Q (ex(9)). 

 
7.   a. Megkérdezte,    hogy  mit        vett          meg  János.                      Húngaro 

            Part-perguntou  que   que-Ac  comprou  part   João 

            perguntou o que tinha comprado o João. 

      b .Megkérdezte,   hogy   melyik  könyvet     olvasta   el     János.         Húngaro 

            Part-perguntou  que    qual      livro-Ac    leu         part  João 

            Perguntou que livro tinha lido o João. 

 

8.  a. Não sei o que o Papai disse.            PB 

     b. Não sei o que disse o papai.         *PB 
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9.   a. Não sei que o Pedro comprou .                    *PE  

     b. Não sei que comprou o Pedro .                 PE 

     c. Não sei o que o Pedro comprou.                     PE 

     d. Não sei o que comprou o Pedro.                       PE 

 

c) Relativamente a posição possível do constituinte-Q: 

 

(c.1) Há línguas em que não há movimento visível do elemento-Q de sua posição de 

origem, como o chinês.  
 

10.  a.   John gei shei shenme?  

     João deu quem que? 

     ‘O que deu John a quem ‘ 

b. * Shei shenme John gei 

       quem que      João deu 

 

(c.2) Línguas como o Húngaro em que a opção constituintes-Q in-situ não está disponível; 

 

(c.3) Línguas que permitem Q-in-situ apenas quando um outro constituinte-Q já tiver sido 

movido, como o Inglês (cf. (10)): 

 
11.   a.     Who bought what? 

        b.  * John bought what? 

 

d)   Línguas que permitem as duas construções (e.g. Francês, PE, PB, Tetum). Neste grupo 

está em jogo alguma (micro)variação: o PB e o Tetum permitem maior frequência do 

que o PE
13

. 

 
12.   a.   Você comprou que livro?     % PE PB  

        b.   Que livro você comprou?              PE PB  

 

As perguntas-Q em algumas línguas permitem um complementador além do constituinte-Q, 

podendo haver variação quanto à posição dessa inserção. São elas o PB, o Francês de Quebec 

(FQ) e o Húngaro.  No PE o complementador não pode aparecer nas interrogativas-Q, mas 

aparece nas exclamativas. 
 

13.   a. Onde que você vai ?          PB 

        b. Où que tu vas?                            FQ 

        c. Que carro que ele comprou!         PE 

 

O trabalho de Ambar et al. contém ainda uma pequena comparação de dados entre o PE e o 

PB, mas voltaremos a essa parte juntamente com os de Kato e Mioto (2005), a seguir. 

                                                      
13 Vide Lopes-Rossi mais adiante. 



131 

 

  

 

Passemos agora ao estudo de Kato e Mioto (2005) que analisaram as perguntas-Q usando 

dados da internet
14

.  
  

a) Casos da ordem VSX são encontrados produtivamente em PE, principalmente com 

sujeitos pronominais. Mas também foram encontrados dois casos no PB.  

 
14. a. Como consegue ele isto?      PE 

      b. O que têm todos estes doentes em comum?                PE 

15.  a. Quanto valerá ele, Rivaldo?      PB 

       b. Com quem debateu o relator suas propostas?             PB 

 

b)  Casos ambíguos
15

 de VS com inergativos e transitivos foram encontrados somente no 

PE tanto por Kato e Mioto quanto em Ambar et al.  
 

16.  a. De que ri o Diamantino?        PE 

       b. O que fará o terceiro                                                     PE 

 

c) Ordem VS com inacusativos e a cópula são encontrados nas duas variedades do 

Português tanto em Kato e Mioto (2005) quanto em Ambar et al. (2002). 
 

17. a. Onde morreram as esperanças e as ilusões?      PE 

      b. Onde estariam   forma e teoria?                                      PE 

18.  a. Com quem surgiu esse conceito?                                    PB 

       b. O que é adoção biológica?                                              PB 

 

d) Em perguntas não-clivadas, a ordem SV foi o padrão principal encontrado no PB, mas 

dois tokens foram encontrados também no PE em Kato e Mioto, mas não em Ambar et 

al. (2002). 
 

19.  a. Em que os escudos se sobrepõem à cultura ?        PE 

       b. Em que essas críticas podem ser feitas?                           PE 

20.  a. Com quem ele governará?               PB 

       b. Quanto você pagou pelos direitos do livro?                     PB 

  
e) Temos também exemplos, nos dois estudos, com sujeito nulo tanto no PE quanto no 

PB. 
 

21.  a. Com quem quer falar?        PE 

       b. O que faço?          PE 

                                                      
14 http://acdc.linguateca.pt/acesso/ para o Português Europeu o subcorpus Natura-Público e para o Português 

Brasileiro o corpus NILC-São Carlos. 
15  A inversão pode ser aí do tipo V2 ou de inversão estilística.  
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22.  a. Em quem estão votando?       PB 

       b. Quando pretende voltar ao Brasil?                 PB 

 

f) Tanto o PE quanto o PB apresentam perguntas clivadas; o PE apresenta variação de VS 

e SV, mas no PB só há variação com inacusativos. Em Ambar et al. (2002), a estratégia 

das clivadas no PE é a preferida. 

 
23. O que é que ela representa?         PE 

24.  O que é que o colunista tem contra a orelha da Lilian Wite Fibe?        PB 

 

g) Além das clivadas, somente o PB apresenta perguntas do tipo clivadas, mas sem a 

cópula, que estamos chamando de Clivadas Reduzidas: 

 
25. a. O que que eu posso fazer?           PB 

      b. E quanto que tá a inflação?           PB 

 

h) Construções wh-in-situ são encontradas tanto no PB quanto no PE como perguntas 

ordinárias e não só como perguntas-eco, embora alguns linguistas portugueses, como 

Duarte (2000), afirmem que nessa variedade elas são sempre perguntas-eco.  

 
26. a. Os jovens terão seu bacharelado para quê?        PE 

      b. Você votou em quem em 1989?           PB 

 

A análise quantitativa dessas duas variedades do Português é mostrada em Kato e Mioto 

(2005), através de notícias de jornal na internet
16

:   

 

Tipos de 

Perguntas-

Q 

Com  

movimento-Q 

wh in situ Clivada com 

é que  

Clivada 

reduzida  

com que 

Total 

n % n % n % n % n % 

PE 252 76,83 04 01,22 72 21,95   328 100 

PB 238 65,75 32 08,84 88 24,31 04 01,10 362 100 

Tabela 1. Tipos de perguntas-Q do PE e do PB (apud Kato e Mioto 2005) 

 

Com exceção da clivada reduzida, que só aparece no PB, as demais construções aparecem 

nas duas variedades do português. Mas o tipo wh-in-situ tem ocorrência mínima no PE e pouca 

ocorrência na escrita de jornais do Brasil. As clivadas ocupam um quarto das ocorrências nas 

duas variedades e as perguntas com Q anteposto são as que têm a maior frequência, mas abaixo 

se vê que estas se dividem em ordem VS, SV e sujeito nulo. 

Abaixo, temos ainda a comparação quantitativa em relação à ordem e ao sujeito nulo: 

                                                      
16  Foram analisados o Jornal O Público, de Portugal e o Jornal Folha de São Paulo, do Brasil.  
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Com  

movimento-Q 

VS SV Sujeito nulo VS 

inacusativo 

total 

n % n % n % n % n % 

PE 62 24,60 02 0,79 151 59,92 37 14,68 252 100 

PB 11 04,62 97 40,76 70 29,41 60 25,21 238 100 

Tabela 2. Ordem VS/SV em perguntas-Q (apud Kato e Mioto 2005) 

 

Como já vimos anteriormente, entre as duas ordens, VS é o padrão no PE, enquanto o PB 

privilegia a ordem SV. Perguntas com sujeito nulo encontram frequência muito maior no PE, o 

que já retrata que desde o fim do século XIX o PB vem perdendo o sujeito nulo referencial (cf. 

Duarte 1995). Uma observação interessante feita pelos autores é que, enquanto nas construções 

VS do PE, o constituinte-Q pode ser um argumento ou um adjunto, no PB adjuntos favorecem 

essa ordem enquanto argumentos desfavorecem.  
 

27. a.  Quanto ganha o primeiro ministro?     PE 

      b.  De que se queixam os médicos?    PE 

28.  a. Afinal, quanto vale a vida?      PB 

       b. Onde foram parar os votos da primeira eleição? PB 

 

Sobre a distinção do uso da ordem VS e SV nas interrogativas-Q, Kato e Mioto propõem 

ainda que esse contraste não é casual. Partindo da distinção de sentenças téticas e sentenças 

categóricas, os autores consideram que perguntas-Q tem caráter tético (cf. Kuroda 1972; Kato 

1989; Kato e Martins 2016; Kato e Duarte 2018). Kato (1989) e Kato e Duarte (2018) 

consideram téticas as chamadas sentenças apresentativas e categóricas, as sentenças predicacio-

nais. Com a perda da ordem VS no PB (Kato e Tarallo 1983), Britto (2000) propõe que o PB 

passou a expressar as sentenças téticas com a estrutura SV e as sentenças categóricas com 

redobro à direita de sujeito (A Maria ela vai). Assim, enquanto o PE mantém a relação VS com 

as téticas, incluindo aí as perguntas-Q, o PB, que perdeu VS, passa a representar também as 

perguntas-Q com a ordem SV.  

No artigo de Kato e Mioto (2005), os autores passam ainda a utilizar o modelo cartográfico 

nas perguntas-Q, mas deixaremos essa parte para a sessão 4.  

 

 

 

3.  OS PRIMEIROS ESTUDOS DIACRÔNICOS 

 

Nesta seção, veremos os primeiros resultados dos estudos diacrônicos sobre as perguntas-Q. 

São eles: Kato (1987), Duarte (1992), Lopes-Rossi (1993; 1995) e Duarte e Kato (2002). Esses 

estudos procuraram primeiro relacionar as perguntas-Q do Português Antigo com os fatos do 

Francês Antigo, que era uma língua do tipo V2 
17

. Na análise do Francês antigo, a língua teria 

                                                      
 17 Conforme relatado em Adams (1987) e Roberts (1993). 
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perdido o caráter V2 juntamente com o sujeito nulo. Duarte e Kato (2002) colocam em dúvida a 

relação entre perda de sujeito nulo e perda de inversão QVS, uma vez que a inversão prevista 

pelo parâmetro do sujeito nulo é a inversão livre (V(O)S) e não a inversão germânica do tipo V2 

(XVS(O)).  

Apesar disso, coincidência ou não, há correlação quantitativa entre perda de inversão V2 e 

perda de sujeito nulo no PB. 

 

Padrão 1845 1882 1918 1937 1955 1975 1992 Total 

Sujeito 

pronominal e 

ordem VS 

13 

24% 

11 

16% 

20 

35% 

15 

30% 

4 

11% 

0 

- 

0 

- 

63 

 

Sujeitos 

pronominais 

e ordem SV 

1 

2% 

5 

7% 

5 

9% 

27 

54% 

24 

63% 

45 

85% 

32 

80% 

139 

 

Sujeitos Nulos 41 

74% 

52 

77% 

32 

56% 

8 

16% 

10 

26% 

8 

15% 

8 

20% 

159 

 

Total 55(100) 68(100) 57(100) 50(100) 38(100) 53(100) 40(100) 361 

Tabela 3. Sujeitos pronominais e nulos em perguntas-Q (apud Kato e Duarte 2002) 

 

Duarte (1992) mostra que casos exemplares do início da mudança são vistos em (29a), com 

Aux + V e sujeito pronominal; enquanto em (29b), observa-se um caso remanescente de QVS 

após a mudança. 
 

29.  a. Sim senhor, mas que tenho eu a temer?   (1845) 

       b. Onde andará a Neiva?     (1992) 

 

Lopes-Rossi mostra que já no período clássico a ordem VS era opcional com expressões 

Q+N, fenômeno mantido no PE atual (cf. Ambar et al. 1993). 

Outro fato descoberto nos estudos anteriores foi o aparecimento das clivadas no século 

XIX, que afetou não só o PB, mas também o PE. Uma afirmação interessante que Duarte (1992) 

faz sobre o PB é que nesta variedade a introdução da clivada, com sua ordem SV, afetou a 

interrogativa-Q na perda da ordem VS. Essa proposta foi posta em dúvida por Lopes-Rossi 

(1993), devido ao fato do PE não ter perdido a ordem VS, apesar de ter adquirido a interrogativa 

clivada. Lopes-Rossi (1993/1996) constata que antes de entrar a forma é que houve a forma é o 

que no Português Clássico com poucos dados, mas também achado no Português Antigo (PA) 

por Mattos e Silva (1989) (cf. ex. (32)).  
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30.  a. Onde foi que ouvi este nome?      PB (Século XIX-I)  

       b. Qué que você pretende fazer para o futuro?    PB (Século XX-I))  

 

31.  a. Como é que está a senhora dona B?     PE (Século XX) 

       b. O que é que tu fizeste?        PE (Século XX) 

  

32.  a. Sobrinho desalmado, que é o que fizestes?    PCl (Século XVIII) 

        b. Tenha mão, senhor. Que é o que quer?    PCl (Século XVIII) 
 

Mas a grande descoberta de Lopes-Rossi foi a entrada do wh-in-situ no PB, como pergunta 

real e com curva descendente, e não como pergunta-eco, com curva ascendente. Enquanto o PE 

tinha um número insignificante de wh-in-situ na metade do século XX, o PB chegou a exibir 

42% na fala.   
 

33.  a. e tiraram o que?            PB( Século XX-II)  

       b. Tá parado por que?          PB (Século XX-II)   

 

34.  a. Buscar  o que?          PE (Século XX-II)  

        b. O santo é padroeira de que?        PE (Século XX-II)  
 

Lopes-Rossi descobre ainda a entrada, apenas no PB, da forma Q-que-SV.  
 

35. a. O que que você faz?         PB (Século XX-II)  

       b. De quem que é esse peixe?        PB (Século XX- II) 
 

E, finalmente, surge a forma QSV, o padrão nitidamente brasileiro, apenas no século XX, 

verificado tanto por Duarte (1992) quanto por Lopes-Rossi (1993/1996). 
 

36. a. Onde ele foi            PB (Século XX-II) 

      b. Quanto você ganha?         PB (Século XX-II) 
 

Lopes-Rossi também descobre a clivada reduzida Q que SV no século XX, antes do padrão 

QSV. 

 

PA e PCl 

XIV
0
-XVIII

0 
QVS Q é o que 

PE e PB 

XVIII
0
-XX

0 
QVS ----- Q é que VS/SV Q-in-situ  

PB  

XX
0
 

  ----- ----- Q é que SV Q-in-situ Q que SV QSV 

Figura 1. Tipos de interrogativas em cada período (Adaptado de Lopes-Rossi 1996) 

 

O importante da Figura 1 é mostrar que a forma QSV é a mais recente a ser adquirida.  
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4.  O MODELO CARTOGRÁFICO E O PARÂMETRO DO MOVIMENTO-Q 

 

A proposta de uma posição Foco(F) e de sua projeção FP na periferia sentencial por 

Uriagereka (1995) deslanchou de forma independente o começo do projeto cartográfico de Rizzi 

(1997).  

Kato e Raposo (1996) embarcaram no projeto F para mostrar que F era efetivamente um 

núcleo sincrético para checar tanto o traço de Foco quanto o de interrogativas-Q. Os autores 

começam a mostrar primeiro que o Foco e a interrogativa nas duas variedades do Português 

checam seus traços no mesmo núcleo F. A diferença entre o PE e o PB é que no primeiro o 

verbo se move para o núcleo do Foco enquanto no segundo ele permanece no núcleo de T. 
 

37.  a. Quantas mulheres amou o João?  PE : Q VS 

       b. Muitas mulheres amou o João.  PE: FocoVS  

 

37’. a. [FPQuantas mulheres [F amou [TP quantas mulheres [Tamou [vP o João [amou [quantas 

mulheres]]]]]] 

       b. .[FPMuitas mulheres [F amou [TP quantas mulheres [Tamou [vP o João [amou [quantas 

mulheres]]]]]] 

 

38.   a.  Quantas mulheres o João amou?   PB: Q SV 

        b.  Muitas mulheres  o João amou.       PB: Foco SV  

 

38’.  a. [FPQuantas mulheres [F    [TPo João[T amou [vP o João [amo [quantas mulheres]]]]]]] 

         b. [FPMuitas mulheres [F    [TPo João[T amou [vP o João[amou [muitas mulheres]]]]]]]] 

 

Rizzi (1997) inicia o Modelo Cartográfico que desenvolve uma rica periferia esquerda 

sentencial, com o Tópico aparecendo em duas projeções independentes, uma acima e outra 

abaixo de FocP, e ainda precedida acima por ForceP (projeção ligada a Atos de Fala). Além 

disso, a projeção FinP aparece entre o TopP baixo e o núcleo T. Neste estudo, não lidaremos 

com as categorias TopP e FinP. 
 

39. [
ForceP...

[
TopP

...[ 
FocP

...[
 TopP

 [
FinP 

[
TP...... 

 

                                               (Rizzi 1997) 

Dando sequência ao Modelo Cartográfico, Belletti (2004) propõe uma periferia do vP, onde 

se replica parte da periferia sentencial 

 

40. [
CP 

[
TP

......[
TopP

...[ 
FocP

...[
TopP

... [
vP 

[
VP 

]]]]]  

                                          (Belletti 2004)  

 

A relevância da proposta de Belletti foi mostrada por Kato (2013) quando a autora tratou 

das perguntas-in-situ do PB, análise essa que passamos a descrever. Kato apresenta dois tipos de 

wh-in situ, um com a curva prosódica ascendente, como nas perguntas sim-não, o outro com a 
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curva descendente, como nas declarativas. A autora verifica que a pergunta com a curva 

ascendente é uma pergunta-eco e que a pergunta com a curva descendente é uma pergunta 

genuína. No inglês, por outro lado, só é possível a curva ascendente, com a interpretação-eco, e 

a pergunta genuína só é possível com o movimento-Wh.  Já o japonês distingue os dois tipos via 

complementizador: -tte para pergunta-eco e -ka/no
18

 para pergunta genuína. 

 

41.  a. As crianças dormem onde?    ⇑ (pergunta-eco) 

       b. As crianças dormem onde?   ⇓ (pergunta genuína)  

42.  a. The children sleep where?         ⇓   (pergunta-eco) 

       b. Where do the children sleep? ⇓ (pergunta genuina) 

43.  a. [Kimi-wa   dare-o      mitta-tte?       ⇑ (pergunta-eco)   

           [você-top quem-acus viu]-tte  

        b. [ Kimi-wa   dare-o         mitta]-no?  ⇑  (pergunta genuína) 

            [você-top quem-accus saw]-no 

         c. [[[Kimi-wa  dare-o     mitta] tte] yuta-no]?  (pergunta indireta) 

             [[[você-top quem-acus  viu] tte] disse-no]?   

 

A análise proposta em Kato (2013) para o PB é a que adotamos aqui.  

A pergunta genuína é um falso in situ. O elemento-Q sofre um movimento curto para o 

FocP na periferia baixa proposta por Belletti (2004), onde tem seus traços checados. A 

ocupação do FocP na borda do vP resulta na entoação descendente. O núcleo Q em Force é o 

núcleo das sentenças interrogativas, como mostra a representação da sentença (41a) abaixo. 
 

41’. a. [ForceP [Q [ TP  as crianças  [ dormem  [FocoP onde [ vP  as crianças [V  dormem onde ]]]]]]] 

 

A pergunta-eco é a real construção in situ, e a entoação resulta do operador mudo  das 

sentenças interrogativas sim/não, como verificamos na representação de (41b). 
 

41’. b. [ForceP [ [ TP  as crianças  [T dormem  [ vP  as crianças [V  dormem onde]]]]]]] 

 

Um fato que corrobora a análise de Kato (2013) é que o Foco contrastivo também pode 

aparecer na mesma posição, isto é, na periferia baixa de Belletti (2004):  
 

44.  a. As crianças dormem [AQUI], não no andar de cima. 

       b. Eu acabei dando [PRO MEU PAI] o perfme e não pra minha mãe.  

 

Na verdade, Miyagawa (2001), trabalhando com o Japonês, havia proposto que, nessa 

língua, o elemento-Q, em vez de permananecer in-situ, se movia para uma posição em adjunção 

a T, o que em Forma Fonética (FF) soaria como estando in-situ. Logo, em lugar de movimento 

longo línguas como o Japonês e o chinês teriam movimentos curtos. Seria, também, o caso do 

PB, que teria o elemento-Q em adjunção ao vP, na posição proposta por Belletti (2004) para as 

línguas românicas. A única diferença entre o japonês e o PB seria a posição do V+T, pois o 

                                                      
18  A forma no é a forma mais feminina e ka é a forma masculina. 
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japonês é língua de núcleo final. Mas, nas duas línguas, temos um caso de fake-in-situ, pois 

haveria movimento curto.   

Vejamos agora como Kato (2019) resolve o caso das perguntas-eco, isto é, as que podemos 

denominar de real-in-situ. A proposta de Kato (2019) é que a sentença com interpretação de 

pergunta-eco tem subjacente uma pergunta indireta. Essa hipótese é baseada no que ocorre com 

o japonês, cuja pergunta indireta aparece em (43c), com os dois complementizadores: tte na 

subordinada e no na principal.  

A pergunta-eco no japonês é como a pergunta indireta, sem o sujeito e o verbo da principal. 

No PB, o complementizador da oração principal em ForceP é ∅1 para a pergunta-eco é ∅2 

para a pergunta genuína.  Na encaixada, teríamos que para a subordinada da primeira e se para a 

segunda. A diferença na saída em FF não é morfológica como no japonês, mas prosódica: o que 

da pergunta-eco se traduz como curva ascendente e o se da pergunta genuína se realiza como 

curva descendente.  

 

45. a. [ForceP ∅1 [(Você disse)         [CP (que) [TP você viu quem ]]]]    ⇑   

      b. [ForceP ∅2 [(Você perguntou)[CP  (se)  [TP você viu [FP quem [viu quem]]]]]]]  ⇓   

 

O Ato de Fala que aparece em ForceP (você disse/ você perguntou) normalmente não vem 

preenchido, e sua ausência também impõe a ausência dos complementadores das subordinadas, 

ao contrário do japonês que mantém aqueles das subordinadas, tte e  no. Se o TP em ForceP não 

estiver preenchido, o TP inferior pode ser alçado para a posição vazia da cláusula superior, um 

movimento conhecido como Remnant Movement, proposta que foi apresentada em Kayne 

(1994) para perguntas-eco do Francês. 
 

46. [ForceP ∅1 [TP você viu quem ]  [CP (que) [TP você viu quem ]]]]  ⇑    

 

O que parece acontecer é que a curva entoacional revela o tipo de ForceP que está na base, 

dependendo ou não dele estar lexicalmente preenchido.  

 

 

 

5. A EVOLUÇÃO DAS PERGUNTAS-CLIVADAS: GRAMATICALIZAÇÃO  

E APAGAMENTOS ESTILÍSTICOS 

 

Nossos estudos diacrônicos mostram que as clivadas inversas com é que começaram a 

aparecer desde o PCL, e até o século XX estiveram presentes no PE, convivendo com a forma 

não-clivada QVS, com o verbo subindo para C, fenômeno típico de línguas V2. Kato (2009; 

2014) mostra que a clivada inversa Q é que é ainda um fenômeno V2, com a diferença de que o 

que vai para C é sempre a cópula e não um verbo temático. Seria, segundo Kato, um fenômeno 

de gramaticalização. Reforça essa interpretação o fato de que a cópula se torna depois um verbo 

temporalmente invariável. 

 
47. a. Que foi que fiz? 

      b. Que é que eu fiz? 
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A pergunta que resta aqui é, se, quando o Q-in-situ entra como uma mudança estrutural 

paramétrica, as clivadas inversas permanecem como antes. Veremos abaixo que a clivada 

inversa também sofre mudanças. O PB moderno apresenta, depois da entrada do Q-in-situ, 

outras variantes de clivadas, como aquela que vimos chamando de clivada reduzida, do tipo Q-

que. Além disso, temos modernamente a clivada canônica do tipo é-Q-que. Alistando as 

clivadas vernaculares no PB do século XX, temos:  

 
48.   a.  O que é que eu represento?          Clivada inversa 

        b. É o que que eu represento?     Clivada canônica ou clivada-in-situ 

        c.   O que que eu represento?      Clivada reduzida 

 

A proposta de Kato (2007; 2019) e Kato e Ribeiro (2009 a, 2009b) é que a clivada canônica 

em (48b) corresponde à clivada-in-situ. 

Para as autoras, a clivada inversa é derivada de uma estrutura que Casteleiros (1979) chama 

de Clivada Apresentativa. Ela ocorre no contexto em que a sentença toda é o foco , podendo ser 

chamada de sentença tética:    

 
49.  A: O que aconteceu? / O que foi?  

       B1: [O ladrão levou o meu laptop].       Sentença simples, tética 

       B2: É [CP que [o ladrão levou o meu laptop].         Clivada apresentativa 

 

A clivada apresentativa não tem, no domínio da subordinada, uma projeção para onde se 

pode levar o foco, sendo ela própria o próprio foco. Mas na clivada inversa um foco pode subir 

direto para a periferia à esquerda da sentença raiz, que pode conter um FP. 

  
50.   a.[FPO ladrãoi  [ é  [CP que [ o ladrãoi levou o meu laptop.]]]  Clivada inversa 

                     ↑_________________| 

         b. a.[FPQuemi  [ é  [CP que [ quem i levou o meu laptop.]]]    Clivada-Q inversa 

                       ↑________________| 

 

51.    a. [FPO meu laptopi  [ é  [CP que o ladrão levou o meu lap-top i.]]]       Clivada inversa 

         b. [FP O que i             [é  [CP  que o ladrão levou o quei ]]]              Clivada-Q inversa 

    

Vejamos agora como derivar a Clivada Canonica. Segundo Kato e Ribeiro (2009a, 2009b), 

o PB passa a poder aterrissar no Spec da projeção FP da subordinada em vez de subir até a raiz. 

Esta é uma inovação apenas para línguas que tem um FP mais baixo, na periferia à esquerda do 

VP, além da periferia da raiz, como o italiano (cf. Belletti 2004).  

 
52.  a. [ É  [FP [o ladrãoi ][ que+F  [ o ladrãoi levou o meu laptop]  

       b .[ É  [FP [quemi]     [ que+F  [ quemi levou o meu laptop]  
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A clivada canônica com o elemento-Q é pouco ouvida no PE, mas já é possível de ser 

ouvida no PB, principalmente em diálogos com criança
19

:  
 

53.  a. É QUEM que tá tocano o violão? b. É QUE que tá gravano?      

 b. É o que que cê qué fia?      

 c. É quem que tá tomano banho? 

 

Em Kato (2014), a proposta de derivação da clivada canônica é que o elemento-Q não sofre 

um movimento longo como a clivada inversa, mas tem um movimento curto em relação à 

sentença complemento, pousando na periferia de seu vP.  
 

54.   É O QUE que a Maria comprou?  

54’.  [ForceP Q [TP (é) [FocPO QUE [VP é [CP (que) [TP a Maria comprou o que]]] 

 

Logo, esse tipo de clivagem está na mesma gramática do fake-in situ ou da gramática que 

ativa o Foco baixo, na periferia de vP.  

No PB, ocorrem mais duas variantes para a clivada canônica quando a cópula não está no 

presente. São resultados de gramaticalização. Uma delas é a cópula aparecer na forma 

invariável, no presente (54b), e a outra é o apagamento da cópula (54c): 

 
55.  a.     Foi [FO PEDRO]   que  a Maria viu. 

       b.     É [FO PEDRO]   que  a Maria viu. 

 c.     __ [FO PEDRO]   que  a Maria  viu. 

 

O mesmo pode ser visto nas interrogativas: 
 

56.   a. [Quem] foi   que a Maria viu?  

   b. [Quem] é      que a Maria viu? 

   c. [Quem] __    que a  Maria viu?  

 

Na verdade, Kato e Mioto (2005; 2006) propõem que a forma sem a cópula nas 

interrogativas não se origina da gramaticalização da forma (47b)
20

, mas sim de (56b): 
 

57.    a. Foi [FPquem] que a Maria viu?     

         b. É  [FPquem ] que a Maria viu? 

          c. __ [FPquem ] que a Maria viu?  

 

Kato e Mioto (2005) argumentam que apagamento da cópula pode ocorrer em outros 

contextos, mas só quando em início de sentença.  
 

 

                                                      
19

 Os dados apresentados foram extraídos de Lessa de Oliveira (2003). 
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58. a. * O seu  cabelo __  bonito. 

 b. __ Bonito o seu cabelo.  

 

Reforça a nossa análise das clivadas o fato do Francês de Quebec ser muito semelhante ao PB 

em relação à variação nas clivadas, sendo inclusive a Clivada Canônica comum nesse dialeto do 

Francês (cf. Kato 2020). 
 

59.    a.  Marie a acheté quoi?                                (Q-in-situ)                  

             ‘Maria comprou o que?     

         b. C’ ést où que tá mis les oranges?              (Clivada canônica) 

             ‘É onde que você comprou as laranjas?’  

         c. Où que t’as mis les oranges?                     (Clivada inversa)       

            ‘Onde que você pôs as laranjas?’  

         d. Où ___ tá mis les oranges?                        (QSV)           

             ‘Onde você pôs as laranjas?   

               (Dados de Noonan  2002) 

 

Na Figura I de Lopes-Rossi (1996), há ainda o último padrão do século XX no PB, a saber 

o tipo Q-SV. Ao invés de propor que no PB essa forma resultou da mudança direta do padrão 

QVS, ainda existente no PE, a proposta de Kato (2009) e de Kato e Ribeiro (2009) é atribuir 

uma regra estilística no PB, de haplologia (apagamento do complementador)
21

 da Clivada 

Reduzida: 

 
60.    a. [FPO que]   que a Maria viu?         O que ___ a Maria viu? 

         b. [FPPra que] que  você quer isso?          Pra que ___você quer isso? 

         c. [FPDo que]  que  você gosta?       Do que ___ você gosta?  

 

Um indício de que podemos ter, no caso, uma regra estilística é que a forma sem o 

complementador é a preferida na língua escrita. Na fala vernacular, ao contrário, a forma com o 

complementador e sem a cópula parece merecer preferência.  

Revendo a Figura 1 de Lopes-Rossi (1996), chegamos à Figura 2 abaixo: 

 

QVS 

 Q- é que VS 

   Q- é que SV Q-in-situ (É) Q- (que) SV  

PA/PE PE/PB   PB/%PE PB 

Figura 2: Interrogativas clivadas (apud  Kato 2009; Kato e Ribeiro 2009) 

                                                      
21  Haplologia= apagamento de sílabas idênticas ou semi-idênticas 
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6.  CONCLUSÕES 

 

A trajetória de nossa pesquisa mostrou um trabalho que, do mais empírico e variacionista 

do PB oral vernacular, passamos para um trabalho comparativo de línguas, com ênfase no PE, já 

com um forte suporte teórico na perspectiva cartográfica. Também serviu de inspiração o meu 

conhecimento sobre a sintaxe do japonês, que foi sempre considerado uma língua 

negativamente marcada para o Parâmetro do Movimento-Q-longo, e que na proposta de 

Miyagawa (2001), foi reconsiderada como tendo a oposição longo vs curto. O japonês é uma 

língua não de wh-in-situ, mas de movimento-curto para a posição em adjunção a T. Assumindo 

a análise de Belletti (2004), em lugar de usar adjunção a T, usei a posição de Foco na periferia 

do vP para dar conta do falso in-situ do PB. A partir dai derivei todas as formas variáveis como 

advindas desse fake-in-situ, o que dava conta de todos as formas posteriores de perguntas-Q. 

Para analisar o caso da pergunta-eco, considerada por mim como o real  caso de in-situ, adaptei 

a análise de Kayne (1994) e propus alçar a sentença inteira em CP para  Spec,ForceP. Para dar a 

rota de mudança, foi imprescindível ter estudado empiricamente a ordem em que se deram as 

mudanças, pois, no início, a ênfase foi toda na perda da ordem V2, quando a mudança 

estrutural, na verdade, se resumiu à passagem  da projeção FocP da periferia sentencial para a 

periferia do vP.  
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