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INTRODUÇÃO:

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo investigar a variação entre  que e  o que como

pronomes  interrogativos  ao  longo  da  história  da  língua  portuguesa  para  entender  o  processo  de

emergência da variante o que. Tal variação pode ser observada nos seguintes exemplos, retirados de

Falar  a  verdade  a  mentir,  de  Almeida  Garrett  (1904),  nascido  em  1799:  “Que diz  elle?”

(G_004_PSD,0.26) e “o parvo do remendão o que dizia?” (G_004_PSD,0.1975) 

Para  realizar  a  pesquisa,  são  analisados  os  dados  disponíveis  em corpora  sintaticamente

anotados. É feita também uma consulta a algumas gramáticas tradicionais — antigas e mais recentes

— para verificar como os gramáticos percebem a variação e a entrada de o que como uma nova forma

de que interrogativo. Por se tratar de uma variação ainda pouco estudada especificamente e sobre a

qual ainda não há uma grande quantidade de bibliografia (ao menos de uma perspectiva de sintaxe

histórica), recorre-se, a princípio, à observação dos dados e seus contextos para observar os fatores e

fenômenos linguísticos que podem explicar o favorecimento do uso de o que — e então, a partir dessa

observação, buscar referências para construir hipóteses e teorias.  Este trabalho se baseia nos dois

primeiros relatórios científicos enviados à FAPESP.

METODOLOGIA:
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CORPORA  UTILIZADOS  :   Para  realizar  esta  pesquisa,  foram  utilizados  os  corpora

sintaticamente anotados: Corpus Histórico do Português Tycho Brahe, doravante TB, e o P.S.

Post  Scriptum,  doravante  PS.  O  primeiro  corpus,  TB,  disponibiliza  textos  com  anotações

morfológica  e sintática e abrange,  com anotação sintática,  dos séculos XVI  a XIX,  mas,  com

anotação morfológica, também os séculos XX e XXI. A última versão do TB tem 88 arquivos de

textos, sendo que destes estão anotados sintaticamente 27. O segundo corpus, PS, possui um

acervo de cartas portuguesas e espanholas com o mesmo alcance temporal do TB e anotadas

morfologica e sintaticamente — a anotação sintática cobre 25% do corpus, que tem uma carta por

autor. Para  esta  pesquisa,  usam-se  apenas  as  cartas  portuguesas  do  PS,  que  somam  354

arquivos anotados sintaticamente. Na primeira fase da pesquisa, trabalha-se unicamente com os

textos que estão anotados sintaticamente, que abrangem dos séculos XVI a XIX em ambos os

corpora. Na fase em andamento, trabalha-se apenas com textos de teatro, tanto brasileiros como

portugueses, que estão apenas com anotação morfológica ou ainda por fazer, visto que são textos

mais recentes no TB e que abrangem os séculos XX e XXI.

OBTENÇÃO DOS DADOS: Os dados foram coletados

com o uso de Corpus Search (doravante CS) — um programa

desenvolvido  na  Universidade  da  Pensilvânia  (RANDALL,

2005) que  permite  rodar buscas  sintáticas  em  textos

sintaticamente  anotados. Na  busca  para  encontrar

interrogativas diretas com que (figura 1), por exemplo, há um

cabeçalho com 3 linhas — na primeira, define: port.def é uma

instrução para que CS siga as definições feitas no arquivo de

definições; na segunda,  print_indices: t é um comando para

que CS coloque um índice numérico em cada nó no arquivo

de saída da busca para facilitar a leitura dos dados; na terceira, indica-se o nó (node) pertinente à

busca,  que  é  CP*,  complementizer  phrase,  seguido  pelo  que  vier  em  seguida  (*)  —  uma

subetiqueta ou coindexação. Em query (busca), diz-se o que se está buscando. Pede-se que CP-

QUE*  seja  raíz  para  encontrar  CPs  que  contenham  interrogativas;  que  CP-QUE*  domine

imediatamente (idoms) um sintagma nominal Q (WNP*); que o WNP* domine imediatamente só

(idomsonly)  um  pronome  Q  (WPRO);  e  que  o  WPRO

domine  imediatamente  que.  No  teatro  brasileiro,  sem

anotação sintática,  utilizou-se a versão  online  de CS do

website  do  TB  para  encontrar  as  orações  a  partir  da

anotação morfológica.

ANÁLISE: A análise é quantitativa e qualitativa. CS

permite  uma  quantificação  dos  dados  encontrados  no

arquivo de saída (figura 2): os hits (ocorrências do que se buscou), os tokens (estruturas sintáticas

onde foram encontrados os  hits) e o total (total de  tokens que cada texto tem).  Com base na
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Figura  1:  Busca  escrita  na  linguagem  de

Corpus Search para encontrar interrogativas

com "que" – fonte: própria

Figura 2: Summary (resumo) que contém os valores

de hits, tokens e total de todos os textos do século

XIX no corpus TB – fonte: própria



descrição quantitativa da evolução da distribuição das duas formas ao longo do tempo, em textos

portugueses  e  brasileiros,  a  análise  qualitativa  procura  perceber  os  possíveis  fatores  que

influenciam a variação, tanto a nível da sintaxe das orações, por exemplo, a ordem sujeito/verbo

(cf. SIKANSI, 1994), quanto do contexto discursivo. Os dados são contrastados também com as

afirmações de gramáticas portuguesas e brasileiras a respeito dessa mudança.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A  tabela  1  mostra  a  primeira

quantificação  dos  dados  por  século  nos

textos sintaticamente anotados do PS e do

TB.  Já  se nota que  o que começou a  ser

utilizado no século XVII de forma marginal e

que houve um aumento do uso de o que no

século  XIX.  Por  se  tratarem de  poucos  dados

obtidos  de  corpora  muito  grandes  —  no  PS

foram apenas dois  —, não se pode fazer uma

análise  estatística  muito  apurada,  mas,  ainda

assim,  ao  se  olhar  para  os  dados,  tentou-se

encontrar  hipóteses  que  influenciassem  a

variação. Em autores em que ambas as formas

do pronome aparecem (tabela 2), também há um

aumento  da  porcentagem  de  o  que entre  os

séculos XVIII e XIX. Três destes textos são teatros e são os que têm mais dados. Nota-se que

alguns tipos de orações interrogativas diretas parecem ter-se cristalizado com que. É o caso de:

que  importa, que  há, que  é  de e que + se indeterminador.  De  um  total  de  98  orações

interrogativas com sujeito nulo no TB, 32 têm sujeito nulo do tipo expletivo, destas, 83% têm as

estruturas cristalizadas no século XVII; 87%, no século XVIII e 80%, no século XIX.

Parte das gramáticas consultadas considera “o” como um expletivo ou que o que seja uma

forma incorreta (às vezes nem sendo mencionada). Mateus  et al. (2006) dizem que  o que é “a

forma  mais  produtiva”  (p.  464),  enquanto  que está  sendo  menos  utilizado,  o  que  indica  um

processo de generalização da forma  o que.  O gramático Grivet (1881)  entende  que como um

pronome “indefinido” que não referencia algo. Para o gramático,  que é indefinido quando tem o

sentido de  que coisa/coisa que ou  que quantidade/quantidade que, e o artigo definido  o pode

aparecer  antes  de  que para  “firmar”  o  sentido  de  pronome  indefinido  de  que em  orações

interrogativas. Nota-se que, nos dados, a paráfrase por que coisa nem sempre parece funcionar

bem para todas as perguntas com que. Isto posto, ao contrário do que diz Grivet (1881), parece

haver uma função referencial mais forte em  o que interrogativo, pois não há casos de sujeitos
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Tabela 1: Ocorrências de que e o que e porcentagem de o que por

séculos em interrogativas diretas

Tabela 2: Ocorrências e porcentagem de o que em textos de

autores que utilizam ambas as formas em interrogativas diretas



nulos expletivos com o que nas interrogativas diretas anotadas sintaticamente (dos séculos XVI a

XIX) no TB. Parece se aplicar de maneira pertinente o conceito de D-linking (ligação ao discurso)

proposto por Pesetsky (1987) para diferenciar o funcionamento dos pronomes interrogativos what

e which no inglês.  O autor  argumenta  que  which,  contrariamente  a  what,  tem ligação  com o

contexto discursivo. Pode-se observar essa ligação no uso de o que no seguinte exemplo, tirado

de Melo (1942),  nascido em 1608:  “o que podiam” (M_003,126.1574) em “que ofícios fizeram

meus inimigos;  o que podiam”  — neste contexto, não foi usado o ponto de interrogação, mas

trata-se de uma sequência de perguntas. O D-linking aparece aí porque, considerando a pergunta

sobre que ofícios que os inimigos do personagem já fizeram, há um leque de possibilidades do

que podiam ainda fazer, que é questionado na segunda pergunta com  o que. Também há um

aspecto de definitude em o que, que pode ser observado no exemplo de Almeida Garrett (1904):

“E -  o que  peor  hei -  dêste  mundo que  tanto  nos despreza?”.  Nesta  pergunta,  o que pode

funcionar como determinante interrogativo:  que coisa  pior hei (…)”  — e nota-se também o  D-

linking, afinal, quer-se saber o que pior dentre muitas coisas que podem existir.

Evidenciou-se que o que já aparece no século XVI nas orações interrogativas indiretas nos

dois corpora, e não apenas a partir do século XVII, como ocorre com as diretas (tabelas 3 e 4).

Argumenta-se, então, que  o que pode ter entrado

nas orações interrogativas a partir das indiretas —

onde ocorre em mais quantidade —, passado para

as  diretas  com  aspecto  D-linking até  tornar-se

regra  geral.  Coletando-se os dados de teatro  do

português brasileiro, obteve-se, somando os dados

dos  dez  textos,  365  ocorrências  dos  pronomes

interrogativos.  Nota-se que o  que já  começa a  ter

seu uso generalizado e que há um grande número

de  orações  com  wh-in-situ  (pronome-Q  que  não

sofreu  movimento  na  oração)  —  fenômeno  não

encontrado  nos  textos  portugueses  até  então  —,

todos  com  o  que,  exceto  por  um,  que  é  uma

pergunta eco.

CONCLUSÕES:

Conclui-se, até a fase da pesquisa aqui contemplada, que  o que é a forma inovadora,

tendo como base os dados e também a divergência entre as gramáticas quanto ao seu uso. As

estruturas que importa, que há, que é de e que + se indeterminador parecem ter-se cristalizado

com que até o século XIX em Portugal. A análise das orações interrogativas diretas e indiretas

mostra que há um uso mais específico de o que que é D-linked, que, ao longo do tempo, foi-se

perdendo até a forma o que ter o seu uso generalizado.
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Tabela 3: Orações interrogativas indiretas no TB e

porcentagens por século

Tabela 4: Orações interrogativas indiretas no PS e

porcentagens por século
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