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RESUMO 

Este trabalho discute sobre a estrutura de orações interrogativas não canônicas do português 
brasileiro. Normalmente confundido com orações afirmativas, esse tipo de oração interrogativa 
possui peculiaridades de seleção semântica e sintática. Argumentamos que a natureza dos 
verbos que formam essas orações, em junção com a natureza do complemento solicitado por 
eles, constituem a sentença de modo que ela tenha, indubitavelmente, uma estrutura de oração 
interrogativa cujo pronome interrogativo está suprimido. 

PALAVRAS-CHAVE 

Interrogativas não canônicas. Pronome interrogativo. Domínio CP. 

 

1. INTRODUÇÃO 
Este estudo ampara-se na análise de interrogativas indiretas não canônicas – suas 

estruturas, seus traços, suas exigências e suas construções – segundo a teoria gerativista. Esse 

modelo teórico, criado pelo linguista Noam Chomksy, adota o inatismo como base e aborda a 

relação entre mente/cérebro e linguagem humana. Segundo o linguista, os seres humanos 

distinguem-se dos outros animais devido à sua natureza biológica que os capacita a adquirir 

linguagem criativa. 

O interesse dessa teoria na análise de interrogativas tem crescido ao longo dos anos, 

afinal, elas possibilitam a observação do processo de fixação de parâmetros de variação entre 

as línguas, além de proverem evidências para a disponibilidade de categorias funcionais – o 
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domínio CP – e para a atuação de movimento sintático, o que possibilita uma melhor descrição 

do funcionamento da linguagem humana. 

O presente trabalho pretende discutir um tipo de construção interrogativa em português 

do Brasil que apresenta características peculiares, as chamadas interrogativas indiretas não 

canônicas (ou encobertas), como as que se encontram nos dados a seguir: 

(1)  a. Eu quero saber a comida que você comeu. 

  b. Perguntei o nome de quem viu o acidente. 

O objetivo principal é avaliar as propriedades sintáticas e semânticas de interrogativas 

indiretas não canônicas do português do Brasil para responder às seguintes questões: 

1. Como são caracterizadas as interrogativas indiretas encobertas? 

2. Como funcionam as construções sintáticas em estruturas de interrogativas indiretas 

encobertas? 

3. O que está sendo encoberto nas interrogativas indiretas encobertas? 

Pretende-se atingir uma descrição detalhada do fenômeno da interrogação indireta não 

canônica do português do Brasil, bem como constituir um repertório de dados que 

correspondam à constituição de perguntas e/ou interrogativas no idioma. São os objetivos 

específicos: 

 investigar a estrutura sintática das orações interrogativas indiretas não canônicas; 

 perquirir o funcionamento das construções sintáticas e das seleções semânticas 

em estruturas interrogativas indiretas não canônicas; 

 averiguar quais são os aspectos que tornam essas orações como interrogativas 

indiretas não canônicas; e 

 contribuir para a discussão acerca das orações interrogativas do português 

brasileiro. 

O estudo da perspectiva gerativista sobre a estrutura de interrogativas é necessário para 

o aprofundamento de pesquisas sobre esse tema pouco comentado e discutido, e acredita-se que 

este trabalho contribuirá para a descrição e compreensão dos mecanismos linguísticos e 

sintáticos presentes em orações interrogativas indiretas não canônicas, abrangendo a 

compreensão sobre as propriedades sintáticas e semânticas presentes nessas orações. Assim, a 



pesquisa poderá contribuir para a descrição do português brasileiro, pois as interrogativas 

indiretas são frequentemente utilizadas e muito pouco problematizadas. 

O trabalho está dividido da seguinte maneira: na seção 2, discute-se sobre os tipos de 

frases encontradas no português brasileiro. A seção 3 apresenta a tipologia e o funcionamento 

de interrogativas-Qu no geral, dando ênfase às distinções entre as interrogativas diretas e as 

interrogativas indiretas. Na seção 4, discute-se a distinção entre pergunta e interrogativa. A 

seção 5 aborda as características e exigências dos verbos que selecionam complemento 

interrogativo. Na seção 6, propõe-se uma análise sintático-semântica das interrogativas 

indiretas não canônicas. Para encerrar, as considerações finais sumarizam os resultados desse 

estudo. 

 

2. TIPOS DE FRASES 
Segundo Pestana (2015, p. 682), “frase é qualquer enunciado (curto ou longo) que 

estabelece comunicação. Toda frase deve ser inteligível. Tradicionalmente, ela pode ser 

nominal ou verbal”. Segundo Rocha Lima (2014, p. 285), “frase é uma unidade verbal com 

sentido completo e caracterizada por entonação típica: um todo significativo, por intermédio do 

qual o homem exprime seu pensamento e/ou sentimento. Pode ser brevíssima, construída às 

vezes por uma só palavra, ou longa e acidentada, englobando vários e complexos elementos”. 

Apesar de haver autores que não concordem com essa divisão e definição, estabeleceu-

se que há, então, cinco tipos de frases: declarativas, exclamativas, imperativas, optativas e 

interrogativas, definidas e exemplificadas abaixo. 

a) Declarativas: com a qual enunciamos um juízo a respeito de algo; tem como 

intenção dar uma informação ou constatar um fato; o enunciado é afirmativo ou 

negativo; termina em ponto final (.) ou reticências (...). 

– Eu gosto de dormir. 

– As crianças não comeram tudo. 

– Ai, que sono... 

b) Exclamativas: o emissor exprime um estado emotivo, exteriorizando seus 

sentimentos; o enunciado exprime um sentimento e uma altissonância; com a qual 

exterioriza-se principalmente o estado de alma (admiração, repulsa, irritação, 

desprezo, etc.); termina em ponto de exclamação (!). 



– Eu te amo! 

– Chuva! 

– Ai, que horror! 

c) Imperativas: tem como intenção dar ordens ou conselhos ou advertências, bem 

como fazer pedidos; usa-se o verbo no modo imperativo; podem ser afirmativas ou 

negativas; termina em ponto final (.), ponto de exclamação (!) ou reticências (...). 

– Não chegue muito tarde. 

– Dê meia volta imediatamente! 

– Fale logo a verdade... 

d) Optativas: utilizada para exprimir um desejo, uma vontade; termina em ponto final 

(.) ou ponto de exclamação (!). 

– Que você consiga o emprego! 

– Boa sorte! 

– Tomara que tudo acabe bem. 

e) Interrogativas: consiste em uma estratégia para formular uma indagação, requerer 

uma informação, ou esclarecer uma dúvida; o enunciado apresenta um 

questionamento direto ou indireto; termina em ponto de interrogação (?) se a 

indagação for direta ou em ponto final (.), se for indireta. 

– Vocês assistiram ao filme? 

– Qual será o prato do dia? 

– Eu quero saber quanto custa essa blusa. 

Neste trabalho, o foco será dado apenas ao último tipo de frase apresentado, as 

interrogativas, pois há nelas mecanismos sintáticos e semânticos que nos interessam. Elas 

abarcam várias realizações distintas, e, por serem compostas por um extenso grupo de 

exemplos, serão estudadas mais a fundo. 

 

3. TIPOS DE INTERROGATIVAS 
Dentro do conceito de frase está o conceito de oração, que nada mais é do que uma frase 

verbal – união de palavras ao redor de um verbo ou de uma locução verbal. É importante 

distinguir frase de oração porque o segundo termo será frequentemente usado nesse trabalho.  

Em uma visão geral, as orações interrogativas subdividem-se em dois tipos: 



  3.1. INTERROGATIVAS SIM/NÃO 
 

O próprio nome desse tipo de interrogativa revela a resposta requerida para alguma 

pergunta. Elas solicitam a avaliação de uma proposição e não exigem o aparecimento de 

palavras interrogativas3 (neste trabalho, chamadas de termos-Qu ou palavras-Qu). 

(1) a. Você gosta de pizza? 

b. Aline fez a prova de sintaxe? 

c. Eles descobriram a verdade? 

 Apesar de relevante para o estudo das interrogativas, esse tipo de construção não será 

foco desse trabalho. Continuemos com a distinção entre os tipos de interrogativas. 

3.2. INTERROGATIVAS-QU 
 

As interrogativas-Qu são associadas ao aparecimento de palavras interrogativas que são 

usadas como referenciais, pressupostos ou esclarecimentos para aquilo que se pretende saber 

em uma enunciação. 

(2) a. O que você gostaria de comer? 

b. Quem fez a prova? 

c. Eu quero saber como eles descobriram a verdade. 

As palavras-Qu mostram-se ambivalentes ou até polivalentes, pois podem ser empregadas 

em contextos outros, que não frases interrogativas; também podemos ver palavras-Qu sendo 

empregadas como pronomes relativos, ou relativos indefinidos, ou mesmo como conjunções de 

valor adverbial. Em termos mais técnicos, os termos-Qu são interpretados como operadores que 

implicam a solicitação de atribuição de um valor para as variáveis a eles ligadas. Os exemplos 

abaixo ilustram os usos de palavras-Qu em contextos diversos. 

(3) Quemi a Maria viu ti na festa? 

(4) Conheci a moça quei você mencionou ti. 

(5) Ela saiu quandoi nós chegamos ti. 

Em (3), a palavra-Qu “Quem” é um operador interrogativo, interpretado na posição de 

complemento do verbo "ver", que tipifica a sentença como uma interrogativa. Em (4), o termo-

3 São elas: que, quanto, cujo, quem, onde, quando, como, por que e para que (e suas respectivas variações de 
gênero, número e/ou pessoa, quando houver). 

                                                           



Qu “que” constitui operador relativo, que liga uma variável na posição de complemento do 

verbo "mencionar", e que determina a natureza da sentença encaixada: uma oração relativa. Em 

(5), "quando" é um operador que liga uma variável na posição do adjunto do verbo "chegar", e 

trata-se de um indefinido que caracteriza a oração que introduz como adverbial. 

Dentro das interrogativas-Qu há três tipos de interrogativas: as diretas, as eco e as 

indiretas, explicadas e exemplificadas a seguir. 

3.2.1. INTERROGATIVAS DIRETAS 
 

Levando em conta a oralidade, interrogativas diretas são caracterizadas pela entoação 

ascendente no final ou no início da frase, dependendo da posição do pronome interrogativo na 

sentença. Possuem termo interrogativo evidente. Na escrita, a interrogação direta é assinalada 

pelo ponto de interrogação. Segundo Macambira (1998), a interrogativa direta constitui-se de 

oração independente; assim, direta corresponde a independente: 

(6)  a. O que você gostaria de comer? 

 b. Quem você encontrou no parque? 

c. Quando os meninos chegam? 

Os dados em (6) contêm exemplos desse tipo de interrogativa, em que o elemento 

interrogativo desloca-se da sua posição de origem para a periferia da sentença, dando origem à 

frase interrogativa per si. Os dados abaixo deixam claro esse deslocamento, em que t caracteriza 

seu lugar de origem na sentença: 

(7) a. O quei você gostaria de comer ti? 

  b. Quemi você encontrou ti no parque? 

 c. Quandoi os meninos chegam ti? 

Também é possível que o sintagma/palavra-Qu mantenha-se in situ (isto é, na posição 

em que é gerado) e, mesmo assim, constitua uma interrogativa. Vejamos: 

(8) a. Você gostaria de comer o quê? 

  b. Você encontrou quem no parque? 

  c. Os meninos chegam quando? 



A esse tipo de interrogativa (com o -Qu in situ) entende-se serem atribuídos dois tipos 

de interpretação, majoritariamente: de pergunta eco (explicada posteriormente) ou de pergunta 

regular, a depender do contexto e da entonação do interlocutor. 

3.2.2. INTERROGATIVAS ECO 
 

As interrogativas eco têm a estrutura de uma interrogativa direta; e o interrogativo nunca 

é anteposto, mas fica em seu lugar de origem na oração. As sentenças em B nos dados abaixo 

são exemplos desse tipo de interrogativa: 

(9) A: Eu fui ao cinema com a Alice. 

 B: Você foi ao cinema com quem? 

(10)  A: Eu li três artigos. 

 B: Você leu o quê? 

Segundo Perini (2010), elas têm um padrão entonacional próprio, com um contorno 

ascendente muito forte no final, e expressam incredulidade ou um pedido de confirmação. Esses 

aspectos são evidências de fenômenos exclusivos da fala e do contexto em que são enunciados. 

Segundo Alvarenga (1981), sentenças eco são aquelas que, sendo um pedido de repetição de 

algum enunciado, tiver entonação ascendente característica. 

3.2.3. INTERROGATIVAS INDIRETAS 
 

As interrogativas indiretas não apresentam entonação necessariamente associada a uma 

interrogativa, que na escrita seria marcada por um ponto de interrogação, e são subordinadas a 

uma oração principal cujo verbo seleciona semanticamente (s-seleção) uma sentença, um CP 

com o traço [+interrogativo]. 

Macambira (1998) propõe que a denominação indireta corresponde a subordinada. 

Alvarenga (1981, p. 116) as define da seguinte maneira: “são estruturas subordinadas 

introduzidas por um termo interrogativo, claro ou subentendido (isto é, que têm esse termo 

interrogativo na estrutura profunda)”. Os dados em (11) contêm interrogativas indiretas: 

(11) a. Eu quero saber [o que]i você gostaria de comer ti. 

       b. O João perguntou [quem]i você viu ti ontem. 

      c. Eu não sei [como]i eles descobriram a verdade ti. 



Note-se que em (11) há três sentenças com o mesmo tipo de estrutura: um verbo que 

solicita um complemento [+interrogativo], que dá origem a uma oração subordinada cujo 

elemento interrogativo está evidente ([o que]; [quem]; e [como]). Em (11a), há três orações, 

divididas assim: i. “Eu quero”; ii. “saber”; e iii. “o que você gostaria de comer”. Na primeira 

oração, o verbo “querer” solicita um complemento [- interrogativo] e sua exigência é cumprida 

pelo verbo “saber”. Na segunda oração, o verbo “saber” solicita um complemento 

[+interrogativo] e sua exigência é cumprida pelo objeto oracional presente na terceira oração. 

As interrogativas indiretas subdividem-se, ainda, em duas: as canônicas e as não 

canônicas – que a literatura resolveu chamar de “interrogativas indiretas encobertas” (cf. 

Macambira (1998) e Alvarenga (1981)). 

As interrogativas indiretas canônicas são caracterizadas por apresentarem regularmente 

as operações sintáticas que se espera serem verificadas em uma oração interrogativa, tendo 

evidente e bem posicionado o seu termo-Qu, portanto, em contexto de encaixamento. Observe-

se que, nesses casos, o verbo na matriz seleciona obrigatoriamente um CP com um traço 

[+interrogativo]. Verbos do tipo de “perguntar”, “indagar”, “inquirir”, “questionar”, “saber” e 

os pronominais “indagar-se”, “questionar-se”, “perguntar-se” constituem o repertório de 

predicados com essas características, como se vê nos dados a seguir: 

(12) a. Ele perguntou [CP + Q [quem você viu]]. 

      b. A Maria sabe [CP + Q [quem você viu]]. 

    c. Eu me pergunto [CP + Q [quem você viu]]. 

   d. Queremos saber [CP + Q [quem você viu]]. 

Já as interrogativas indiretas não canônicas – cuja literatura decidiu chamar de 

“interrogativas indiretas encobertas” (cf. Macambira (1998) e Alvarenga (1981)) –, foco desse 

trabalho, não apresentam as características de uma interrogativa indireta canônica. Elas são 

caracterizadas pelo não aparecimento do termo-Qu, fugindo das características-padrão de uma 

interrogativa indireta, sendo confundidas até mesmo com orações afirmativas, já que o termo-

Qu não está visível, como mostram os enunciados: 

(13) a. Eu perguntei a pessoa que você viu no parque. 

 b. Eu quero saber a comida que você gostaria de jantar. 



Note-se que não há uma palavra-Qu evidente nos exemplos em (13), mas, ainda sim, há 

em cada sentença uma solicitação por informação. Na posição em que se espera ver um termo-

Qu há apenas um determinante seguido por um nome. Se essas orações são consideradas como 

interrogativas, o que há em sua estrutura que possa confirmar essa afirmação? As seleções de 

complemento do verbo da oração matriz têm algo a acrescentar à análise? O que a semântica 

dessas sentenças tem a dizer sobre seu funcionamento? O que a literatura já descobriu a respeito 

desse tema? 

Se a literatura vem considerando os dados em (13) como sentenças interrogativas, há a 

necessidade de se pesquisar mais a fundo sobre a estrutura dessas sentenças, para que seja 

possível identificar se há, de fato, traços de uma estrutura interrogativa. Caso haja, é preciso 

identificar quais são as características que garantem essa afirmação. 

 

4. DISTINÇÃO ENTRE PERGUNTA E INTERROGATIVA 
Interrogativas podem ou não podem ser perguntas, a depender do contexto. Perguntas 

podem ou não podem ser interrogativas, também a depender do contexto. 

O contexto criado a seguir servirá para ilustrar a distinção entre interrogativa e pergunta. 

Suponha que Carol esteja sentada em uma mesa de bar com seu amigo Rafael. Eles estão 

conversando sobre política e, em determinado momento, Rafael opina sobre alguma coisa da 

qual Carol discorda completamente. Indignada com a fala do amigo, Carol então profere a 

seguinte enunciação: 

(1) Caramba, Rafa, você tá doido? 

Em (1) há nitidamente a estrutura de uma interrogativa sim/não, em que, na teoria, se 

espera uma resposta que ratifique ou não a proposição encontrada na sentença. Entretanto, 

quando se leva em consideração o contexto, sabe-se que não há uma pergunta. Rafael 

certamente não irá responder “sim” ou “não” à Carol. Ele poderá se sentir ofendido ou não, ele 

poderá levar na brincadeira ou não, mas não haverá, de fato, uma proposição a ser avaliada 

como verdadeira ou falsa. O ato de fala indireto proferido por Carol é ofender ou desmoralizar, 

e não fazer uma pergunta. Assim, há na sentença em (1) uma interrogativa, mas não há uma 

pergunta. 



Há também sentenças que podem ser interrogativas e perguntas ao mesmo tempo ou 

então apenas uma interrogativa, a depender do contexto. Considere o enunciado abaixo: 

(2) Quem é André? 

À primeira vista, essa sentença seria classificada como interrogativa por ser uma 

pergunta. Entretanto, sabe-se que uma definição não necessariamente depende da outra, pois há 

elementos no contexto que podem ratificar ou contradizer tal afirmação. É possível afirmar que 

há uma estrutura interrogativa, pois há um elemento interrogativo deslocado para o início da 

sentença. Contudo, para ser possível afirmar que há uma pergunta, é necessário contextualizar 

o momento em que a sentença é proferida. 

Suponha que Rafael tenha um primo chamado André. Esse primo, muito intrometido e 

fofoqueiro, espalhou inverdades sobre Rafael para toda família. Rafael, muito chateado, 

desabafa com Carol, sua amiga. Indignada com a história, Carol profere o enunciado em (2). 

Na primeira situação, Carol não conhece André, não sabe que há parentesco entre eles 

e sequer tinha escutado algo sobre ele antes. Se somente Rafael conhece André, é possível 

interpretar (2) como uma pergunta feita por Carol, pois ela quer saber a identidade de André. 

Rafael poderia dar sequência ao diálogo da seguinte maneira: 

(3) André é meu primo. 

Na segunda situação, Carol também conhece André e sabe que ele é uma pessoa de 

caráter duvidoso. Assim, a sentença em (2) não pode ser considerada uma pergunta. Ao proferi-

la, talvez Carol possa estar tentando consolar o amigo, fazendo da sentença em (2) uma tentativa 

de dizer a Rafael para não levar em consideração as mentiras ditas por André. Nesse contexto, 

a resposta em (3) seria estranha. Em seu lugar, a resposta de Rafael poderia ser (4) ou (5) abaixo. 

(4) Eu sei que ele é mentiroso, mas fico muito chateado com a situação. 

(5) É verdade. Não vou me abalar. Todos sabem que ele é um mentiroso. 

Apesar de haver diferentes interpretações para a sentença em (2), a sua estrutura 

permanece a mesma: interrogativa. Os diferentes contextos podem mudar a interpretação da 

sentença, mas não a sua estrutura. Por mais que sintática e entonacionalmente a estrutura de 

uma sentença seja interrogativa, semanticamente ela pode abranger diversas possibilidades 

interpretativas, como surpresa, afronta, pedido, etc. Observe: 



(6) O Rafael por aqui? 

(7) Quem o André acha que é? 

(8) Carol, você pode me emprestar uma caneta? 

As sentenças em (6), (7) e (8) possuem estrutura interrogativa, mas não são 

necessariamente perguntas. Em (6), parece haver um espanto ou surpresa. Em (7), parece haver 

um descontentamento, uma indignação. Em (8), parece haver um pedido. 

 Além disso, há sentenças que são perguntas, mas não possuem estrutura interrogativa. 

Uma sentença declarativa como (9) abaixo, a depender do contexto, pode assumir a força de 

uma pergunta. 

 (9) Alguém comeu meu último pedaço de bolo. 

 Assim, em casa, a filha, depois de abrir a geladeira e não encontrar o seu último pedaço 

de bolo, pode se dirigir à família no intuito de descobrir quem comeu o seu bolo que estava 

guardado. Nesse contexto, (9) pode ser interpretada como uma pergunta, mas não pode ser 

considerada como interrogativa. 

 Levando em consideração essa distinção entre “pergunta” e “interrogativa”, ressalta-se 

que o termo “interrogativa” será utilizado para designar e especificar a estruturação sintática 

das sentenças a serem analisadas. Uma interrogativa poderá ser uma pergunta, mas também 

poderá não ser. As interrogativas indiretas são exemplo disso. Observe: 

 (10) Carol perguntou quem comeu seu pedaço de bolo. 

 A sentença em (10) pode ser interpretada de maneira distinta em duas situações. Na 

primeira situação, Carol quer saber a identidade de quem comeu seu pedaço de bolo. Aqui, há 

um mecanismo de pergunta cuja resposta pode ser a seguinte: 

 (11) Diga a ela que quem comeu o pedaço de bolo foi a Débora. 

Na segunda situação, a sentença em (10) pode ser a resposta para uma pergunta feita 

anteriormente. Aqui, a sentença em (10) não é pergunta, mas simplesmente uma resposta dada 

a uma pergunta feita anteriormente, como exemplifica a sentença abaixo: 

 (12) O que foi que a Carol perguntou? 



 Por mais que haja possibilidades distintas de interpretação, a estrutura sintática de (10) 

permanece a mesma. Segundo Alvarenga (1981), as interrogativas indiretas não têm 

característica entonacional própria. 

Pelo fato de não haver correspondência entre interrogativas indiretas e perguntas, parece 

que apenas a estrutura sintática de uma sentença é capaz de caracterizá-la como interrogativa. 

Macambira (1998, p. 170) afirma que “a oração pode parecer interrogativa e não ser, pode não 

parecer e ser interrogativa, pois a interpretação semântica induz frequentemente ao equívoco, e 

somente a estruturação gramatical é que traz a solução definitiva”. 

 “Parece-me que, sintaticamente, o que caracteriza as interrogativas indiretas é o tipo de 

verbo que aparece na oração principal, o tipo de complemento que a ele se une e o tipo de 

‘conectivo’, claro ou subentendido, que liga esse complemento a seu verbo” (ALVARENGA, 

1981, p. 6). 

 É objeto desse trabalho apenas as interrogativas indiretas com função sintática de objeto 

do verbo. Apesar de as interrogativas indiretas como sujeito ou aposto serem de grande 

relevância para os estudos sobre as interrogativas, elas não são de nosso interesse. 

 

5. CARACTERÍSTICAS DOS VERBOS 
As palavras-Qu possuem funções diversas nas orações das quais fazem parte. Elas 

podem introduzir tanto estruturas interrogativas quanto estruturas relativas, podendo ocasionar 

dificuldade ao distingui-las. Observe os exemplos abaixo: 

(1) a. Laís perguntou [quem o Vitor conhece]. 

 b. Laís quer saber [o que o Vitor quer]. 

(2) a. Laís convidou [quem o Vitor conhece]. 

 b. Laís comprou [o que o Vitor quer]. 

Chamam-se interrogativas as sentenças em (1) e relativas as sentenças em (2). 

Acreditava-se que as orações em (2) poderiam ser substituídas ou parafraseadas por orações 

relativas com antecedente, considerando-se que há uma espécie de correspondência entre essas 

estruturas. Assim, as sentenças em (2) poderiam ser parafraseadas da seguinte maneira: 



(3) a. Laís convidou [a pessoa/as pessoas que o Vitor conhece]. 

 b. Laís comprou [a coisa/as coisas que o Vitor quer]. 

A paráfrase de (3) com (2) levou alguns autores a perceberem a similitude semântica 

entre termos-Qu e palavras diversas às quais eles se assemelham. Por causa da suposta 

correspondência de significado entre esses termos e palavras às quais eles se assemelham 

semanticamente, Alvarenga (1981) sugere a seguinte correspondência semântica básica para os 

termos-Qu: 

(4) a. quem – qual pessoa; 

 b. quantos – qual a quantidade de, o número de, etc.; 

 c. o que – qual a coisa, o animal, etc.; 

 d. onde – em qual lugar, ponto, etc.; 

 e. quando – em qual momento, tempo, etc.; 

 f. por que – por qual motivo, causa, etc.; 

 g. como – de qual modo, maneira, etc.  

Segundo Alvarenga (1981), essa correspondência parece sugerir que qual é a forma 

interrogativa básica; sem preposição, se introduz o sintagma nominal, e preposicionada, se 

introduz sintagma adverbial. 

Orações interrogativas indiretas e orações relativas, pelo fato de serem introduzidas por 

palavras-Qu, possuem estruturas que, à primeira vista, parecem ser idênticas, como mostram os 

exemplos em (1) e (2). Baker (1970), a fim de distinguir uma estrutura de outra, propõe alguns 

critérios de diferenciação entre estruturas interrogativas e estruturas relativas. Alvarenga 

(1981), em sua tese de mestrado, decidiu aplicar à língua portuguesa os critérios propostos por 

Baker. Após muitos testes e uma análise detalhada sobre cada critério, o autor acaba por 

considerar o primeiro como o mais importante, modificando-o para que, segundo ele, tal critério 

possa, indubitavelmente, ser capaz de reconhecer uma estrutura interrogativa. 

(5) Primeiro Critério (modificado): as interrogativas indiretas são estruturas que se 

deixam introduzir pelo pronome interrogativo qual (mantendo o mesmo significado da 

sentença referencial) que introduz, também, interrogativas diretas. 



Para Alvarenga (1981), o pronome qual sempre será interrogativo. Neste trabalho, o 

Primeiro Critério (modificado) proposto por Alvarenga (1981) será usado como base para 

discussões sobre interrogativas indiretas, com foco na estrutura das interrogativas indiretas não 

canônicas, tratadas mais adiante. 

Aplicando aos exemplos em (1) e (2) o Primeiro Critério (modificado) em associação 

às correspondências semânticas básicas encontradas em (4), é possível extrair os seguintes 

exemplos: 

(6) a. Laís perguntou [qual pessoa o Vitor conhece]. 

 b. Laís quer saber [qual coisa o Vitor quer]. 

(7) a. *Laís convidou [qual pessoa o Vitor conhece]. 

 b. *Laís comprou [qual coisa o Vitor quer]. 

Note-se que as sentenças permanecem gramaticais em (6), paráfrases das sentenças em 

(1), enquanto as sentenças em (7), extraídas dos exemplos em (2), tornam-se agramaticais. Tal 

agramaticalidade é explicada pelo fato de haver em (2) sentenças relativas, o que impossibilita 

a inserção do pronome interrogativo qual interrogativo, tal qual o Primeiro Critério 

(modificado) estabelece. As orações em (6) permanecem gramaticais, pois o objeto oracional 

dos verbos das orações matrizes é de natureza interrogativa. 

É crucial levar em consideração as exigências de complementação que o verbo faz, pois 

elas precisam ser atendidas para que a oração seja considerada gramatical. Se o verbo seleciona 

um complemento [+interrogativo] ou [- interrogativo], tal fator precisa ser levado em 

consideração para que seja possível descobrir a natureza do complemento que está ligado a cada 

verbo. Assim, verbos que selecionam complementos de natureza [+interrogativa] serão objeto 

de estudo desse trabalho. 

Apesar de haver vários verbos que são possíveis de se encontrar em uma estrutura de 

interrogativa indireta não canônica, apenas dois foram selecionados para este estudo: o verbo 

perguntar e o verbo saber, em que suas exigências de complementação e suas relações 

semânticas serão abordadas de maneira mais aprofundada. 



5.1. VERBO PERGUNTAR 

Utilizado na grande maioria dos exemplos abordados nesse trabalho até então, esse 

verbo é considerado pelos gramáticos como interrogativo de maneira unânime. Por esse motivo, 

optou-se por utilizá-lo para explicar a estrutura de interrogativas indiretas. Segundo Alvarenga 

(1981), o verbo perguntar: 

(8) a. admite objeto oracional; 

b. quando seu objeto é não oracional, suas restrições são muito rigorosas. Apenas 

um pequeno grupo de nomes abstratos pode ser objeto desse verbo; e 

c. quando um nome [+humano] aparece acompanhado de um modificador, 

acredita-se ser um objeto oracional. 

 Observe os exemplos com o verbo perguntar abaixo, em que há relação de subordinação 

entre as orações. 

 (9) Lucas perguntou quem você convidou. 

 (10) Lucas perguntou qual pessoa/quais pessoas você convidou. 

 Em (9) há duas orações, em que a primeira é a principal e a segunda é a subordinada. 

Na subordinada, há um termo interrogativo deslocado, e sua estrutura é semelhante à de 

interrogativa direta [quem você convidou?]. Isso ratifica o fato de que o verbo perguntar aceita 

um complemento [+interrogativo]. 

 Em (10), também há duas orações, em que a primeira é a principal e a segunda é a 

subordinada. Entretanto, na subordinada, o termo-Qu deslocado agora é indubitavelmente 

interrogativo e vem acompanhado de um nome, pois aplicou-se a essa sentença o Primeiro 

Critério (modificado) associado às correspondências semânticas básicas encontradas em (4), o 

que ratifica o fato de que o verbo perguntar aceita um complemento [+interrogativo]. 

 Levando em consideração as características que definem um complemento como 

[+interrogativo], pode-se afirmar que as sentenças (9) e (10) são sinônimas e possuem objeto 

oracional [+interrogativo]. Agora, observe a sentença abaixo. 

 (11) Lucas perguntou a pessoa que você convidou. 



 Em (11), o complemento do verbo perguntar [a pessoa que você convidou] não aparenta 

ser oracional. Alvarenga (1981) propõe que, apesar de parecer haver uma estrutura de oração 

relativa, esse complemento é, na verdade, oracional, pois, se aplicado o Primeiro Critério 

(modificado), haveria uma autenticação de uma estrutura interrogativa, como mostra o exemplo 

em (12). 

 (12) Lucas perguntou qual a pessoa que você convidou. 

 As orações em (11) e (12) são sinônimas. Para o autor, se a aplicação do critério não 

torna a sentença agramatical, então há, indubitavelmente, um objeto oracional. 

Consequentemente, há uma estrutura de oração interrogativa, o que impossibilita haver uma 

estrutura de oração relativa. Para constatar essa afirmação, escolheu-se um verbo que seleciona 

um complemento [- interrogativo] para aplicar o mesmo teste. 

 (13) *Lucas leu qual o livro que eu dei. 

 A sentença em (13) torna-se agramatical se aplicarmos a ela o Primeiro Critério 

(modificado). O verbo ler não exige um objeto oracional como complemento e, por não ser um 

verbo com características interrogativas, não admite o pronome interrogativo qual como 

complemento. 

Além dos casos em que o complemento do verbo é nítida e evidentemente uma oração 

– como mostram os exemplos (9), (10), (11) e (12) –, há também aqueles em que, 

aparentemente, não há uma oração na posição de complemento do verbo. 

 (14) Lucas perguntou a idade da sua filha. 

 Segundo Alvaranga (1981), o verbo perguntar não perde suas exigências de 

complemento. O que está acontecendo nesse exemplo é apenas um problema superficial, pois 

o objeto [a idade da sua filha] é oracional e a sentença seria paralela às sentenças em (15) 

abaixo. 

 (15) a. Lucas perguntou qual é a idade da sua filha. 

  b. Lucas perguntou qual a idade da sua filha. 

 Para o autor, o verbo perguntar permanece com as mesmas características de seleção, 

aceitando o pronome interrogativo qual introduzindo o objeto do verbo. Em (15a), o pronome 

qual é seguido de um verbo de ligação – pois aqui esse pronome possui função sintática de 



predicativo, mas esse aparecimento não é obrigatório, como mostra (15b). Se a inserção do 

pronome qual indica uma interrogativa, isso é o bastante para a sua validade. Além disso, é 

importante haver algum tipo de modificador ou restrição no objeto do verbo, condição suprida 

pelo sintagma [da sua filha], que restringe a quem o sintagma [a idade] se refere. Se o objeto 

fosse composto apenas pelo sintagma [a idade], a sentença seria agramatical. 

 (16) *Lucas perguntou a idade. 

Em (14), é crucial ressaltar a necessidade de haver um determinante introduzindo o 

objeto oracional em que há uma restrição ao nome. Se esse determinante não existisse, a oração 

ficaria agramatical, como mostra (17). Se aparecessem o artigo e o nome sem a restrição, a 

sentença também ficaria agramatical, como mostrou a sentença em (16). 

(17) *Lucas perguntou idade da sua filha. 

Como já dito no início dessa sessão, o verbo perguntar é considerado por todos os 

autores como interrogativo. Os falantes normalmente associam perguntas a orações 

interrogativas; dessa forma, a semântica do verbo perguntar – que é relacionada ao ato de fazer 

uma pergunta – induz o falante a vincular o verbo perguntar a orações interrogativas. De fato, 

a semântica desse verbo e a estrutura das sentenças formadas por ele ratificam essa impressão. 

Agora, passemos à análise de outro verbo muito utilizado na construção de orações 

interrogativas indiretas canônicas. 

  5.2. VERBO SABER 

O verbo saber, pela sua forma semântica, determina a não falsidade do seu objeto. A 

pressuposição da estrutura subordinada estaria sendo neutralizada pelas exigências lógicas e 

semânticas do verbo. Assim como o verbo perguntar, saber pode admitir tanto objeto oracional 

quanto objeto não oracional. 

(17) Jéssica sabe os nomes dos convidados. 

(18) Jéssica sabe quais os nomes dos convidados. 

Em (17) parece não haver um objeto oracional, mas, aplicando o critério proposto por 

Alvarenga (1981), é possível afirmar que há estrutura interrogativa, pois em (18) – sentença 

sinônima de (17) – a gramaticalidade é mantida mesmo após a inserção do pronome qual. Para 

o autor, o teste decisivo é a possibilidade de introduzir o objeto do verbo pelo pronome 

interrogativo qual. Além disso, o sintagma [os nomes] é seguido por uma restrição – [dos 



convidados]. A sinonímia entre (17) e (18), a possibilidade de inserção do pronome qual 

introduzindo o objeto do verbo e a ocorrência de um verbo que admite interrogativa indireta 

são fatores que indicam a presença de uma estrutura interrogativa em (17). 

Muitas vezes, exemplos como em (17) não possuem a aparência de uma pergunta – o 

que induz o falante a acreditar que ali não há uma estrutura interrogativa, pois associa-se 

pergunta a interrogativa, gerando equívocos. Vale ressaltar que pergunta distingue-se de 

interrogativa pois a primeira é uma interpretação semântica e/ou pragmática e a segunda é 

caracterizada por uma estrutura particular. Os dados abaixo possuem estrutura interrogativa, 

mas não são considerados como perguntas. 

(18) a. Carina sabe quem chegou atrasado. 

 b. Carina sabe qual pessoa chegou atrasada. 

 c. Carina sabe a pessoa que chegou atrasada. 

Os dados em (18) são sinônimos e, apesar de não serem perguntas, possuem estrutura 

interrogativa. Em (18a), para confirmar que há uma estrutura interrogativo, aplicou-se o 

Primeiro Critério (modificado) associado às correspondências semânticas básicas encontradas 

em (4), o que gerou a sentença em (18b). Ambas são gramaticais e sinônimas de (18c), e isso 

significa dizer que nas três há uma estrutura interrogativa, apesar de não haver uma pergunta. 

Além de “trabalhar sozinho”, o verbo saber pode vir precedido do verbo querer, e juntos 

eles podem construir sentenças que parecem ser perguntas, como mostram os dados abaixo. 

(19) a. Maria quer saber quem comprou presentes. 

 b. Maria quer saber qual pessoa comprou presentes. 

 c. Maria quer saber a pessoa que comprou presentes. 

 Observando os dados em (19), foi possível identificar que eles possuem as mesmas 

características estruturais, pontuadas a seguir: 

1) Há três orações distintas: a primeira, constituída por sujeito evidente e o verbo querer 

flexionado [Maria quer]; a segunda, constituída por um sujeito nulo – cujo pronome não 

está sendo realizado – e o verbo saber no infinitivo [saber]; e a terceira, constituída por 

uma oração completa cujo sujeito e objeto estão marcados e evidentes e o verbo está 



flexionado [quem comprou presentes / qual pessoa comprou presentes / a pessoa que 

comprou presentes]. 

2) O verbo querer seleciona um complemento [- interrogativo]. Se aplicarmos a ele o 

Primeiro Critério modificado por Alvarenga (1981), esse fato se confirmará. 

(20) a. *Maria quer qual saber quem comprou presentes. 

 b. *Maria quer qual saber qual pessoa comprou presentes. 

 c. *Maria quer qual saber a pessoa que comprou presentes. 

O verbo querer não aceita o pronome interrogativo qual como complemento. Ele é 

caracterizado por exigir um complemento [- interrogativo], e essa exigência é suprida 

pelo verbo saber, que assume a posição de objeto do verbo querer. 

3) O verbo saber, no geral, pode exigir ou não um complemento [+interrogativo]. Nos 

dados em (19), ele está fazendo a exigência de um complemento [+interrogativo], e essa 

afirmação pode ser comprovada pela sinonímia entre os dados – afinal, em (19b), há, 

indubitavelmente, um pronome interrogativo. Em todos os dados, o complemento do 

verbo saber é [+interrogativo], e essa evidência será melhor discutida no próximo 

tópico, em que a estrutura de interrogativas indiretas não canônicas será estudada mais 

a fundo. 

O que caracteriza as orações em (19) como interrogativas é o cumprimento da exigência 

de complemento interrogativo que o verbo saber está fazendo. Por mais que o verbo querer 

exija um complemento [- interrogativo], o verbo saber se opõe a isso e seleciona uma oração 

interrogativa para compor a sentença, tornando-a, por inteiro, uma interrogativa indireta. 

Quando juntos, os verbos querer e saber, respectivamente nessa ordem, parecem estar 

formando uma pergunta. Além da estrutura de uma interrogativa – fato ratificado pela exigência 

de complemento interrogativo feita pelo verbo saber –, há também uma solicitação por 

informação, caracterizando a sentença como pergunta. 

Assim, tendo claro que os verbos perguntar e saber podem exigir um complemento de 

natureza [+interrogativa], gerando orações interrogativas indiretas, passemos à análise 

sintático-semântica de orações interrogativas indiretas não canônicas. 

  



6. ANÁLISE SINTÁTICO-SEMÂNTICA DE INTERROGATIVAS INDIRETAS NÃO 

CANÔNICAS 
Construções interrogativas são organizadas por meio de operações sintáticas 

específicas, que resultam em uma estrutura interna típica dessas sentenças. Interrogativas 

indiretas (também conhecidas como indiretas canônicas) são caracterizadas por apresentarem 

regularmente as operações sintáticas que se espera serem verificadas em uma oração 

interrogativa, tendo evidente e bem posicionado o seu termo-Qu, portanto, em contexto de 

encaixamento. 

(1) a. Eu perguntei quem você convidou para a festa. 

b. Eu perguntei que pessoa você convidou para a festa. 

 Com estrutura muito similar à de uma oração interrogativa indireta canônica, o exemplo 

em (2) possui uma estrutura que intrigou alguns autores e suas respectivas teorias. 

(2) Eu perguntei a pessoa que você convidou para a festa. 

Essa estrutura, pelo menos à primeira vista, levou algumas pessoas a acreditarem que se 

tratava de uma estrutura relativa. Apesar de haver sinonímia entre (1) e (2) e de nelas existir um 

verbo que admite interrogativa indireta, acreditou-se nessa possibilidade, provavelmente 

ocasionada pelo fato de o termo interrogativo não estar evidente na escrita. 

 A oração subordinada em (2) tem sido recentemente considerada na literatura como 

interrogativa indireta (cf. Macambira (1998) e Alvarenga (1981)). Essa hipótese, entretanto, 

desafia a percepção comumente associada às orações interrogativas, que normalmente são 

caracterizadas por terem em sua estrutura um termo-Qu visível e com traço [+interrogativo]. 

Esse trabalho tem como intuito averiguar mais a fundo a estrutura desse tipo se sentença 

– que a literatura (cf. Macambira (1998) e Alvarenga (1981)) decidiu chamar de interrogativa 

indireta encoberta – sua estrutura, seus traços, suas exigências e suas construções segundo a 

teoria gerativista. 

Sentenças são organizadas hierarquicamente por constituintes complexos de natureza 

funcional (CP e IP) e lexical (VP) capazes de estruturar as orações conforme as exigências dos 

sintagmas. Esses constituintes estruturam-se da seguinte maneira: 

 



(3) CP 

  | 

 IP 

  | 

VP 

Cada constituinte possui características semânticas/pragmáticas e estruturais próprias, e 

a sintaxe se deteve ao estudo da forma como tais constituintes se relacionam. O movimento de 

constituintes é uma das maneiras de averiguar as relações entre os sintagmas. Nas orações 

interrogativas do PB, por exemplo, os termos-Qu podem ou não se movimentar, a depender da 

estrutura da oração a qual eles pertencem e/ou a qual eles estão subordinados. Eles podem 

permanecer in situ, na posição onde foram gerados, ou podem se movimentar para o Spec do 

CP, podendo ter no núcleo C um que. Mioto (2001) percebe que essa mesma estrutura parece 

se repetir em sentenças focalizadas, abrindo a possibilidade de tratar de modo unificado ambos 

os tipos de sentença. 

O sistema CP foi objeto de estudo de Rizzi (1996, 1997, 1999) e, a partir de suas 

observações sobre a compatibilidade de traços entre o Spec e o núcleo, a periferia esquerda da 

sentença e a composição do sistema CP em várias categorias, estruturou-se esse trabalho. 

O termo-Qu pode ser associado à posição de sujeito ou objeto na sentença. Quando 

sujeito, ele se move do Spec do VP, onde é gerado, para o Spec de IP, onde recebe caso e, por 

fim, para o Spec do CP, a fim de cumprir as exigências dos constituintes e serem encaixados na 

oração matriz (quando houver)4. 

(4) Quem comeu os biscoitos? 

[CP quem [C’ Q [IP quem comeu [vP quem comeu [VP comeu os biscoitos]]]]] 

Quando esses pronomes interrogativos estão associados à posição de objeto na sentença, 

a projeção de um Spec do VP extra se faz necessária pela presença de um traço EPP5 adicional 

capaz de mover o termo-Qu. Dessa posição, o sintagma em movimento segue até o Spec do CP. 

4 Existem discussões que suspeitam desse movimento quando o termo-Qu está em posição de sujeito, já que não 
há muitas evidências desse movimento. Quando o wh se desloca da posição de complemento, isso fica claro, mas 
da posição de sujeito, não. 
5 Traço EPP: Reinterpretação minimalista do Critério-WH (Rizzi, 1997) – abordado detalhadamente, neste artigo, 
ainda nesta seção –, que diz que um operador-QU deve estar em uma relação spec-núcleo com um núcleo [+QU]. 

                                                           



(5) Quem você convidou? 

[CP quem [C’ Q [IP você convidou [vP quem [vP você convidou [VP convidou quem ]]]]]] 

Note-se que o CP é a posição que normalmente abarca os pronomes interrogativos.  

Rizzi (1997, 1999), ao analisar o sistema CP, identifica características semelhantes às do IP e, 

apoiando-se nesta concepção, propõe um sistema de CP expandido correspondente ao que ele 

chama de “periferia esquerda da sentença”6, representando as diversas categorias existentes e 

respeitando seus aportes estruturais, semânticos e pragmáticos. Assim, as projeções funcionais 

propostas têm o intuito de derivar ordens lineares e valores interpretativos diferentes. A 

estrutura do CP passa a ficar da seguinte maneira: 

ForceP [Force0 [TopP [Top0 [FocP [Foc0 [TopP [Top0 [FinP [Fin0 [IP]]]]]]]]]] 

Rizzi expande o CP propondo a existência dos núcleos Força, Tópico, Foco e Finitude. 

As orações com expressões focalizadas e as interrogativas-Qu se estruturam de modo idêntico. 

Segundo Rizzi (1997, 1999), essa identidade é concebida como resultado do fato de que FocP 

é a categoria da periferia esquerda responsável por hospedar constituintes focalizados a partir 

da qual se estruturam ambos os tipos de sentença. A hipótese de que palavras-Qu interrogativas 

estejam sendo focalizadas advém do fato de que esses operadores, semanticamente, inquirem 

informação nova. Neste trabalho, o centro de discussão é a projeção FocP, pois é ela que, 

segundo Rizzi, abriga o termo-Qu em interrogativas. 

Ainda segundo o autor, as orações interrogativas indiretas apresentam propriedades 

diferentes. O traço [+wh] é diretamente selecionado pelo verbo da matriz, fazendo com que o 

pronome interrogativo não seja capaz de acompanhar o constituinte marcado com Foco, por 

isso há a necessidade de tal pronome estar imediatamente adjacente ao predicador da matriz. 

Apesar de a língua inglesa ter sido o objeto de estudo proposto por Rizzi, foi possível 

observar que o português do Brasil apresenta características semelhantes às do inglês quando o 

assunto é interrogativas indiretas. Parece que as propriedades de seleção também impedem que 

um elemento seja focalizado entre o predicado que seleciona um complemento [+interrogativo] 

e o termo interrogativo, fazendo com que a agramaticalidade seja evitada. Vejamos: 

(7) a. *Eu quero saber [FOCO OS BISCOITOS] quem comeu ______. 

6 Periferia esquerda da sentença é o espaço estrutural em que a sentença se prepara para ser conectada com a 
superestrutura. 

                                                           



 b. *Eu perguntei [FOCO AS CHAVES] quem escondeu ______. 

Se os elementos focalizados em (7) permanecerem na posição onde foram gerados, a 

sentença fica gramatical, pois o termo interrogativo fica imediatamente adjacente ao predicado 

que o seleciona, como mostram os exemplos abaixo. 

(8) a. Eu quero saber quem comeu os biscoitos. 

b. Eu perguntei quem escondeu as chaves. 

Levando em consideração esses dados, é possível afirmar que, em interrogativas 

indiretas do PB, o pronome interrogativo precisa estar imediatamente adjacente ao verbo que o 

seleciona a fim de não gerar agramaticalidade; ou seja, ele precisa ocupar a posição de Spec de 

FocP. 

A fim de tratar do fenômeno da compatibilidade de traços, Rizzi (1997) desenvolveu o 

Critério Wh, em que um operador-Qu (Foc) deve estar em configuração Spec-núcleo com um 

X0 [+wh (Foc)], e um X0 [+wh (Foc)] deve estar em configuração Spec-núcleo com um 

operador-Qu (Foc); ou seja, deve haver um tipo de concordância entre o especificador e o 

núcleo de uma categoria: 

(19) X0 [+wh (Foc)]           OP [+wh (Foc)] 

Sabendo disso, observe os enunciados apresentados: 

(20) a. Eu quero saber o que que ela fez. 

  b. Quando que vocês voltarão de viagem? 

Essas representações evidenciam que a adjacência entre o termo-Qu e o que é nítida. O 

núcleo Foc0 que é marcado [+wh (Foc)] e é compatível, em termos desse traço, com um 

operador-Qu, o que desencadeia o movimento obrigatório do termo-Qu para o Spec de Foc. 

Nessas orações, o termo-Qu não pode manter-se in situ, o que explica a agramaticalidade nas 

orações em (21): 

(21) a. *Eu quero saber que ela fez o quê. 

 b. *Que vocês voltarão de viagem quando? 

O que, que ocupa a posição de núcleo do CP, tem relação direta com o elemento 

interrogativo que ocupa a posição de Spec do CP. Observando as orações interrogativas 



encobertas, notou-se que, mesmo não havendo um pronome interrogativo evidente, essa 

partícula que permanecia sendo exigida para manter a gramaticalidade, não descumprindo o 

critério estabelecido por Rizzi. 

(22) Tiago perguntou o prato que você quer. 

(23) Tiago quer saber a pessoa que você convidou. 

Essa evidência elimina a suposição de essa estrutura ser relativa. O termo que ocupa a 

posição de núcleo de Foco, e ele possui relação direta com o pronome interrogativo que ocupa 

a posição de Spec de Foco. Todo o sintagma interrogativo ligado ao termo-Qu também 

permanece no Spec de Foco, apesar de esse termo estar suprimido na oração. Nos exemplos 

(22) e (23), os constituintes [a pessoa] e [o prato] ocupam a posição de Spec de Foco, como 

mostram os exemplos abaixo. 

(24) Tiago perguntou o prato que você quer. 

 



(25) Tiago quer saber a pessoa que você convidou. 

 

Alvarenga (1981), contrapondo o que Baker (1968) propõe7, afirma que as 

interrogativas indiretas encobertas não são um tipo de construção diferente das interrogativas 

indiretas. Em sua designação, ele acrescenta o adjetivo encobertas pelo simples detalhe de elas 

não apresentarem, na superfície, um termo interrogativo que esteve presente na estrutura 

subjacente e que é eliminado a partir de certo estágio da derivação. Além disso, ele afirma que 

o aparecimento do artigo definido juntamente com a presença de uma restrição ao nome também 

7 Para ele, as “interrogativas encobertas” não fazem parte das “interrogativas indiretas”, pois são tipos diferentes 
de construção, mas que, apesar disso, ambas compartilham entre si certas características sintáticas e semânticas. 

                                                           



é característica das encobertas, pois sua presença estaria sugerindo que há a introdução de um 

artigo e a eliminação do termo interrogativo. 

(26) Tiago quer saber qual a pessoa que você convidou. 

(27) Tiago perguntou qual o prato que você quer jantar. 

As sentenças (26) e (27) foram geradas a partir do acréscimo do pronome 

indubitavelmente interrogativo qual às sentenças (24) e (25). Note-se que a gramaticalidade se 

mantém e a sinonímia entre (24) e (26) e entre (25) e (27) é evidente. A depender do ponto de 

vista, o pronome interrogativo qual foi suprimido das sentenças em (24) e (25) ou acrescentado 

às sentenças (26) e (27). 

Segundo Alvarenga (1981), a supressão do interrogativo qual só ocorrerá em orações 

subordinadas em estrutura de interrogativa indireta. Ele considera a supressão do interrogativo 

uma regra pós-cíclica. Para fazer esta afirmação, ele se baseou na conclusão a que Decat (1978) 

chegou sobre “o movimento de SN-q” (regra que transporta o sintagma nominal interrogado 

para a posição de “Q”). Considerando que o pronome a ser suprimido deverá estar após um 

verbo de interrogativa indireta, introduzindo o seu objeto, concluo que, para aplicar a supressão 

desse interrogativo, uma regra deverá colocá-lo na posição descrita. A regra responsável pela 

colocação desse interrogativo introduzindo a oração subordinada é justamente “o Movimento 

de SN-q”. 

Conforme Alvarenga (1981, p. 114), “a minha regra só elimina o interrogativo qual, 

nunca quem (...) ou o que (...). Em segundo lugar, conforme já expliquei, pela minha análise, o 

nome que aparece nas interrogativas indiretas encobertas tem que estar acompanhado por um 

determinante definido e por uma restrição, o que não ocorre nas sentenças em questão. Por força 

do contexto sintático (det+N+restrição), o nome que aparece nas interrogativas encobertas não 

será nunca genérico (...), não será próprio (...), além de nunca poder ter um pronome em seu 

lugar (...)”. 

O fato de o termo-Qu não ser pronunciado ou não estar visível na cadeia escrita não 

elimina a possibilidade de que um traço Wh [+interrogativo] esteja presente nesse contexto. Na 

verdade, é importante notar que o verbo na oração matriz claramente seleciona um CP com um 

traço [+interrogativo], se considerarmos suas propriedades de seleção semântica. 

Observe os enunciados a seguir: 



(28) Eu quero saber quem que disse isso sobre a prova. 

(29) Eu quero saber a pessoa que disse isso sobre a prova. 

Observe que em (28) todo o sintagma [quem que] foi substituído pelo sintagma [a pessoa 

que]. Retomando a correspondência de significado proposta por Alvarenga (1981) – em que o 

pronome quem tem correspondência com qual a pessoa – e a associando à supressão do 

pronome qual, pode-se afirmar que, apesar de não haver um termo-Qu evidente em sentenças 

como (24), (25) e (29), suas estruturas continuar a ter características de interrogativas. 

Percebe-se que os constituintes da interrogativa indireta encoberta assumem as mesmas 

posições dos da interrogativa indireta canônica, tendo apenas uma diferença: o operador-Qu 

não está visível – por isso o nome “encoberta”. Todo o constituinte que acompanha o termo-

Qu é posicionado no Spec de Foc, mesmo que, visivelmente, o próprio elemento não esteja lá. 

Observe a estrutura das orações abaixo. 

(30) Tiago perguntou a pessoa que fará o jantar. 

 



Em suma, “toda sentença interrogativa indireta encoberta é sinônimo de uma 

interrogativa indireta de interrogativo claro (pronome “qual”)” (ALVARENGA, 1981, p. 102) 

que pode ser suprimido, e essa supressão só ocorrerá em orações subordinadas em estrutura de 

interrogativa indireta. 

Em relação à estrutura das orações interrogativas indiretas encobertas, o termo-Qu 

suprimido, assim como o sintagma que a ele está ligado, posicionam-se no Spec de FocP e o 

núcleo de FocP é preenchido por que, como mostram as árvores em (24), (25) e (30). 

O termo-Qu não deixa de existir e nem de fazer exigências, pois seu traço interrogativo 

permanece na estrutura da sentença, mas a sua realização na fala e/ou na escrita não é, 

necessariamente, exigida; sua anulação não torna a sentença agramatical e não tira dela as 

características de uma interrogativa. Orações interrogativas indiretas não canônicas, além de 

serem bem aceitas, são frequentemente usadas pelos falantes, e são assim nomeadas por não 

atenderem aos cânones estabelecidos para as interrogativas – o aparecimento do pronome 

interrogativo. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste trabalho, procurou-se examinar a estrutura de interrogativas indiretas não 

canônicas (ou encobertas) do português brasileiro e elaborar uma análise que as ratificassem 

como interrogativas segundo sua estrutura. 

Segundo Alvarenga (1981), “interrogativas indiretas são estruturas subordinadas 

introduzidas por um termo interrogativo, claro ou subentendido (isto é, que tem esse termo 

interrogativo na estrutura profunda”. É possível acrescentar à tal definição mais uma 

informação: esse termo interrogativo, a depender da escolha lexical do falante, poderá estar 

suprimido ou não. 

Para que a palavra-Qu seja considerada como, inequivocamente, interrogativa, 

Avarenga (1981) propõe a paráfrase em que o termo qual introduz a oração subordinada. A 

partir disso, ele formula o critério capaz de identificar uma estrutura interrogativa. 

Quando esse critério é aplicado às interrogativas indiretas não canônicas, cujo verbo 

pode selecionar um complemento [+interrogativo], a gramaticalidade da sentença é mantida, 

deixando claro e evidente o fato de haver nessas sentenças uma estrutura de oração 



interrogativa, apesar de o pronome interrogativo não estar evidente. Sua supressão não é prova 

suficiente para afirmar que se trata de uma estrutura relativa, como muitos autores pensaram 

ser. 

Por fim, após todos os testes aplicados, pressupõe-se que toda interrogativa indireta não 

canônica pode ter o pronome interrogativo qual introduzindo sua oração subordinada, e a 

gramaticalidade da sentença após tão inserção ratifica haver ali uma estrutura interrogativa. 
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