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Abstract: 
Minimizers (cf. Horn 1989) are a special type of weak negative polarity items (weak NPI 
in the sense of Martins 2000) which refer to lowest endpoints in scales of size or value 
(cf. Hoeksema 1999) and are frequently used in the scope of negation, participating in 
negative concord structures. 
In Old Portuguese (OP), the universe of minimizers included items that referred to the 
smallest part of a unit, and originated from a common noun taking a partitive complement. 
Most of these items did not survive until nowadays, though.  
In this presentation, I will look at the evolution path of the item ponto ‘point’, which 
reached an advanced stage of grammaticalization before disappearing from the language 
after the 16th or 17th century. I will show that, despite its nominal origin, it could appear 
with different levels of grammaticalization, starting as a nominal minimizer, but reaching 
the status of an intransitive bare quantifier (as in Cardinaletti & Giusti 2006). 
Ponto occurs without a kind-denoting interpretation, with semantically unrelated verbs, 
such as dormir ‘to sleep’, as in (1). It is also registered with adnominal-quantifier status, 
taking a partitive PP as in (2), which could be semantically unrelated to the minimizer. In 
(2), ponto is not logically compatible with fractioning liquids (in this case, água ‘water’), 
which indicates that it is not a partitive complement inherited from the common noun. 
Furthermore, ponto is registered without argument function, as in (3), in which case it can 
be considered ambiguous between a bare quantifier and a negation reinforcement particle 
meaning ‘at all’. 
Contrary to Contemporary Portuguese minimizers, which appear with a mandatory 
cardinal numeral to their left (as in uma migalha ‘a crumb’), ponto appeared exclusively 
under a bare form in the 13th century. I argue that Old Portuguese allowed a null D element 
as the head of Determiner Phrase (DP), and that fact favoured the grammaticalization of 
minimizers with a nominal bare form, as opposed to the ones already occurring with the 
cardinal numeral UM. In CEP minimizers, the mandatory cardinal numeral occupies the 
head of NumP and then moves to D to fulfil the requirement of a lexically filled D. This 
blocks movement of nominal minimizers to Num. Since in OP that restriction did not 
exist, ponto could occur as a bare nominal minimizer, then moving from the head of Noun 
Phrase (NP) to the head of Number Phrase (NumP), and latter being directly merged in 
Num, as illustrated in (4). The same process is described for its counterparts in other 
languages (cf. Roberts& Roussou 2003, Déprez 2011 for French, Garzonio 2008 for 
Italian).  
I claim that ponto reaches an advanced grammaticalization stage, by being reanalysed as 
an intransitive bare quantifier, projecting its own Quantifier Phrase, as illustrated in (5), 
but that does not prevent it from disappearing from the language. 
 
 

(1) Et nõ dormeu nẽ ponto, atendendo a manãa. 
 and NEG slept not.even point wainting the morning 
 ‘And (he) did not sleep anything, waiting for the morning.’ 
 (TMILG, Historia Troyana) 



 
(2) Mas en aquel mõesteiro ponto d’ agua non avia (…) 
 but in that monastery point of water NEG there.was 
 ‘But in that monastery there was no water.’ 
 (TMIL, Cantigas de Santa Maria) 

 
(3) Et aquel caualeyro que o voso tem nõ he 
 and that knight who the yours has NEG is 
 cobardo nẽ ponto       
 coward not.even point       
 a. ‘And that knight who has yours is not coward not even one bit’ 

b. ‘And that knight who has yours is not coward at all’ 
 (TMILG, Historia Troyana) 

 
(4) [DP [De ] [NumP [Numº pontoi] [NP [Nº pontoi [PP d’ agua]]]] 
(5) [QP [Q ponto]] 
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Resumo:  
A variação translinguística no que diz respeito a movimento-wh parece requerer um 
parâmetro P1 para lidar com perguntas-wh simples e um outro parâmetro P2 para lidar 
com perguntas-wh múltiplas. Para P1, as opções são: movimento obrigatório (p.e. inglês, 
serbo-croata, italiano), impossível (p.e. chinês) ou opcional (p.e. português). Já para P2 as 
opções são: impossibilidade de perguntas-wh múltiplas (p.e. italiano (1a)), movimento 
obrigatório de todos os constituintes (p.e. servo-croata (1b)), movimento de um único 
sintagma-wh (e.g. inglês, português (1c)), nenhum movimento-wh (p.e. chinês (1d)). A 
independência entre P1 e P2 pode ser observada pelo fato de inglês, servo-croata e italiano 
funcionarem de maneira similar em relação a P1, mas de maneira diferente em relação a 
P2; conversamente, inglês e português podem funcionar de modo similar em relação a P2 
(português também pode ter o padrão do chinês em relação a P2), mas não em relação a 
P1. Outras distinções se fazem ainda necessárias. Dentre as línguas com fronteamento 
múltiplo de sintagmas-wh, algumas exibem efeitos de superioridade uniformemente (p.e. 
búlgaro (2a,a’)), enquanto outras ou exibem só em alguns domínios restritos (p.e. servo-
croata (2b,b’)). Finalmente, dentre as línguas que têm movimento-wh, algumas 
desencadeiam alomorfia quando sujeitos são extraídos (p.e. francês e inglês (3a)), 
enquanto outras, quando objetos são extraídos (i.e. Bahasa Indonesia (3b)). Além disso, 
a alomorfia pode se restringir ao domínio local da extração (i.e. francês) ou se “espalhar” 
por toda a extensão do movimento-wh (i.e. Bahasa Indonesia (3c)). Nunes (2020) propõe 
que a variação mencionada acima no que diz respeito a P1 pode ser capturada em função 
do locus lexical e da valoração intrínseca de edge features (EFs) - traços que 
desencadeiam movimento-A’ para a borda da fase. Se uma língua tiver EFs associados a 
núcleos de fase (Chomsky 2000), esses núcleos atribuem seu EF ao sintagma-wh mais 
local em seu domínio de sondagem (sujeitos, se o núcleo for C e objetos, se o núclo for 
v), desencadeando seu movimento para um local de licenciamento apropriado. A presença 
ou ausência de EF em um núcleo de fase pode, assim, explicar a alomorfia de C (efeitos 
do tipo that-trace) e v associada à extração local de um sujeito ou objeto. O espalhamento 
dessa alomorfia, por outro lado, é explicado se os EFs de núcleos de fase forem 
intrinsicamente não-valorados, recebendo valor após concordarem com um elemento-wh 
que se desloca para sua borda. Por outro lado, se os EFs estiverem lexicalmente 
associados a elementos-wh (Bošković 2002), como em português, não vai haver 
assimetrias sujeito-objeto (pois a motivação para o movimento independe do núcleo de 
fase local), nem alomorfia associada à extração. Nesta comunicação argumento que essa 
proposta pode também dar conta de P2 se assumirmos que um EF não-valorado não induz 
efeitos de minimalidade/superioridade. Em italiano, por exemplo, elementos-wh estão 
obrigatoriamente associados a EFs valorados. Todos os sintagmas-wh devem então se 
mover, mas um induz efeito de minimalidade para o outro, excluindo interrogativas 
múltiplas. O português e o inglês, embora difiram quanto ao locus lexical de EF (em 
núcleos de fase em inglês, mas em elementos-wh em português), estão opcionalmente 
especificados com EFs valorados; portanto, apenas o elemento-wh mais alto pode se 
mover, sem violar superioridade. Em línguas como o servo-croata, elementos-wh estão 
associados a EFs não valorados; portanto, movimento-wh é obrigatório e não há efeito de 



superioridade a não ser quando o complementizador li está presente, o que indica que esse 
complementizador porta EF valorado e o atribui ao elemento-wh mais alto, resultando 
num efeito de superioridade. Dentro dessa perspectiva, o complementizador nulo de 
búlgaro funciona como o complementizador li de servo-croata.    
(1) a. *Chi   ha  scritto  che  cosa?        (italiano, Calabrese 1984) 
       who has written what 
       ‘Who has written what?’ 
  b. Ko koga voli                (servo-croata, Bošković 2002) 
      who whom   loves 
    ‘Who loves who?’ 
  c. Quem você acha que comprou o quê?     (português brasileiro) 
  d. John gei-le     shei shemme?        (chinês, Bošković 2002) 
    John give-PERF who what 
    ‘What did John give to who?’ 
 
(2) a. Koj kogo  vižda?                (búlgaro, Rudin 1988) 
  who whom sees 
 a’. *Kogo  koj  vižda?                 
   whom who  sees 
  ‘Who sees whom?’ 
 b. Ko (li) koga voli                (servo-croata, Bošković 2002) 
  who C    whom   loves 
 b’. Koga (*li) ko      voli               
  whom   C  who loves 
  ‘Who loves who?’ 
 
(3) a. Who did you say (*that) left? 
 b. Siapa yang  Sally (*men)-cintai          (Bahasa Indonesia, Saddy 
1991) 
  who   FOC    Sally     loves  
   ‘Who does Sally love?’ 
 c. Siapa yang Bill (*men)-kira  Tom  (*men)-harap   Fred  (*men)-cintai 
   who FOC Bill         think Tom           expect Fred        love 
   ‘Who did Bill think Tom expects Fred loves?’ 
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