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foco na língua crioula de Guiné-Bissau. Rio de Janeiro, UFRJ, Faculdade de Letras, 

2013, 192 fls. Dissertação de Mestrado em Linguística. 

 

 RESUMO 

 

 Esta dissertação tem por objetivo descrever e discutir a natureza das construções 

A-barra com e sem resumptivos, as estruturas de redobro de sujeito e a constituição 

interna do Sintagma Complementizador (CP) do crioulo guineense (CG). Observamos 

as estruturas  interrogativas, de tópico e de foco, com o intuito de verificar  as propostas 

de Rizzi (1997, 2004) sobre a hierarquia das projeções funcionais na periferia esquerda 

da oração e de Alexandre (2007, 2009a) sobre a derivação dos vários tipos de 

construções A-barra existentes. Para descrever e discutir as construções de redobro de 

sujeito, utilizamos a proposta de análise de Tavares Silva (2005). 

 As evidências encontradas nos dados do CG mostram que a língua permite  

estruturas A-barra com e sem movimento. A presença de resumptivos indica que a  

estrutura não foi derivada por movimento, já que tais elementos podem ocorrer em 

contextos de ilhas sintáticas. 

 Verificamos também que os casos de redobro de sujeito escondem duas 

representações diferentes. Em alguns casos, trata-se de tópico com deslocamento à 

esquerda. Em outros casos, tem-se um DP complexo que ocupa a posição de sujeito em 

[Spec, IP]. 

 Os dados relacionados às estruturas A-barra do CG também mostram que 

existem várias projeções funcionais na periferia esquerda da oração, conforme  

postulado pelo projeto cartográfico de Rizzi. 

Para alcançar os nossos objetivos, foram analisados dados linguísticos primários 

por mim coletados junto a um falante nativo da língua, Eliseu Jose Pereira Lé, aluno da 

Faculdade de Letras/UFRJ. 

 

Palavras-chave: Crioulo de Guiné-Bissau, Sintagma Complementizador (CP), 

construções interrogativas, de tópico e de foco, redobro de pronomes.  

 

Rio de Janeiro 
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Castro, Pollyanna Pereira de. The interrogative constructions, topic and focus 

on the creole language of Guinea-Bissau. M. A. Thesis  in Linguistics. Rio de Janeiro, 

UFRJ, Faculdade de Letras, 2013, 192 fls.  

 

 

ABSTRACT 

 

 

  This thesis  aims  to describe and to discuss the nature of A-bar constructions 

with and without resumptives, structures with subject doubling and the internal structure 

of the Complementizer Phrase (CP) of  the Creole language of Guinea-Bissau (CG). We 

have analyzed the interrogatives and topic and focus constructions of the language in 

order to  verify Rizzi‘s proposal (1997, 2004) for the hierarchy of functional projections 

in the left periphery of clause and Alexandre‘s (2007, 2009a) for the derivation of the 

various types of A-bar  structures. In order to describe and discuss the cases of subject 

doubling, we adopted Tavares Silva‘s (2005) analysis. 

 The pieces of evidence found in CG data indicate that the language allows A-bar 

constructions derived by syntactic movement or base generated. The presence of 

resumptives  show that the structure does not involve movement, as they occur in 

syntactic islands. 

 We have also concluded that the cases of subject doubling in CG hide two 

different representations. In some cases they are the expression of topic left dislocation. 

In order cases, they form complex subject DPs in [Spec, IP].   

 The data related to A-bar constructions also revealed the existence of various 

functional projections in the left periphery of CG clauses, as postulated by Rizzi‘s 

cartographic project. 

 To achieve our aims, primary linguistic data collected by me from a native 

speakers of CG, Eliseu Jose Pereira Lé, were analyzed, in the light of the studies cited 

above. 

 

 

Keywords: Guine-Bissau Kriol, Complementizer Phrase (CP), interrogative, topic and 

focus constructions, pronoun doubling. 
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Fevereiro de 2013  
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AS CONSTRUÇÕES INTERROGATIVAS, DE TÓPICO E DE FOCO NA 

LÍNGUA CRIOULA DE GUINÉ-BISSAU 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo desta dissertação é descrever e discutir o estatuto das construções de 

redobro de sujeito, A-barra com e sem resumptivos e a constituição interna da periferia 

esquerda da oração do crioulo guineense (doravante CG). Trata-se de um trabalho de 

natureza descritiva, mas que também tem como objetos de investigação questões 

teóricas que serão examinadas à luz dos pressupostos estabelecidos pelo projeto 

cartográfico de Rizzi (1997, 2004) e pelas propostas de análise de Alexandre (2007, 

2009a) e de Tavares e Silva (2005) sobre resumptivos. 

Esta pesquisa teve início em 2007, ainda na graduação, quando eu estava na 

Iniciação Científica (IC). No decorrer da pesquisa de IC, apoiada pela FAPERJ, estudei 

dois aspectos gramaticais do crioulo caboverdiano (CV): serialização verbal e redobro 

de sujeito. Com base nos dados coletados entre os falantes nativos disponíveis, cheguei 

às seguintes conclusões: os chamados verbos seriais são atualmente um resíduo de um 

sistema que não é mais produtivo na língua. Os poucos verbos usados em contexto 

serial, como torna ―tornar‖, conferem agora uma interpretação de aspecto gramatical. 

Neste caso, de aspecto repetitivo. Os casos de redobro de sujeito podem ser analisados 

como construções de tópico com deslocamento para a esquerda. Isto é, o DP redobrado 

está em tópico enquanto o clítico assume função de sujeito.  

Ainda no decorrer da pesquisa de IC, conheci um falante nativo de CG, aluno da 

Faculdade de Letras/UFRJ, chamado Eliseu Jose Pereira Lé. Dada a sua 

disponibilidade, passei a estudar o CG ainda no período de IC.  

 Com base nos dados coletados com este informante e sob a orientação da 

professora Marcia Damaso, elaborei o projeto de pesquisa do Mestrado com os 

resultados obtidos na Iniciação Científica. 

 Os dados foram coletados através de experimentos envolvendo versão e testes de 

julgamento de gramaticalidade sobre construções com redobro de sujeito, interrogativas, 

tópico e foco. Foram realizados vários encontros no decorrer de quatro anos para a 

aplicação dos experimentos que envolveram a linguagem escrita. 

 O trabalho está estruturado da seguinte maneira. O capítulo 1 contém uma breve 
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introdução sobre Guiné-Bissau, bem como sobre o CG e as línguas africanas que 

compõem o quadro linguístico desse país. No capítulo 2, são apresentados os 

pressupostos teóricos que nos permitem descrever e discutir as questões teóricas aqui 

abordadas. O capítulo 3 trata  alguns aspectos das gramáticas do Português Europeu e 

de algumas línguas africanas do substrato do CG. No capítulo 4, apresento alguns 

aspectos da gramática do CG e as minhas contribuições para a análise da língua. O 

quinto capítulo dedica-se à descrição dos dados que são o objeto de estudo desta 

dissertação. O capítulo 6 apresenta a nossa proposta de análise sobre as questões. Por 

último são apresentadas as considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 

Guiné-Bissau 

1.1. Guiné-Bissau  

 De acordo com Embaló (2008), Guiné-Bissau é um pequeno país com 

aproximadamente 36.125 km
2
 situado na costa oeste da África. Faz fronteira com 

Senegal ao norte, com a Guiné-Conakry ao leste e  ao sul e com o Oceano Atlântico, ao 

oeste. Está entre os mais pobres países do mundo, sustentando-se da agricultura e da 

importação de produtos industrializados, devido à falta de indústrias nacionais (Couto e 

Embaló, 2010). Segundo o relatório de dezembro de 2011 do Fundo Monetério 

Internacional, o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) , coloca 

o país na posição 164º num total de 169 países na escala da pobreza. 

 

Figura 1: ―Geografia de Guiné-Bissau‖ 

 
Fonte: http://webcarta.net/carta/mapa.php  
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 Quando os portugueses chegaram a Guiné-Bissau em 1446, por meio das 

navegações de Álvaro Fernandes, a região já era habitada por vários grupos oriundos do 

interior do continente: balantas, fulas, manjacos, pepéis, etc. (Cardoso,  2010). De 

acordo com Teixeira (2008: 16), a supremacia portuguesa começou no século XVI, 

quando colonos se estabeleceram na região de Cacheu. Entretanto, como Portugal não 

possuía meios de fiscalizar o comércio de escravos que ocorria na costa da Guiné, 

espanhóis, franceses e holandeses passaram a explorar também a região (Mello, 2007: 

19). Para  assegurar o monopólio português sobre a colônia, os portugueses fundaram 

em 1687, a Companhia de Bissau, a fim de fiscalizar o comércio local (Couto, 1994: 

16). Em 1766, a capital foi transferida para Bissau, visto que a colônia se encontrava 

sob a administração de Cabo Verde. A separação administrativa entre Cabo Verde e 

Guiné só ocorreu em 1879 (Couto e Embaló, 2010: 22).   

 A Conferência de Berlim (1884-1885) promoveu uma distribuição dos territórios 

africanos para as potências européias. Portugal ampliou suas antigas possessões e esse 

expansionismo colonial encontrou fortes resistências que iriam durar até 1918
1
.  

 Durante a década de 50, foi fundado em Bissau, pelo engenheiro agrônomo 

Amílcar Cabral, o PAIGC (Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo 

Verde),  que  conduziu o país à independência. Após ter a independência reconhecida 

por Portugal em 10 de setembro de 1974 e passar por uma guerra civil (1998-1999) que 

só agravou os grandes problemas deixados pela opressão colonial, Guiné-Bissau 

atualmente enfrenta um período de turbulência política, como apontam Couto e Embaló 

(2010). 

 

1.2. As línguas étnicas de Guiné-Bissau 

 

 A situação linguística em Guiné-Bissau é bastante complexa. Além do crioulo e 

do português, há mais ou menos 20 línguas étnicas faladas no país, provenientes de 

famílias diferentes ou de dialetos de uma mesma língua
2
, por uma população de pouco 

mais de um milhão. A maioria dos guineenses nasce em comunidades em que a língua 

                                                           
1  http:// www.forumafrica.com.br/pais%20guine.pdf. Página acessada no dia 11 de outubro de 2011. 

2 Para Mane (2001:134), pepel, manjaco e mancanha podem ser considerados  dialetos de uma mesma 

língua. Não há um consenso das línguas que seriam dialetos. Dizem-se que pode ser pepel ou manjaco, 

baseando-se no fato de que as fonologias desses dialetos são semelhantes. 

http://www.forumafrica.com.br/pais%20guine.pdf
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materna é uma língua africana e a sua aquisição acontece no meio familiar, do contato 

entre pais e filhos. É por meio das línguas africanas que a tradição e a noção de 

comunidade são transmitidas e mantidas. Apesar de sua importância para a cultura, 

essas línguas são desprestigiadas e não há um incentivo de seu uso por parte do 

governo. Como afirma Embaló (2008: 102), essas línguas não estão codificadas. Sendo 

assim, ainda permanecem orais.  

De acordo com Mane (2001: 40), as línguas guineenses pertencem à subfamília
3
 

Niger-Congo. Essa subfamília se divide em dois grupos: Mandé e Oeste-Atlânticas (ou 

senegalo-guineenses), conforme se vê na figura abaixo: 

 

Figura 2: ―As línguas da subfamília Niger-Congo‖ 

 

 

L.Sul = línguas do sul 

                                                           
3 Família lingüística: grupo de línguas que possuem  uma mesma língua-mãe. 

Ramo, grupo ou subfamília: em uma mesma família linguística, um grupo de línguas pode ser  mais 

aparentado entre si do que com um outro grupo da mesma família.   
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L. Sen. = línguas senegambianas 

L.L. Sen. = línguas de Leste ou Senegal Guiné 

L. Bak = línguas Bak 

 

Fonte: Mane (2001: 42) 

 

Abaixo, apresentam-se  as principais línguas e a porcentagem de seus falantes, 

segundo o censo de 1979 (Couto, 1994: 52): 

  

 Fula ..........................16% 

 Balanta......................14% 

 Mandinga....................7% 

 Manjaco......................5% 

 Pepel...........................3% 

 Felupe.........................1% 

 Beafada....................0,7% 

   Bijagó......................0,5% 

 Mancanha................0,3% 

 Nalu.........................0,1% 

 

 Esse plurilinguismo foi favorecido por fatores históricos, geográficos, sociais e 

econômicos que fizeram os povos de línguas diferentes entrarem em contato. Conforme 

aponta Mane (2001), antes da colonização portuguesa, cada grupo étnico possuía seu 

próprio território. Apesar das delimitações tradicionais, o convívio entre as etnias não 

foi vedado. Como diz Mane (2001: 43), ―o chão manjaco, por exemplo, o território que 

mais tarde se designou por Circunscrição Civil de Cachéu, sempre foi partilhado com 

mancanhas, balantas e felupes.‖  

 A chegada dos portugueses alterou a configuração étnica de algumas regiões, 

visto que eles realinharam os territórios de acordo com os próprios interesses, sem 

respeitar os espaços já estabelecidos por mais de séculos de convivência. Isso fez com 

que os domínios de diversas etnias passassem além da fronteira do país, como é o caso 

dos fulas, dos mandingas, dos felupes, etc.  
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1.3. O CG 

 

 Guiné-Bissau tem como língua oficial o português, que também é a língua de 

ensino, de cultura e de comunicação internacional, mas não é a língua nacional. A 

língua nacional é o CG, falado também na região sul do Senegal, a Casamansa. É por 

meio dele que os diversos grupos étnicos se comunicam. De acordo com Couto (1994: 

52), a porcentagem para essas duas línguas é a seguinte: 

 

Crioulo........................75% 

Línguas étnicas...........23% 

Português.....................2% 

   

 O CG, mais conhecido como kriyol, é um crioulo de base portuguesa que surgiu 

do contato do português com as línguas étnicas guineenses. Junto com o crioulo 

caboverdiano e o crioulo de Casamansa forma o Grupo Crioulo da Alta Guiné, 

considerado o mais antigo grupo de línguas crioulas de base portuguesa. 

Existem várias hipóteses que procuram explicar a origem do CG. Algumas 

defendem que ele teve origem em Cabo Verde e depois foi transferido para Guiné-

Bissau; outras argumentam que foi em Portugal com a ida de escravos para lá e depois 

teria ido para a África. Há ainda os estudiosos que alegam que o CG surgiu mesmo em 

Guiné-Bissau. 

 

1.4. Estudos anteriores sobre o CG  

 

Intumbo (2007: 27) divide os estudos sobre o CG em duas partes. A primeira 

parte abarca as pesquisas feitas pelos viajantes e religiosos portugueses até 1900. De 

acordo com Couto (1994), eram estudos amadores sobre a estutura do CG. Um autor 

que se destacou nesse período foi o padre Marcelino Marques de Barros que, apesar de 

não ser linguista, reconheceu o crioulo como língua e não como dialeto do português. 

Além disso, ele foi o primeiro a tentar fazer uma descrição do crioulo. 

 A segunda parte envolve os estudos após 1900. Intumbo cita o linguista Wilson 

(1959) que faz uma descrição da estrutura morfo-sintática do CG. Para Intumbo (2007: 

29), o trabalho desse linguista representou o primeiro ensaio de uma descrição do CG 

nos tempos atuais a que se tem registro. Além dos estudos em CG, Intumbo ressalta que 
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Wilson (1959) também fez algumas pesquisas sobre o Balanta e outras línguas étnicas 

de Guiné-Bissau.  

 Assim como Wilson, Chataigner (1963) assumiu que o CG é uma língua africana 

na sua estrutura, mas com vocabulário português. Ele analisou o sistema TMA e a 

morfologia. Também comparou a estrutura da sílaba do portugês com a do CG e depois 

cotejou esta última com a estrutura do mandinga. 

 Conforme Couto (1994), Chérif Mbodj (1979), linguista senegalês, fez a 

primeira descrição completa da fonologia do CG. Já o missionário italiano padre Luigi 

Scantamburlo (1981) escreveu a primeira gramática completa do CG com fins 

pedagógicos. Em 1999, publicou o Dicionário do Guineense em que descreve a 

gramática do CG (Intumbo, 2007). Mas o primeiro dicionario do CG, de acordo com 

Intumbo (2007) foi o do padre Biasutti em 1981. 

 Em 1988, Doneux e Rougé criam o primeiro curso do CG escrito em francês. 

Como aponta Couto (1994: 41), se tivesse sido escrito em português, poderia  ter sido 

usado nas escolas de Guiné-Bissau. 

 Em 1989, Pinto Bull, autor guineense, publicou o Crioulo da Guiné Bissau: 

Filosofia e Sabedoria, de cunho filológico-literário do que lingüístico (Intumbo, 1994: 

31).   

  Kihm publicou a sua tese de doutorado em 1980 que resultou com a publicação 

do livro Kryiol syntax: the portuguese-based creole language of Guinea-Bissau em 

1994, um estudo de base gerativa. Ainda nesse mesmo ano, Couto publicou O crioulo 

português de Guiné-Bissau que abrange história, fonologia, morfologia, sintaxe, bem 

como alguns textos publicados em CG.  

 Em 2007, Intumbo, guineense, fez a sua dissertação de mestrado sobre a  

morfossintaxe do CG, do balanta e do português, com base em um estudo comparativo.   

 No próximo capítulo são apresentados os pressupostos teóricos que permeiam a 

nossa discussão sobre os aspectos gramaticais aqui tratados e que guiaram a coleta dos 

dados. 
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CAPÍTULO 2 

 Fundamentação Teórica 

 

 Para descrever e discutir os aspectos gramaticais observados nesta dissertação, 

utilizarei a proposta cartográfica de Rizzi (1997, 2004) para a periferia esquerda da 

oração, bem como a teoria da checagem de traços (Chomsky, 1995), a hipótese de 

Tavares Silva (2005) para o redobro de sujeito e as idéias de McCloskey (2006) sobre 

os tipos de pronomes resumptivos nas construções A-barra. 

 

2.1. A Teoria da checagem de traços 

 

 O Programa Minimalista (Chomsky, 1995) reduziu o conjunto de quatro 

representações da gramática (Estrutura-Profunda, Estrutura-Superficial, Forma Lógica 

(FL) e Forma Fonética (FF)) para dois níveis (FL e FF), ao eliminar as redundâncias 

que não são necessárias conceptualmente. Isso fez com que os níveis remanescentes e, 

consequentemente, as suas interfaces, ganhassem um papel primordial nas 

representações gramaticais, de acordo com Marantz (1995: 351).  

A FF corresponde às realizações fonéticas de um objeto lingüístico gerado na 

sintaxe; enquanto que a FL estabelece uma relação com a natureza semântica desse 

objeto. Esse objeto deve conter informações de natureza fonética e semântica para que 

possa satisfazer as condições de legibilidade dos sistemas de desempenho: o sistema 

Perceptual-Articulatório (A-P), responsável pela interpretação do som e o sistema 

Intencional-Conceptual (C-I), relaiconado com o sentido do objeto linguístico.  

Essas informações se apresentam em forma de traços (fonológicos, semânticos, 

sintáticos e formais) que o léxico oferece para a sintaxe: 
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                                   (Marantz, 1995: 357)                      

 

 Conforme se vê em (1), a Faculdade da Linguagem contém o componente FF e o 

FL cujo elo é a sintaxe (local em que o objeto linguístico é gerado). Antes que o objeto 

linguístico se dirija para FF e FL, existe um ponto na derivação, chamado spell-out, que 

determina qual movimento afetará a pronúncia da sentença: se será antes (na FF) ou 

depois (na FL) de spell-out. Se o movimento ocorre antes de spell out,o movimento é 

visível. Após spell out, nenhum movimento é visível. 

 Como afirma Marantz (1995: 354), os constituintes se movem por uma razão 

que é para a checagem de traços formais dos núcleos funcionais. A força desses traços, 

que podem ser fortes ou fracos, é que determina o movimento sintático visível dos 

constituintes. Os traços fortes desencadeiam movimentos de constituintes visíveis, cujos 

traços devem ser checados antes de spell-out. Se o spell-out ocorrer antes da verificação 

desses traços fortes, FF e FL não serão capazes de atribuir uma interpretação ao objeto e 

a sentença será abortada (crash). Quando o núcleo funcional tem traços fracos, estes só 

são checados pelos constituintes na FL (componente encoberto), depois de spell out, e, 

1 
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por isso, não são visíveis. Logo, os constituintes que possuem traços fracos não 

engatilham movimento na sintaxe aberta. 

  Comparando a posição do advérbio em línguas como o francês e o inglês, 

Pollock (1989) retoma os estudos iniciados por Emonds (1978) e propõe o 

desmembramento do IP em outras projeções funcionais de tempo (TP) e concordância 

(AgrsP). Para este autor, o advérbio é gerado à esquerda, em adjunção ao VP. Quando o 

verbo ocorre à esquerda do advérbio, é sinal de que se moveu para uma projeção 

funcional acima do VP. Se o verbo ocorre à direita do advérbio, é evidência de que o 

verbo não se moveu de VP. 

Se uma língua possui Agr forte (traços-V fortes), o verbo é deslocado para Agr 

(VI), a fim de checar tal traço, gerando assim o movimento. Mas, se uma língua 

apresenta Agr fraco (IV), não há deslocamento do verbo em sintaxe visível, já que 

Agr não está apto a atrair o verbo pleno. 

 No inglês, Agr é fraco. Então, o verbo não pode ser movido. Uma evidência a 

favor dessa afirmação
4
 é o fato de o advérbio often ―frequentemente‖ ser gerado na 

posição pré-verbal e permanecer aí na sintaxe: 

 

2.a. John often                kisses            Mary 

      João frequentemente beijar.3SG     Maria 

'João frequentemente beija Maria'  

 

 

              b.*John kisses       often                 Mary 

        João beijar.3SG  frequentemente  Maria 

      '*João beija frequentemente Maria'  

 

Já  no  francês,  a  posição  pós-verbal  do  advérbio  souvent ―frequentemente‖ 

evidencia que o verbo  se moveu. Então, o francês tem Agr com traços V-fortes. Em (3), 

observa-se que há uma elevação visível do verbo: 

  

 3.a. Jean embrasse souvent            Marie 

       João beijar      frequentemente Maria 

      ‗João beija frequentemente Maria‘ 

 

 

                                                           
4 Segundo Pollock (1989), o advérbio é gerado em adjunção ao VP, à esquerda. 
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   b. *Jean souvent             embrasse Marie 

        João frequentemente  beijar       Maria 

       ‗*João frequentemente beija Maria‘ 

 

  As palavras QU, de acordo com Watanabe (1991), são movidas já que o núcleo 

funcional C tem traços Wh- fortes, que em línguas como o inglês atraem estas palavras 

para a posição de especificador de CP. Em (4), a palavra QU who ―quem‖ foi movida da 

posição do verbo saw em VP para [Spec,CP]: 

 

 Inglês 

 4. Whoi  did    John see ti ? 

     Quem AUX João ver 

    ‗Quem o João viu?‘ 

 

 Em inglês, como o verbo auxiliar sempre ocorre após a palavra interrogativa, 

postula-se que este se move do núcleo do IP para C porque este tem traços Q fortes e 

que precisam ser checados por um item lexical. 

Existem línguas, como o chinês e o japonês, em que o QU in-situ é obrigatório: 

 

        Chinês 

 5. Hufei  mai-le              shenme  

    Hufei comprar-TMA o quê 

    ‗Hufei comprou o quê?‘                  (Cheng, 2003a: 103) 

 

A diferença entre o chinês e o inglês (língua que apresenta movimento –QU 

obrigatório) está nas forças dos traços Wh de C. O chinês tem traços fracos e assim, o 

movimento visível não é necessário para a checagem nessa língua. O movimento ocorre 

na FL
5
.  

Tópico e foco, quando aparecem deslocados à esquerda, podem ser analisados de 

forma semelhante. Seus núcleos funcionais correspondentes – Top e Foc- têm traços 

fortes que atraem os sintagmas para a posição de seus especificadores.  

 

 

 

                                                           
5 No entanto, Chomsky (1995) assume com Watanabe (1991) que há  movimento visível de QU nas 

interrogativas de QU in-situ, mas nesse caso, o operador é nulo. O movimento feito antes de spell-out não 

causa o fracasso da sentença, porque o operador é vazio. 
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2.2. A periferia esquerda da oração 

  

 Segundo Rizzi (1997, 2004), as construções de tópico, de foco e interrogativas 

envolvem movimento de constituintes para o início da oração, a fim de atender às 

exigências de checagem de traços correspondentes nos núcleos funcionais da mesma 

natureza. 

 Sendo assim, Rizzi sugere que  o sintagma complementizador (CP) seja aberto 

em várias projeções funcionais, hierarquicamente organizadas, como mostra a 

representação em (6). 

6. [ForceP[TopP[FocP[TopP[FinP[IP]]]]]  

Logo, o CP apresenta dois tipos de informação obrigatórios: força que determina 

o tipo de sentença, se é uma  interrogativa, exclamativa, declarativa, etc., e finitude que 

determina se uma oração é finita ou não. 

 O sistema de Força define o tipo de oração e é a projeção mais externa do 

complementizador; já o de Finitude vincula –se com o que está dentro do IP. Tanto 

Força quanto Finitude podem ocorrer em uma única projeção quando nenhum outro 

sintagma intervém entre eles. 

 

2.2.1. Força 

 

 O sistema de Força é marca obrigatória nas sentenças, ainda que não esteja de 

modo explícito em termos morfológicos. Expressa o tipo de oração: declarativa, 

interrogativa, relativa, etc. 

 No Português-Brasileiro, Força pode ser expressa pelos complementizadores 

―que‖ (declarativa) ou ―se‖ (interrogativa) nas orações subordinadas: 

  

 7. João disse [que Maria ama ele]. 

 8. João não sabe [se Maria ama ele]. 

 

 Postula-se, então, que os complementizadores se encontram no núcleo de Força 

da oração encaixada, como na representação a seguir: 

 

 9. [ForceP[Force que/se [FinP [ IP Maria ama ele]]]]  
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2.2.2 Finitude 

 

A Finitude relaciona-se com a natureza finita do IP, especificando as 

propriedades verbais da sentença. Em outras palavras, o complementizador determina o 

tipo de sentença que vincula. Por exemplo, o complementizador que introduz sentenças 

finitas, enquanto o complementizador abstrato introduz as sentenças infinitivas
6
: 

 

 10. Eu quero que ele coma. 

 

          11. Eu quero Ø comer. 

 

 Com os exemplos acima, observa-se que os complementizadores revelam a 

relação entre a camada complementizadora e o sintagma flexional.  

Além dos sintagmas de Força e Finitude, a camada complementizadora contém 

ainda os sintagmas de Tópico (TopP) e de Foco (FocP), seguindo a hierarquia abaixo, 

determinada por Rizzi: 

 

12.ForceP>TopP>FocP>TopP>FinP>IP 

 

2.2.3. Tópico 

 

 Os sistemas Força e Finitude são indispensáveis ao sistema complementizador, 

enquanto que tópico e foco só estarão presentes quando solicitados. Portanto, quando 

presentes, estarão entre Força e Finitude. 

O tópico é um elemento que pode aparecer deslocado no início da oração. O 

elemento topicalizado ocupa a posição de especificador de TopP e o seu núcleo pode ser 

nulo ou conter algum item lexical. No exemplo abaixo, o tópico é deslocado para [Spec, 

TopP], mas não há nenhum marcador no núcleo de TopP: 

 

 13. Os alunos, os professores vão aprovar 

                                                           
6 ―Que‖ parece poder expressar o núcleo de Força ou de Finitude. Em (i), como ―que‖ se encontra à 

esquerda do tópico, está no núcleo de Força: 

 (i)João disse [Força que [ Tópico da Maria] ele não gosta. 
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 [ TopP Os alunosi [ IP os professores vão aprovar ti]]        

 

 O tópico é o elemento colocado à esquerda da oração cuja função é resgatar um 

conhecimento partilhado entre falante e ouvinte. Está relacionado à informação ―velha‖, 

como se vê em (14), em que se destaca por uma pausa na fala, mas por vírgula na 

escrita: 

 

 14.a.E aquele peixe enorme? De quem é? 

      b. Aquele peixe enorme, o índio pescou. 

 

 A função gramatical do sintagma destacado era de objeto direto e o papel 

discursivo é de tópico. O sintagma nominal [aquele peixe enorme] é o tópico sobre o 

qual se declara algo. A declaração é feita pela sentença verbal [o índio pescou] que 

exerce a função de comentário. 

 Em (15a), o tópico é alto, pois se encontra à esquerda da palavra interrogativa 

que, segundo Rizzi, é movida para [Spec, FocP], como em (15b). Em (15c), o tópico é 

baixo, já que está à direita da palavra interrogativa, como em (15d)
7
: 

 

 15.a.Na festa, quem você viu? 

     b. [TopP Na festa [FocP quem [IP você viu ti tj]]] 

     c. Quem, na festa, você viu? 

     d. [FocP Quemi [ TopP na festaj [IP você viuti tj] 

 

 Note-se que para Rizzi, existem duas posições relacionadas ao tópico na 

periferia esquerda. Há um tópico alto, hierarquicamente gerado acima de FocP e há um 

tópico baixo, hierarquicamente gerado abaixo de FocP. 

 

2.2.3.1. Tipos de Tópico 

 

 Existem vários tipos de tópico reportados na literatura, conforme sugere Grolla 

(2000): 

 

                                                           
7 Nas representações em (15) não estão incluídas as posições ForceP e FinP. 
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i)Tópico com lacuna: é o tópico que se move de sua posição de base para a periferia 

esquerda da oração, como mostra (14), deixando uma lacuna em seu lugar de origem
8
. 

 

ii) Tópico pendente: é o tópico que não tem relação sintática com nenhum elemento no 

comentário, com se vê em (16): 

 

           16. Flor, eu adoro margarida.              (Grolla, 2000: 21) 

 

iii) Deslocamento para a esquerda: é o tópico cuja construção faz uso de um pronome 

resumptivo: 

 

17. O computador, comprei ele em São Paulo.        (Grolla, 2000: 21) 

 

iv) Tópico especial: são construções em que não há conexão categorial entre o tópico e 

a categoria vazia a ele coindexada de dentro da oração. O tópico é um DP e a categoria 

vazia é um PP
9
. 

  

18.Comida, não precisa.           (Grolla, 2000: 21) 

 

2.2.4. Foco 

 

 O foco é um elemento discursivo que carrega a informação nova na sentença, 

podendo ser uma sentença inteira ou uma parte inteira ou uma parte dela vinculada à 

pressuposição (informação partilhada pelos falantes). Uma estrutura que expressa o foco 

é a clivagem, como em (19): 

 

 19. Foi um brinquedo que o João comprou para o sobrinho. 

 

 O Foco, assim como o Tópico, só se realiza quando for solicitado. O elemento 

focalizado carrega a informação nova e também pode expressar contraste. Ocupa a 

posição de especificador de FocP. 

                                                           
8 Este tipo de construção  também é chamado de gap. 

9 Este tipo de construção é conhecido como ―cortadora‖. 
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 Enquanto para o tópico é possível haver duas posições na periferia esquerda da 

oração, para o foco só é permitido uma posição estrutural na periferia esquerda da 

oração, como se vê nos exemplos abaixo: 

 

 20. A revista, ao João, amanhã, eu lho darei.              Tópico 

 

 21.*Ao João a revista darei (não a Pedro o livro).      Foco 

 

Como se vê em (21), não é possível no português haver duas posições para o 

foco; isso só é permitido para o tópico (20). Apesar das semelhanças entre tópico e foco, 

Rizzi assinala algumas diferenças, como a ausência de pronome resumptivo no foco e o 

fato de ter uma natureza quantificacional. O tópico, por sua vez, admite estar associado 

a pronomes resumptivos e não tem natureza quantificacional (Silva, 2008: 47). 

De acordo com o autor, a posição de especificador de FocP é para onde se 

deslocam também os sintagmas interrogativos (22): 

 

22. [FocP Quemi [ IP os professores vão aprovar ti?]]  

 

 Nas seções abaixo, passamos a descrever dois trabalhos: um sobre as 

construções de redobro (Tavares Silva, 2005) e outro sobre tipos de resumptivos 

(McCloskey, 2006). 

  

2.3. Construções de redobro 

 

 Tavares Silva (2005) sugere que é de consenso geral que os sujeitos pré-verbais 

no PB (Português-Brasileiro) estão deslocados à esquerda e são retomados por um 

pronome co-referente nulo ou preenchido. Tal afirmação corrobora a hipótese de que o 

PB é uma língua orientada para o tópico. As construções com duplicação do sujeito no 

PB ocorrem tanto nas orações principais quanto nas subordinadas, podendo ter ou não 

algum corte entoacional: 

  

 23. Eu acho que um trabalho sérioi elei teria que começar por aí.  

                       (Tavares Silva, 2005:1) 
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 24.Vocêi, no Canadá, vocêi pode ser o que quiser.                 

(Tavares Silva, 2005: 1) 

 

      Em sentenças com quantificadores, também pode haver duplicação do sujeito em 

PB: 

 

 25. [Todo homem]i elei odeia se sentir fraco.              

     (Tavares Silva, 2005: 2) 

   

 Por outro lado, nas construções no Português Europeu (PE), a duplicação do 

sujeito requer uma interpretação de foco e um corte entoacional (26). Ainda, essa 

construção só ocorre nas orações principais e a posição pós-verbal está disponível para 

o pronome resumptivo, ao contrário do que acontece no PB que não produz esse tipo de 

construção: 

 

 PE  

  26. O João... ele estupidamente entornou o café.                  

(Tavares Silva, 2005: 2) 

 

 27. O Pedro, leu ele o livro. (*PB/PE)             

        (Tavares Silva, 2005: 2) 

 

 Comparando o francês com o PB, o pronome que duplica os sujeitos nessas duas 

línguas é fraco. No entanto, no PB, a adjacência entre o pronome resumptivo e o verbo 

pode ser rompida (28); o mesmo não ocorre no francês (29): 

  

 28. Você cê intencionalmente/sempre lê os livros românticos. 

                (Tavares Silva, 2005: 5) 

 

 29. * Toi tu intentionnellement/souvent lis des livres romantiques. 

                (Tavares Silva, 2005: 5) 

 O que ocorre no francês é que a duplicação do sujeito só aparece em estrutura de 

topicalização. O DP sujeito e o pronome resumptivo ocupam posições distintas ( o DP 

se encontra na posição de tópico, enquanto o resumptivo está na posição de sujeito). 
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Além disso, há presença de um corte entoacional entre o tópico e o comentário (30). 

Quando isso não ocorre, a oração torna-se agramatical (31): 

 

 30. Claasi, j‘ai pris une photo de sesi chaussettes. 

       ‗Claas, eu tirei uma foto de suas meias‘           (Tavares Silva, 2005: 6)   

        

 

 31.*Pierre il vient de téléphoner. 

      ‗O Pedro ele acabou de telefonar.‘          (Tavares Silva, 2005: 6)       

  

 

 Os sujeitos quantificadores no francês não podem ser duplicados, por não 

poderem exercer a função de tópico, já que não têm referencialidade. 

   

 32.*Personne, il vient d‘arriver. 

      ‗Ninguém, ele acabou de chegar.‘      (Tavares Silva, 2005: 7) 

             

 

 33.*Tout home, il est mortal.  

               ‗Todo homem, ele é mortal.‘         (Tavares Silva, 2005: 7) 

             

 

 Tavares Silva lista algumas evidências a favor de que o sujeito e o pronome 

resumptivo podem também ocupar a mesma posição argumental no PB: 

 

a) A ausência de um corte entoacional entre o DP sujeito e o pronome resumptivo não 

causa agramaticalidade. Tal fato indica que ambos fazem parte de um mesmo DP: 

  

     33. A Clarinhai elai cozinha que é uma maravilha.         

       (Tavares Silva, 2005: 7)  

      

b) A duplicação de sujeitos quantificados ( sem pausa entoacional) não torna a frase 

agramatical. Neste último caso, o sujeito quantificado não pode estar na posição de 

tópico, já que tópico não é um  operador como o são os quantificadores: 

   

 34. Todo homem ele odeia se sentir fraco.                  (Tavares Silva, 2005: 7) 
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 Tavares Silva cita Kayne (2001) ao tratar da associação de um pronome com o 

seu antecedente. O que acontece é que, inicialmente, os dois estão no mesmo DP. 

Depois se separam por meio de movimento, fazendo com que o clítico fique mais à 

esquerda do que o seu antecedente na oração, em línguas como o espanhol. Observe em 

(35), a derivação do movimento. 

 

 35.a.  doy un libro [Juan le]  

      b.  [Juan le]i doy um libro ti    

      c.  Juanj [tj le]i doy um libro ti
 
   merger de a 

      d.  a Juanj   [ ti
 
le] doy um libro ti    

      e.  [[ ti le] doy um libro ti]k a Juanj tk  

       ‗A ele eu dou um livro ao João‘                     

  (Tavares Silva, 2005: 8) 

 

 No espanhol, o clítico é gerado dentro do DP em (a). Em (b), o sintagma é 

movido; em (c) ―Juan‖ se move para o tópico; em (d), recebe uma preposição e em (e), 

o sintagma verbal é deslocado para a esquerda. 

Para a autora, tanto o pronome quanto o DP redobrado em PB podem estar em 

posição de argumento. Eles ocupam a posição de sujeito: [Spec, IP].  Ambos fazem 

parte do mesmo DP, sendo que o NP sujeito ocupa a posição de especificador do DP e o 

elemento pronominal ocupa o núcleo de DP. Este último é visto como a expressão de  

traços de pessoa no núcleo do DP, conforme mostra a representação abaixo: 

             36. [ DP Pedro[D ele]] 

 Percebe-se, então, que o PB apresenta duas situações: 

I)O sujeito e o pronome resumptivo ocupam a mesma posição argumental. Neste caso, o 

NP está em posição de especificador e o pronome em posição do núcleo do DP. Neste 

caso, não há pausa entonacional e o sujeito pode ser um quantificador. 

II) O sujeito e o pronome resumptivo podem ocupar posições sintáticas distintas. O 

primeiro encontra-se em tópico e o segundo em [Spec, IP]. 

 Na próxima seção, apresentamos a proposta de McCloskey (2006) para os 

resumptivos verficados nas construções A-barra. 
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2.4. Os tipos de resumptivos 

 

Um pronome resumptivo é um pronome que ocupa o lugar de um constituinte 

que foi movido. De acordo com McCloskey (2006: 95), o pronome em (37) aparece em 

uma posição onde se espera que haja uma lacuna (gap), visto que as orações relativas e 

interrogativas do inglês envolvem uma lacuna. Então, os pronomes resumptivos são 

pronomes que aparecem em uma posição que uma construção gap poderia ocorrer. 

 37.a. The guy that I talked to him.                                        

     b. The guy that I talked to___            (McCloskey, 2006: 98) 

 Entretanto, McCloskey (2006:109) ressalva que a presença do gap não indica 

que houve movimento ou que a presença do pronome indica um movimento que não 

houve. O autor mostra que em línguas como o inglês, o uso do resumptivo ocorre 

quando o movimento não é permitido, como nos casos de violação do ECP (Princípio 

das Categorias Vazias). O dado (38b) é agramatical porque a posição de sujeito [Spec, 

VP ] está vazia: 

 38.a. He's the kind of guy that you never know what he's thinking. 

                         

 

     b. *He's the kind of guy that you never know what ___thinking. 

                (McCloskey, 2006: 100) 

 

 Pesquisadores como McCloskey (2006) e Asudeh (2007a, 2007b) afirmam que 

existem três tipos de resumptivos: 

(i)Resumptivos sintaticamente ativos: não possuem propriedades de gap (de categorias 

vazias): 

     39. A meninai que as fadas roubaram elai 

(ii)Resumptivos sintaticamente inativos: possuem propriedades de gap e ocorrem em 

estruturas como interrogativas, como em Vata: 

 40. al               lē       sàká     là 

      Quem   3SG   comer   arroz    Q  

      ‗Quem (ele) está comendo arroz?‘        (Asudeh, 2007a) 
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(iii)Resumptivos processadores: são artefatos para parsing e produção. Este tipo pode 

ser classificado em 2 outros tipos: 

a)Resumptivos de ilha: são uma alternativa de processamento para lacunas (gaps) 

agramaticais: 

 41. Eu gostaria de encontrar a lingüistai que Peter conhece uma psicóloga  que 

trabalha com elai. 

b)Resumptivos de complexidade: são aqueles que ocorrem como o resultado de uma 

complexidade de processamento: 

 42. Esta é a garotai que Peter disse que John pensa que ontem sua mãe deu 

alguns bolos para elai.  

 Os resumptivos no inglês, por exemplo, são artefatos de processamento que 

resolvem a agramaticalidade da sentença devido à distância entre o pronome e a lacuna 

na base. São os resumptivos de processamento. Mas há outras línguas, como o sueco, 

vata e gbadi, em que os resumptivos são o resultado de movimento. Os resumptivos 

derivados de movimento apresentam as propriedades listadas em (43), enquanto que há 

línguas, como o irlandês, que não manifestam as características abaixo. Isto é, são 

encontrados em estruturas sem movimento sintático. Elas apresentam resumptivos 

gerados na base: 

 43.a.Permitem reconstrução 

     b.Sujeito a contexto de ilhas 

   c. Sofrem efeitos de weak crossover   

    d. Licenciam lacunas                     (Asudeh, 2007a) 

 A reconstrução é um fenômeno linguístico que permite que quantificadores 

possam estar ligados aos resumptivos.  O exemplo a seguir é do chinês
10

, língua de 

resumptivo gerado na base, que não permite a reconstrução, ou seja, o resumptivo 

bloqueia a reconstrução: 

 

                                                           
10  Exemplos retirados do site http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/33384/10/500110.pdf 
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 44.a. wo      yujian    ti     de     mei-ge      reni 

             1SG    encontrar    DE   cada-CL    pessoa 

       ‗Cada pessoa que eu encontrei‘ 

 

      b.* wo   yujian        tai          de     mei-ge     reni 

            1SG    encontrar   3SG   DE    cada-CL   pessoa 

      ‗*Cada pessoa que eu  o encontrei‘ 

 

 Ngonyani (2006: 57-58) fornece exemplos do kindendeule, uma língua africana 

da família bantu, que permite a reconstrução. Os efeitos da reconstrução, ou seja, os 

efeitos do movimento sintático são vistos nos pronomes presos aos quantificadores. O 

afixo mundu ―pessoa‖ está dentro do núcleo da oração relativa. É interpretado como 

uma variável ligada ao sintagma quantificacional kila hokolo ―todo avô‖ que está dentro 

da oração relativa: 

 

 

 45.a. hokoloi    i-tam-a           na      n-choko-mundui 

         Avô       1MS-ficar-VF  com    1-neto-pessoa 

         ‗O avô fica com o neto‘ 

          

  

      ‗Seu primeiro neto que todo avô fala torna-se muito inteligente‘ 

         (Ngonyani, 2006: 57) 

 

 Os resumptivos podem ocorrer tanto dentro quanto fora das ilhas. Quando ocorre 

fora, o resumptivo é resultado de movimento (46b). No PB, o resumptivo que aparece 

dentro da ilha não é derivado de movimento (47b). A agramaticalidade de (47a) é 

decorrente de a lacuna só ser permitida fora da ilha: 

 

 46.a.A Maria assistiu o filmei que a crítica disse que __i é muito violento.  

          

  

     b.A Maria assistiu o filmei que a crítica disse que elei é muito violento.  

             (Grolla, 2005: 173)  

 

  

          47.a.* Esse meninoi, a Maria não conhece [as cidades que __i visitou].  

             

 

           b.n-choko-mundui   wa  kwanza   ywa-i-lɔngεl-a    na-koi  

              1-neto-pessoa      de  primeiro  1REL-1MS-falar-VF com-3SG  

  

  kila       hokoloi i-pat-a                        ma-langu  

6-inteligência            todo avô 1MS-conseguir-VF  
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               b. Esse meninoi, a Maria não conhece [as cidades que elei visitou]. 

             (Grolla, 2005: 173) 

 

 Esses exemplos não mostram uma alternância no uso do resumptivo. Segundo 

Grolla (2005: 175), o resumptivo é decorrente de estruturas que possuem um elemento 

deslocado à esquerda da sentença, enquanto que a lacuna é gerada pelo movimento no 

IP. 

Como aponta McCLoskey (2006: 112), os resumptivos que aparecem dentro das 

ilhas comportam-se de forma distinta dos que estão fora das ilhas, embora as duas 

formas sejam semelhantes. O autor, seguindo a proposta de Aoun e Choueiri (1996), usa 

os termos ―resumptivos verdadeiros‖ (true resumption) e ―resumptivos aparentes‖ 

(apparent resumption). Os resumptivos verdadeiros são similares aos gerados na base, 

ou seja, ocorrem dentro das ilhas, enquanto que os aparentes são semelhantes aos 

resumptivos de movimento (estão fora das ilhas sintáticas). 

 Os efeitos de strong crossover são um outro diagnóstico para o movimento. 

Strong crossover
11

 está relacionado com o vestígio do movimento que não deve estar 

ligado a um pronome que o C-comande (48). Weak crossover refere-se a uma variável 

que não pode estar coindexada com o pronome que a antecede (49)
12

: 

 Inglês 

 48.a. Whoi did shei claim that shei had arrived earliest?   

 

     b. *Who did shei claim ti had arrived earliest?           (McCloskey, 2006: 101) 

 

 Irlandês 

 49.a. an     feari           ar     fhág  ai                          bhean   éi 

        DET  homem  que  sair    3SG.POSS  esposa  3SG 

        ‗O homemi que a esposa delei oi deixou‘         (McCloskey, 2006: 102) 

 

 

    b.* fear          a           d'fhág      a                            bhean __ 

        homem que    sair         3SG.POSS   esposa  

                                                           
11 Um pronome não pode estar ligado a uma cadeia-Wh (A-barra) que ele c-comanda: 

 (i)*whoi  does hei  think you saw ti? 

12
 A cauda da cadeia-Wh deve c-comandar o pronome: 

 (i)Whoi  ti loves hisi mom?  

 (ii)**Whoi  does hisi mom love ti? 
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        ‗*O homem que a esposa dele  deixou‘      (Asudeh, 2007b: 9) 

 

 

 Por fim, a última propriedade, o licenciamento de lacuna. Conforme aponta 

Ngonyani (2006: 57), uma construção gap (lacuna) fornece evidência para o movimento 

de resumptivo. Observe os exemplos de kiswahili, língua africana da família bantu: 

 

  

50.a. Tu-na-tak-a        vi-tabu a-li-vyo-som-a 

       1PL-PAST-querer-VF        8-livro 1MS-PAST-8REL-ler-VF  

   

       bila  ku-nunu-a  

       sem INF-comprar-VF  

     ‗Nós queremos os livros que ele/ela leu sem comprar‘ 

    ‗Nós queremos os livros que ela comprou sem deixar com eles‘ 

 

    

            c.* Tu-na-tak-a     vi-tabu           a-li-vyo-som-a    

               1PL-PASS-querer-VF    8-livro 1MS-PASS-8REL-comprar-VF 

 

               m-geni  a-li-ye-ondok-a              na-vyo  

               1-convidado 1MS-PASS-1REL-deixar-VF  com-8  

    

  ‗*Nós queremos os livros que os convidados compraram que deixaram com 

eles‘ 

                 (Ngonyani, 2006: 57)  

 

 Para Ngonyani (2006: 57), nos dados (50a) e (50b) cada relativa contém dois 

verbos. Em (50a), os verbos alivyosoma ―que ela/ele leu‖ estão acima de VP e  kununua 

―comprar‖, abaixo de VP. A lacuna da posição de objeto do verbo mais baixo é 

licenciada pelo objeto do verbo que está na posição mais alta da sentença. (50b) 

comporta-se de modo semelhante. O verbo alivyonunua “que ele/ela comprou‖ está 

acima de VP  e kuondoka ―deixar‖ encontra-se abaixo de VP. O objeto pronominal está 

ligado ao objeto nulo do verbo mais alto. A agramaticalidade de (50c) deve-se a 

violação de subjacência. O constituinte  vitabu ―livros‖ não pode ser extraído do DP. 

     

       b. Tu-na-tak-a   

 

vi-tabu 

 

a-li-vyo-som-a      

                             

bila      

          1PL-PASS-querer-VF 8-livro  1MS-PASS-8REL-comprar-VF   sem  

    

          ku-ondok-a     na-vyo   

         INF-deixar-VF com-8   
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 Alexandre (2009a), analisando os dados do CV, propõe que nas construções com 

gap (51) e pied-piping (52) há movimento de constituinte com cópia vazia no local da 

extração. Observe que o gap se aplica a DPs, enquanto que pied-piping a PPs: 

 51. Keni     ki   i     papia    ku       nha              pai? 

       Quem  que    falar     com    1SG.POSS    pai 

       ‗Quem que falou com meu pai?‘             (Alexandre, 2009a: 95) 

 

  

          52. Di kusé ki bu ka gosta Ø? 

      De  o que que 2SG NEG gostar 

      ‗Do que você não gosta?‘              (Alexandre, 2009a: 99) 

 

 Entretanto, a estratégia gap pode exibir uma cópia realizada pelo pronome 3SG 

el precedido por uma preposição. Para a autora, essa forma pronominal é uma cópia do 

núcleo da cadeia: 

   53. Keni       ki     bu        sa         ta           papia    ku      eli? 

         Quem    que  2SG      TMA   TMA       falar     com   3SG 

        ‗Quem que você falou com ele?‘          (Alexandre, 2009a: 100) 

 

 

   54. kuséi      ki       bu      kebra     karu       ku       eli? 

         O que    que    2SG    quebrar  carro      com    3SG 

         ‗O que que você quebrou o carro com ele?‘             (Alexandre, 2009a: 100) 

 

 Os dados (53) e (54) são exemplos da estratégia PSST (Abandono de Preposição 

com Vestígio Realizado (The Preposition Stranding with a Spelled out a Trace), ou 

cópia). Para a autora, essa estratégia envolve movimento. O pronome é spell-out da 

cópia, visto que ele não pode ocorrer em ilha sintática. 

 Ilha nominativa 

 

 55. * Ki     librusi    ki       papia   d-eli             e       difisi? 

        quais   livros    que    falar     de-3SG    ser    difícil 

     ‗*Quais livros que falar dele é difícil?‘        (Alexandre, 2009a: 101) 

 

 

 Ilha de DP complexo 

 

  

          56. *Ki mudjerisi  ki dja bu atxa um omi 

       Quais mulheres que já 2SG achar DET homem 

        

                  ki papia ku-eli?      
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                   que falar com-3SG      

 

     ‗*Quais mulheres que você achou um homem que falou com ele?‘ 

               (Alexandre, 2009a: 101)  

   

 Além dessas três estratégias, o CV também manifesta a construção cortadora 

(The P-chopping strategy),  que envolve o apagamento da preposição com cópia nula no 

local de origem: 

 57. Di  ki           subrinhus     ki          bu      gosta      más? 

            Que        sobrinhos      que      2SG    gostar    mais 

      ‗Que sobrinhos você mais gosta?‘         (Alexandre, 2009a: 102) 

 

 A cortadora também pode exibir um pronome na posição de extração (58), bem 

como a estratégia P-stranding (preposição com objeto nulo), conforme se vê no dado 

(59). O DP selecionado pela preposição é movido para o início da sentença, deixando 

uma cópia invariável no local da extração: 

 

 58. ki      mesai    ki      Djon   pó   si                      txapeu    riba      eli 

      Que   mesa     que    João   pôr  3SG.POSS      chapéu    sobre   3SG 

      ‗Que mesa que o João colocou seu chapéu sobre ela?‘      

        (Alexandre, 2009a: 103) 

 

 59. ki      prupostas   di    Guberbu  ki     kel      diputadu-la   vota     kontra__? 

     Quais  propostas   de   governo    que DEM   deputado-lá  votar   contra 

     ‗Quais propostas de governo o deputado lá votou contra?‘ 

                (Alexandre, 2009a: 103)

     

 A estratégia cortadora implica em movimento, segundo a autora , pois, assim 

como o PSST, o constituinte não pode ocorrer dentro da ilha sintática, como se vê na 

agramaticalidade  das sentenças abaixo: 

 Ilha de DP complexo 

 

  

 

 

 

 

               

     ‗*Quais mulheres que você achou um homem que falou?‘  

             (Alexandre, 2009a: 105) 

 

 Ilha de adjunto 

 

60. * ki  

  

mudjeris  

 

 ki  

  

 dja  

 

bu  

   

atxa  

  

 un     

  

omi    

      Quais mulheres  que  já    2SG  achar  DET  homem 

        

       ki   papia ku ki mudjeris?    

      que falar       
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61. *Ki 

     

amigus  

 

ki 

     

bu  

   

bai  

 

Fransa  

   

ku  

   

Maria 

   Quais   amigos que 2SG ir França com Maria 

        

 sem  papia ku ki amigus? 

 sem  falar 

    ‗*Quais amigos que você foi para a França sem falar?‘ 

                                    (Alexandre, 2009a: 105)  

 

 A estratégia resumptiva, bem como as construções de QU-in-situ são processos 

que não envolvem movimento. O pronome ocorre dentro da ilha sintática. A evidência 

que a autora fornece é o fato de eles não sofrerem restrições de ilha, ou seja, a fim de 

escapar das restrições de ilha, o CV emprega o pronome 3PL es: 

 

 Ilha nominativa 

  

  

            61. ki          librusi    ki papia  d-esi   e  difisi? 

      Quais     livros   que falar de-3PL  ser  difícil 

    ‗Quais livros que falar deles são difíceis?‘                   (Alexandre, 2009a: 109) 

 

 

 Ilha de DP complexo 

  

 

62. Ki  

   

mudjerisi   

 

ki  

    

dja 

  

bu   

  

atxa  

  

un   

   

omi  

   Quais mulheres   que  já 2SG  achar  DET homem  

        

   ki   papia ku-esi? 

com-3PL   que  falar  

     ‗Quais mulheres que você já achou um homem que falou com elas?‘ 

              (Alexandre, 2009a:109) 

 Ilha de adjunto 

 63. Ki       amigusi  ki      bu    bai  Fransa   ku    Maria  sem  papia   ku-esi? 

      Quais  amigos   que   2SG  ir    França  com  Maria  sem  falar   com-3PL 

     ‗Quais amigos você foi para a França com Maria sem falar com eles?‘ 

                 (Alexandre, 2009a:110) 

 

 Observe que o CV apresenta cópias variáveis e invariáveis. A diferença entre o 

exemplo (56), repetido em (64), e o exemplo (62), é que a agramaticalidade é resultado 
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da cópia ser feita com o pronome invariável (3SG el)
13

. Esta forma é a empregada para 

a expressão da cópia do vestígio deixado pelo movimento:  

 

 64. *Ki     mudjerisi  ki     dja  bu      atxa   um     omi      ki    papia    ku-eli? 

       quais  mulheres   que  já    2SG   achar DET homem que falar     com-3SG 

     ‗*Quais mulheres que você achou um homem que falou com ele?‘ 

                (Alexandre, 2009a: 101)

  

 

 A estratégia resumptiva pode ser feita com cópias variáveis, ou seja, o pronome 

apresenta os mesmos traços-phi do antecedente, conforme mostraram os dados 61-63. Já 

as construções com cópias invariáveis apresentam um pronome invariável mesmo que a 

cabeça da cadeia manifeste traços de plural: 

 

 

65. ki  

  

 

subrinhusi  

  

 

ki 

 

 

bu    

 

 

gosta 

  

 

d-eli  

  

 

más  

 

 

txeu? 

     Que sobrinhos que 2SG  gostar de-3SG mais muito 

      ‗Quais sobrinhos que você gosta dele muito mais?‘  

         (Alexandre, 2007: 6)   

 

 Segundo Alexandre (2009a), o CV fornece dois tipos de elementos pronominais: 

a cópia defectiva e o pronome resumptivo, resultados das estratégias, PSST e 

resumptiva, respectivamente. A forma 3SG el representa uma cópia defectiva, devido as 

seguintes propriedades: 

(i) o pronome é o complemento da preposição; 

(ii) é um elemento invariável, independentemente da marcação de número do seu 

antecedente; 

(iii) permanece no local de extração precedido pela preposição selecionada pelo verbo. 

               (Alexandre, 2009a: 189) 

 

 O dado abaixo mostra o uso de um pronome resumptivo em contexto de ilha 

nominativa: 

 

  66. ki        mininusi      ki     bu     papia   ku     eli ? 

      quais    meninos   que  2SG   falar    com   3SG 

      ‗Quais meninos que você falou com eles?‘        (Alexandre, 2009a: 244)  

                                                           
13 O pronome invariável é a cópia do vestígio, enquanto que o pronome variável é um resumptivo 

simples. 
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 Já o pronome resumptivo 3PL es manifesta as características abaixo: 

(i) é complemento da preposição; 

(ii) concorda com os traços-phi do antecedente, assumindo as formas 3SG el e 3PL es; 

(iii) é obrigatório dentro da ilha. 

              (Alexandre, 2009a: 256)       

 

 67. ki        librusi     ki    papia  d-esi         é    difisi? 

      quais    livros   que  falar   de-3PL ser  difícil 

     'Quais livros que falar deles é difícil?'              (Alexandre, 2007:7) 

 

 

 Comparando as propriedades de el e es, nota-se que ambos são complementos da 

preposição e além disso, a forma 3SG el do pronome resumptivo é igual ao da cópia 

defectiva. Um modo de se identificar se o pronome é ou um resumptivo ou uma cópia é 

saber se eles envolvem movimento ou não. De acordo com Alexandre (2009a), a 

estratégia resumptiva só está disponível em contextos de dentro da ilha, enquanto que a 

construção de PSST ocorre fora das ilhas. 

 Resumindo, o CV disponibiliza as seguintes ocorrências de resumptivos: 

 

Tabela 1: Construções sintáticas do CV 

 

 

Com 

movimento 

DP Gap DP_____Ø  

Ocorrem fora das ilhas 

sintáticas 

 

PP 

PSST DP_____3SG 

Cortadora DP_____Ø 

Pied-piping PP_____Ø 

Sem 

movimento 

 

PP 

 

Resumptiva  

 

DP____3SG/PL 

Ocorrem dentro das 

ilhas sintáticas 
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CAPÍTULO 3  

Observações gramaticais sobre o Português Europeu (PE) e algumas 

línguas africanas de substrato do Crioulo Guineense 

 

Neste capítulo, apresentaremos alguns aspectos gramaticais envolvendo o 

sistema pronominal, as construções interrogativas, de tópico e de foco das línguas que 

fizeram parte da composição do CG, a saber, PE ( língua de superstrato) e Balanta, Fula 

e  Mandinga (línguas do substrato)
14

. 

 

3.1. Sobre as línguas africanas 

          De acordo com Childs (2003:39), Greenberg (1955) tentou fazer uma 

classificação das línguas africanas usando o critério genético. Para conseguir tal feito, 

ele usou o método de comparação em massa que consistiu em comparar um grande 

número  de línguas, ao invés de comparar um par de línguas. Essa pesquisa levou em 

conta a comparação de formas e funções de morfemas gramaticais. Como resultado, as 

línguas africanas foram divididas em quatro famílias: niger-cordofoniana (ou congo-

cordofaniana), nilo-saariana,  afro-asiática e coisã.   

         A família niger-cordofaniana divide-se em duas subfamílias: niger-congo e 

cordofaniano. Niger-congo contém aproximadamente 1.500 línguas, número que o faz 

ser a maior subfamília da África e do mundo. Dessas 1.500 línguas, 500 são Bantu 

(Nurse, Rose e Hewson, 2010: 2). Os grupos pertencentes à subfamília niger-congo são: 

oeste-atlântico, mandé, gur, kru, kwa, ijo, adamawa-ubangi e benue-congolês, conforme 

se vê na figura abaixo: 

 

 

 

 

                                                           
14 Ressalve-se que serão algumas línguas de substrato, visto que, como já foi dito anteriormente, Guiné-

Bissau conta com mais de 20 línguas e não foi possível encontrar uma literatura sobre cada uma delas. 
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Figura 3: ―O mapa da subfamília Níger-congo‖ 

 

Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Niger-Congo_map.png 

 Uma das características comuns das línguas niger-congo é a ordem SVO, mas ijo 

e mandé apresentam a ordem SOV. Como afirmam Heine e Nurse (2004: 23-24), o 

grupo níger-congo apresenta um complexo sistema de classificação nominal. As línguas 

usam afixos para marcar o número, singular e plural, e frequentemente há a 

concordância dos outros elementos com o nome. A oposição masculino/feminino se 

estende aos inanimados, animados, humanos, plantas, partes do corpo, massas e 

líquidos. Os verbos apresentam sufixos que modificam o valor semântico e valência, 

produzindo causativização, reciprocidade e outros. 

 

3.2. Ordem oracional  
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3.2.1. Ordem oracional em PE 

 O PE é uma língua SVO, sendo que essa ordem deve ser alterada em frases 

interrogativas. Nas interrogativas do tipo QU- a inversão sujeito-verbo é obrigatória, 

como em 2b: 

 SVO   

   1. A      rapariga  viu                       o         filme 

      DET  rapariga  ver.3SG. PAST   DET    filme 

               ‗A rapariga viu  o filme‘                 (Intumbo, 2007: 99) 

 

 VS 

    2.a.Telefonou                    o       António? 

         Telefonar.3SG.PAST  DET  Antônio 

         ‗O Antônio telefonou?‘               (Intumbo, 2007: 101)   

 

      b.O  que  leu                 a        Maria? 

        O   que  ler.3SG.PAST DET  Maria 

        ‗O que leu a Maria‘ 

 

3.2.2. Ordem oracional em línguas africanas (LAs) 

 As línguas africanas de substrato do CG se dividem em dois grandes grupos: 

oeste-atlântica (fula, sereer, bijago, manjaco, mancanha, diola, biafada, balanta e wolof) 

e mande (bambara, diakhanka e mandinca). As línguas Mandé apresentam a ordem 

SOV: 

 Bambara 

 3. N    ye                n   ka          negeso       la-dila 

     I    AUX-PAST    my             bicycle       CAUS-fix 

    ‗I fixed my bicycle‘ 

   ‗Eu consertei minha bicicleta‘                 (Kiyomi, 1991: 59) 

 

 

  4. N     be                sogo    tige 

      I  AUX-PRES      meat   cut 

     ‗I cut the meat‘ 

     ‗Eu corto a carne‘         (Kiyomi, 1991: 60)  
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 Mandinca 

 

   5.      musu        jé 

      1SG  PRF.NEG   woman    see 

     ‗I did not see any woman‘  

     ‗Eu não vi qualquer mulher‘     (Creissels, 2010b:10) 

 

   6. Mus-óo      ye               maan-óo    tuu 

      woman-D  PRF.POS   rice-D         pound 

     ‗The woman pounded the rice‘  

     ‗A mulher amassou o arroz‘     (Creissels, 2010b:11) 

 

    7. Jat-óo     ye                dánn-óo      barama 

       lion-D     PRF.POS   hunter-D     hurt 

     ‗The lion hurt the hunter‘   

     ‗O leão machucou o caçador‘       (Creissels, 2012:3) 

 

 Já as línguas oeste-atlânticas apresentam a ordem SVO: 

 Sereer 

 8.  mexe  retaa 

      1SG   leave 

      ‗I leave‘ 

     ‗Eu vou‘          (Torrence, 2000:5) 

  

 Bijago 

 9. e-booʈi                      ε-bak                                          e-we 

     CLN- dog       CLN.PRF(agreement.aspect)-catch     CLN-goat 

     ‗The dog caught/has caught the goat‘ 

     ‗O cachorro pegou a cabra‘                       (Rose, 2010: 2) 

 

  

 Manjaco 

 

 10. man win      bë-mango 

     1SG   see       5-mango 

     ‗I saw a mango tree‘ 

     ‗Eu vi a mangueira‘                      (Kihm, 2002:6)     
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3.2.2.1. Wolof  (língua oeste-atlântica)  

 Wolof apresenta a ordem SVO, conforme se vê nos exemplos: 

 

   11. góór        gi          dóór    në      xale        bi 

         Man       the        hit       ASP   child      the 

         ‗The man hit the child‘ 

        ‗O homem bateu na criança‘              (Schwartz, 1975: 222)  

 

             12. ma-a- ca              teg          tééré     bi 

        1SG-A-LOC        put         book     the 

      ‗It‘s me who put the book over there on/in that‘ 

       ‗Sou eu que coloquei o livro lá‘                                 (Torrence, 2000:32) 

 

  13. xale     yi            lekk-u-ñu            gato     bi 

        child the.PL       eat-NEG-3PL      cake    the 

      ‗The children did not eat the cake‘ 

                  ‗As crianças não comeram o bolo‘                                  (Torrence, 2000: 38)  

 

  

3.2.2.2. Fula (língua oeste-atlântica) 

O Fula, assim como Wolof, é uma língua SVO: 

    14. Aali     ýett – ii         cukalel  ngel 

         Aali    take-TNS      child      DET 

         ‗Aali took the child‘  

        ‗Aali pegou a criança‘                        (Sylla, 1979: 13) 

 

    15. mi    ñaam-ii          teew    ngu 

         1SG  eat-TNS        meat    DET 

          ‗I eat the meat‘ 

         ‗Eu comi carne‘                         (Sylla, 1979: 14) 

 

  A ordem em Fula é SVO, mas pode sofrer variações com argumentos 

pronominais, em que os pronomes 2SG e 3SG podem aparecer em posições pós- ou pré-

verbais. Note-se que há uma diferença nas formas dos pronomes quando se apresentam 

como livres ou presos. O pronome da 2SG do sujeito sofre uma mudança quando se 

encontra na posição pós-verbal (16b), assim como o pronome 3SG do objeto (17) tem a 

sua forma alterada quando está afixado ao verbo cuud ‗esconder‘ (17b): 
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 16.a. a     suuɗ-ii        huunde  

        you   hide-TNS   something 

                ‗You have hidden something‘ 

      ‗Você tem escondido alguma coisa‘        

 

     b. cuuɗ-ɗaa  huunde 

        hide-you    something 

        ‗You hide something...‘  

       ‗Você escondeu alguma coisa‘                     (Sylla, 1979: 196) 

 

 17.a. mi suuɗ- ii    - mo 

         I    hide-TNS  -him 

        ‗I have hidden him‘ 

        ‗Eu tenho escondido ele‘                             

 

      b. cuuɗ-moo –mi 

         hide-him-I 

         ‗I hide him‘ 

        ‗Eu o escondi‘             (Sylla, 1979: 196)  

 

3.2.2.3. Balanta (língua oeste-atlântica) 

 No Balanta, outra língua oeste-atlântica, a ordem é SVO: 

  18. N    -   ten   ge        ki-til 

        1SG -  ter   ANT    PF-caneta 

       ‗Eu tinha uma caneta‘      (Intumbo, 2007: 59) 

  

  19. N    - to   a   kbabn 

       1SG - ir    à   cidade 

      ‗Eu fui à cidade‘                (Intumbo, 2007: 109)  

 

  

3.3. Tempo, Modo e Aspecto (TMA) 

3.3.1. TMA em PE 

 O sistema verbal do PE apresenta três modos (indicativo, subjuntivo e 

imperativo) subdivididos em tempos simples e compostos, de acordo com Intumbo 

(2007). Nos tempos verbais simples, os sufixos aspecto-temporais  são aglutinados aos 

radicais dos verbos. Por outro lado, nos tempos compostos, há a presença dos verbos 
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auxiliares  flexionados em TMA, pessoa e número, combinados com o verbo principal 

numa das formas nominais (infinitivo, gerúndio e particípio). 

  20. Eu   canto                     em casa 

      1SG cantar.1SG.PRES   em casa 

     ‗Eu canto em casa‘ 

 

           21. Eu   tinha               cantado 

     1SG ter.1SG.PAST  cantar.P 

     ‗Eu tinha cantado‘                (Intumbo, 2007: 60) 

      

           22. Estou        a  trabalhar 

     1SG.PRES a   trabalhar.INF 

    ‗Estou a trabalhar‘                 (Intumbo, 2007: 67)  

 

 

 As formas nominais apresentam flexão no tema (com exceção do infinitivo 

pessoal que é conjugado como os demais verbos finitos): 

 

 24. Infinitivo:      impessoal:  amar 

                              pessoal: amar eu, amares tu, amar ele, amarmos nós, amardes                                         

     vós, amarem eles  

 

 

 25. Gerúndio: amando 

 26. Particípio: amado 

 O PE é uma língua flexional e os afixos verbais expressam várias categorias 

gramaticais. 

3.3.2. TMA em LAs 

3.3.2.1. Wolof (língua oeste-atlântica) 

 Como aponta Torrence (2000), com verbos estativos sem marcadores aspectuais 

a leitura é feita no presente. Por outro lado, os verbos ativos sem marcadores TMA 

podem ser interpretados no passado recente ou no presente perfectivo: 

 Estativo 

 27. tiit –na-a                                                             

                  be.afraid-na-1SG 
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      ‗I am afraid‘ 

    ‗*I was afraid‘ 

    ‗*I have been afraid‘ 

                 ‗Eu estou com medo‘ 

                ‗*Eu estava com medo‘                     (Torrence, 2000: 50) 

 

 

 Ativo 

   28. dem-na-a        

                go-na-1SG 

       ‗I left‘ 

       ‗I have left‘ 

     ‗*I leave‘ 

       ‗Eu fui‘ 

                   ‗Eu tenho ido‘ 

                  ‗*Eu vou‘                    (Torrence, 2000: 51) 

 

 O morfema (w)oon (tempo passado) ao ocorrer com um verbo estativo envolve 

uma leitura no passado. Já com verbos ativos, mostra uma ação concluída, de acordo 

com  Torrence (2000): 

 Estativo 

    29. tiit-óón-na-a        

                    be.afraid-PAST-na-1SG 

       ‗I was afraid (but I am not now)‘ 

       ‗Eu estava com medo‘                    (Torrence, 2000: 51) 

 

Ativo 

   30. dem-oon-na-a         

                     go-PAST-na-1SG 

        ‗I left‘ 

        ‗I had left‘ 

         ‗Eu fui‘     

        ‗Eu tinha ido‘      (Torrence, 2000: 51) 

 

 O auxiliar di pode aparecer como –y quando precedido de vogal. Para Torrence, 

esse auxiliar indica  presente, progressivo, habitual e futuro, dependendo do tipo de 

oração. Quando ocorre com verbo ativo, gera uma leitura de hábito ou futuro. Com 

verbo estativo, apenas a leitura de futuro é possível:  

 Ativo 
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   31. di-na-ñu         jàng     ay            taalif      

                  di-na-3PL       read    INDEF     poem 

                  ‗They read poems‘ 

      ‗They will read (some) poems‘ 

      ‗Eles lêem poemas‘ 

      ‗Eles lerão poemas‘     (Torrence, 2000: 51) 

 

 Estativo 

 32. di-na-ñu        mer        

                 di-na-3PL      angry 

    ‗They will be angry‘ 

              ‗Eles ficarão com raiva‘     (Torrence, 2000: 52) 

 

 Pode haver mais de um marcador di na oração (que seria o –y). Quando isso 

ocorre, a leitura é feita no presente e não no futuro: 

 

 33. di-na-ñu-y            jàng   ay            taalif  

       di-na-3PL-di        read    INDEF   poem 

                 ‗They read poems (habitually)‘ � 

   ‗*They will read (some) poems‘ 

      ‗Eles lêem poemas‘ 

    ‗*Eles lerão poemas‘       (Torrence, 2000: 53)  

 

Existem restrições de coocorrência quando o passado habitual e o passado 

definido estão separados. Nesse caso, o marcador (w)oon pode preceder (34a) ou seguir 

na e o marcador de sujeito. No entanto, quando ele segue na e o marcador de sujeito, o 

marcador di deve ocorrer antes do verbo principal (34b): 

 

34. a. d-aa-woon-na-a                          lekk         ceebujën 

                     di-PASTHAB-PAST-na-1SG     eat           fishrice 

        ‗I used to eat fishrice‖ 

        ‗Eu costumava comer arroz de peixe‘               

 

 

      b. d-aan-na-a                         woon         di        lekk     céébujën 

         di-PASTHAB-na-1SG         PAST       di          eat       fishrice 

       ‗I used to eat fishrice‘ 

        ‗Eu costumava comer arroz de peixe‘     (Torrence, 2000: 53)  
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3.3.2.2. Fula (língua oeste-atlântica) 

Existem 3 aspectos (perfeito, imperfeito e subjuntivo) e vários tempos, de acordo 

com Sylla (1979). Esses tempos incluem o passado enfático, o passado relativo e o 

passado geral para o aspecto perfeito. Para o imperfeito, manifesta-se o tempo contínuo, 

o futuro geral e o futuro relativo. O desiderativo é o único modo existente. Suas formas 

variam de acordo com a voz verbal: 

Tabela 2: TMA em Fula 

  Ativa Média Passiva 

 

Perfeito 

Passado 

enfático 

Ø -i -a 

Passado 

relativo 

-i -ii -aa- 

Passado geral -ii -iima -aama 

 

Imperfeito 

Contínuo -a -oo -ee- 

Futuro geral -at -oto -ete 

Futuro relativo -ata -otoo -etee 

Subjuntivo Desiderativo Ø -o -e 

                        (Sylla, 1979: 17) 

 35. Omo ñaam  - a 

      He    eat-TNS 

      ‗He is eating‘ 

      ‗Ele está comendo‘                                (Sylla, 1979: 24) 

 

3.3.2.3. Balanta (língua oeste-atlântica) 

 Essa língua dispõe de elementos de TMA que podem ser colocados antes ou 

depois dos verbos: 
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Tabela 3: TMA em Balanta 

 

Aspecto 

Progressivo/Futuro a  

Pré-verbal Irrealis git 

Habitual mat 

 

Temporal 

Anterior ge  

Pós-verbal Mais Anterior [awe...]  ge 

Remoto yo 

(Intumbo, 2007: 57) 

 36. Wabnu bi-nhan       mat    sumande ku    televizon 

      agora    PL-pessoa  HAB   contente com televisão 

    ‗As pessoas agora contentam-se com a televisão‘        (Intumbo, 2007: 71) 

 

 

 37. Awe    N-     us            (ge)      ki-garte 

      +ANT 1SG- comprar   ANT    PF-livro 

     ‗Tinha comprado um livro ‘     (Intumbo, 2007: 60) 

 

 Os marcadores também podem se combinar. Por exemplo, o marcador habitual 

mat e o anterior ge juntos, indicam o habitual passado, segundo Intumbo: 

 38. Bi-nhan       mat      ge      to   a  sinema 

      PL-pessoa   HAB    ANT   ir   a  cinema 

    ‗Antigamente as pessoas costumavam ir ao cinema‘           (Intumbo, 2007: 70)  

 

 Já o marcador de progressivo a e o de anterior ge expressam a continuidade de 

uma ação no passado: 

 39.  N      -gi         ge      a            til -a                 bote        a       -   unte      ne 

      1SG   -COP   ANT   PROG   escrever-SUF  quando   2SG   -  chegar   SUF 

     ‗Estava a escrever uma carta quando chegaste‘            (Intumbo, 2007: 68)  

 

 Segundo esse autor, o Balanta apresenta um exemplo de passado que não é 

encontrado nem no CG nem no PE. Trata-se do tempo passado remoto que aborda uma 

ação em um grande espaço de tempo em relação ao tempo presente: 
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 40. N-    us            yo        g-garte 

     1SG- comprar   PR     PF-livro 

    ‗Comprei um livro (há muito tempo)‘             (Intumbo, 2007: 60)  

 

 Os verbos estativos não marcados  recebem uma leitura presente, enquanto que 

os verbos ativos não marcados são interpretados no passado: 

 Estativo 

 41. N       -ten     ki-til                    

      1SG  - ter    PF-caneta 

     ‗Tenho uma caneta‘               (Intumbo, 2007: 58) 

 

 Ativo 

   42. N -   us              k i-garte      

      1SG-  comprar    PF-livro 

     ‗Comprei um livro‘                          (Intumbo, 2007: 58)   

   

3.3.2.4. Mandinca (língua mandé) 

 No Mandinca, existem predicadores verbais que combinam aspectos de TMA e 

afirmação e negação em seus significados, segundo Wilson (2000:111): 

Tabela 4: TMA em Mandinca 

TMA Afirmativa Negativa 

Presente, passado e em 

certas condições, futuro 

ye ~ ŋa ~ -ta  maŋ 

Subjuntivo (injuntivo, 

optativo, sugestivo ou 

propositivo) 

ye ~ ŋa  kana 

Imperativo Ø kana 

Habitual e contínuo ka buka  

Eventualidade si kana/ te...la 

                                                            (Wilson: 2000) 
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 Como aponta Childs (2003:109), nos exemplos abaixo, observe como os 

marcadores de TMA estão separados dos verbos. Eles aparecem depois do sujeito e 

antes do objeto. 

   43.N     maŋ dindiŋo     je 

       1SG VPR  child        see 

       ‗I didn‘t see the child‘  

                   ‗Eu não vi a criança‘                 (Wilson, 2000: 112) 

   44.siisewo  ye        kiloo   laa 

      Chicken  VPR    egg      lay 

      ‗The chicken laid an egg‘ 

                 ‗A galinha colocou o ovo‘                 (Wilson, 2000: 112) 

 

   45. N    ŋa      dindiŋo  je 

      1SG   VPR   child     see 

       ‗I saw the child‘ 

                 ‗Eu vi a criança‘                                                                 (Wilson, 2000: 112) 

 

  46. dindiŋo  taa-ta 

      Child      go-VPR 

     ‗The child has gone‘  

                 ‗A criança tem ido‘                                                             (Wilson, 2000: 112)    

 

 De acordo com Wilson (2000), o morfema maŋ exprime negação, enquanto que 

ye é o marcador afirmativo transitivo. O marcador ŋa é a forma que segue a 1SG n e a 

1PL ń e também pode seguir o marcador da relativa, meŋ. O –ta é sufixado ao verbo 

intransitivo. Esses marcadores representam presente e passado. 

 Os marcadores ye ~ ŋa e kana possuem um sentido sugestivo: 

 

 47.a. ń    ŋa     taa 

        1PL VPR  go 

        ‗Let‘s go‘  

       ‗Vamos ir‘        

 

     b. ń    kana  taa 

        1PL VPR  go 

        ‗Let‘s not go‘ 

       ‗Não vamos ir‘           (Wilson, 2000: 112)          
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 O imperativo afirmativo é zero (Ø) e o imperativo negativo é kana:  

  48.a. Ø             naa 

         2SG VPR  come 

        ‗Come!‘ 

        ‗Vem!‘        

 

     b. Ø   kana  naa 

        2SG VPR come 

       ‗Don‘t come!‘ 

       ‗Não venha!‘          (Wilson, 2000: 113)  

  

 Os marcadores ka e buka expressam hábito (49) e (50) ou um processo durativo 

(51): 

   49. musoo-lu     ka     tabiroo    ke 

       Women       VPR   cooking  do 

      ‗Women do the cooking‘ 

      ‗As mulheres fazem a comida‘                   (Wilson, 2000: 113) 

 

   50. mooroo-lu   buka  seewoo  domo 

        Marabouts   VPR  pig       eat 

                 ‗Marabouts don‘t eat pork‘     

       ‗Marabus não comem carne de porco‘       (Wilson, 2000: 114)  

 

   51. n    kuŋo     le         ka     n      dimiŋ 

      1SG  head     EMPH  VPR  1SG  hurt 

      ‗My head is hurting me‘ 

      ‗Minha cabeça está me machucando‘          (Wilson, 2000: 114) 

 

 O marcador si  expressa uma eventualidade, um evento que pode ou não ocorrer. 

Já o marcador de negação pode apresentar uma probabilidade: 

 52.a. a      si      taa  suu 

        3SG  VPR  go   home 

       ‗He is to go home‘ 

       ‗Ele vai ir para casa‘       

 

    b.  a     kana  taa   suu 

       3SG  VPR  go    home 

      ‗He isn‘t to go home‘ 

      ‗Ele não vai para casa‘            (Wilson, 2000:114) 
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 O constituinte la da forma do marcador de negação te...la pode ser omitido 

depois de taa ―ir‖: 

 53. siniŋ            n       te               taa (la) 

       Tomorrow   1SG   NONVPR   go (LOC) 

      ‗Tomorrow I won‘t go‘ 

      ‗Amanhã eu não vou‘     (Wilson, 2000:114) 

 

 No Wolof e Balanta, os verbos estativos sem marcadores de TMA apresentam 

uma leitura no presente. Já verbos ativos sem esses marcadores manifestam uma leitura 

no passado. Além disso, os afixos aspectuais podem se combinar com vários tempos 

verbais, como mostra Fula. Outro, como Mandinca, apresenta nos próprios predicadores 

verbais sentidos aspectuais. O Balanta evidencia morfemas livres aspectuais pré-

verbais, enquanto que os elementos temporais se encontram na posição pós-verbal. 

 

3.4. Mudanças de valência 

3.4.1.Morfemas aplicativos 

 Os morfemas aplicativos podem ser lexicalmente realizados ou abstratos. A sua 

função é introduzir um objeto direto e assim, mudar a valência verbal. Desse modo, um 

verbo intransitivo se torna transitivo e um transitivo, bitransitivo.  

 As construções chamadas de Dative Shift do Inglês são consideradas como 

sendo aplicativas. 

  

3.4.1.1. Morfemas aplicativos em PE 

 Não há morfemas aplicativos em PE, e tampouco Dative Shift. 

 

3.4.1.2.Morfemas aplicativos em LAs 

3.4.1.2.1. Fula (língua oeste-atlântica) 

O verbo, além de receber os marcadores de TMA, também pode agregar sufixos 

que licenciam objetos com diferentes papéis temáticos. 

A tabela abaixo exemplifica as formas dos aplicativos em Fula: 
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Tabela 5: Morfemas Aplicativos em Fula 

-an- Beneficiário addu-de ―trazer‖ 

  add-an-de ―trazer para‖ 

-r- Instrumento jaggu-de ―pegar‖ 

  jagg-ir-de ―pegar com‖ 

-oy- Moção war-de ―matar‖ 

  war-oy-de ―ir matar‖ 

-de- Comitativo yah-de ―ir‖ 

  yah-d-u-de ―ir com‖ 

-t- Repetição ar-de ―vir‖ 

  ar-t-u-de ―voltar‖ 

-n- Causativo wad-de ―fazer‖ 

  wad-n-u-de ―fazer alguém 

fazer‖ 

-ondir- Recíproco yah-de ―ir‖ 

  yah-ondir-de ―trocar visitas‖ 

-kin- Simulativo ɗaan-aa-de ―dormir‖ 

  ɗaan-kin-aa-de ―fingir dormir‖ 

(Sylla, 1979: 14-15) 

 

Agora, observe os seguintes exemplos:  

 

54.a.Λali   tay-ii           lekki  

       Λali   cut-TNS     tree  

      ‗Λali cut a tree‘  

      ‗Λali cortou as árvores‘                                         

 

   b. Λali   tay-ir-ii             lekki    jammbere  

                 Λali   cut-INST-TNS   tree     axe 

       ‗Λali cut a tree  with an axe‘   

     ‗Λali cortou as árvores com o machado‘                     (Sylla, 1979: 286) 

 

 Em (54a) e (54b), tem-se a ocorrência do verbo transitivo tay ―cortar‖. Neste 

último exemplo, com o acréscimo do sufixo aplicativo -ir- à morfologia verbal, a 

construção passa a ter dois objetos, o direto lekki ―árvores‖ e o objeto aplicativo 

jammbere ―machado‖. Esse sufixo licencia um objeto no papel de instrumento. Assim 
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como esse sufixo, eu trato os demais também como aplicativos que se agregam a verbos 

transitivos e licenciam um objeto que pode assumir os seguintes papéis semânticos: 

 Instrumento 

  55. Λali    tay-ir-ii                  teew   paaka 

       Λali     cut-INST-TNS       meat  knife 

      ‗Λali has cut meat with the knife 

      ‗Λali tem cortado a carne com a faca‖         (Sylla, 1979: 129) 

 

 Fonte 

 

  56.Mi- iw-ir-ii               dow 

      I    -leave-SO-TNS    above 

     ‗I have come from above‘ 

     ‗Eu vim de cima‖                  (Sylla, 1979: 95) 

           

 Beneficiário
15

 

  

57. Mi    -add-an-ii              nagge nge   ndiyam 

       I    -bring-BEN-TNS   cow    DET  water 

      ‗I have brought water for the cow ‘  

      ‗Eu trouxe água para a vaca‖                     (Sylla, 1979: 105) 

 

 Alvo 

  

 58.Λali yah-an-ii      wuro 

     Λali go-GO-TNS  town 

     ‗Λali has gone to town 

             ‗Λali foi à cidade‘            (Sylla, 1979: 106) 

 

3.4.2. Construções causativas 

 Segundo Payne (1997), uma construção causativa contém na sua estrutura um 

predicado de causa, ou seja, que contém a noção de causa, e um argumento que é um 

predicado expressando o efeito da situação causativa. Logo, pode-se dizer que qualquer 

situação causativa envolve causa e efeito. Por exemplo, imagine um alto número de 

desempregados. Como resultado disso, há um aumento nos índices de violência. Nesse 

                                                           
15 O morfema an pode indicar beneficiário e alvo, o que vai orientar a leitura será a seleção do DP feita 

pelo verbo, segundo Sylla (1979). 
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exemplo simples, o desemprego funciona como causa e o aumento da violência como 

efeito. Estas duas situações menores podem se combinar para formar uma situação 

maior, ou seja, a situação causativa: O desemprego causou o aumento da violência ou 

com o desemprego, a violência aumentou. 

 Na literatura são identificados três tipos de construção causativa: lexical, 

morfológica e analítica.  

 Nas causativas lexicais, a noção de causa está no próprio sentido do verbo, ou 

seja, não está expressa em nenhum operador adicional. Podemos ver essa construção no 

dado (59), em que ―João" causou a quebra do ―vidro‖. Esse tipo de causativa revela um 

estado ou mudança de estado.  

 

 59.a.O vidro quebrou. 

 

     b. O João quebrou o vidro. 

 

 A causativa analítica é constituída por dois predicados sintaticamente 

independentes e envolve verbos causativos como ―fazer‖, ―mandar‖, ―deixar‖, como 

ilustram os dados do Inglês abaixo: 

 

 60.a. John worked. 

       

     b. Mary made John work. 

 

 A causative morfológica é verificada em algumas línguas, como o Japonês e o 

Guarani, por exemplo. Nelas, existem morfemas específicos que se agregam aos verbos 

e que liberam um sujeito agentivo extra, como mostram os exemplos do Guarani a 

seguir: 

 61.a.oke      o-pen 

        Porta   3-quebrar 

        ‗A porta quebrou‘ 

 

     b. xee  a-mo-pen oke 

        eu   1SG-CAUS- quebrar porta 

       ‗Eu quebrei a porta‘  
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3.4.2.1. Construções causativas em PE 

 O PE possui causativas lexicais (ex.59) e analíticas. As causativas analíticas são 

realizadas por meio de um verbo subordinado ao verbo causativo da oração principal. 

De acordo com Comrie (1989: 167), um traço prototípico de uma causativa analítica é 

ter dois predicados, um expressando a noção de causa e o outro expressando efeito. No 

PE, o principal modo de expressar a idéia de alguém causar a ocorrência de uma ação 

efetuada por outrem é usando verbos como ―fazer‖ e ―mandar‖: 

 62.a. A professora mandou os alunos estudar    

     b. A professora mandou-os estudar    (Carvalho, 2011: 3)  

 O dado (62) mostra uma construção causativa com infinitivo não flexionado 

(ECM) em que o sujeito da oração encaixada recebe o Caso Acusativo. De acordo com 

Trannin (2010:50), o PE apresenta além das causativas ECM, as construções fazer-

infinitivo e  infinitivo flexionado. 

 A autora cita algumas diferenças entre as construções ECM e  fazer-infinitivo. A 

ordem dos constituintes em ECM é SV (63a), enquanto que nas construções fazer-

infinitivo o sujeito da oração encaixada ocupa a posição pós-verbal (63b). 

 

 63.a. O professor mandou os meninos sair.       

 

     b. O professor mandou sair os meninos.              (Trannin, 2010: 32) 

 

 Outra diferença é que na construção fazer-infinitivo o sujeito da oração 

subordinada recebe o Caso Acusativo se o verbo da oração encaixada for intransitivo 

(64a). Caso o verbo seja transitivo, o sujeito da encaixada recebe Caso Dativo (64b). O 

sujeito encaixado na construção ECM sempre manifesta o Caso Acusativo (65). 

 

 64.a. O professor mandou-os sair.      

     b. Os pilotos mandaram-lhes arranjar o carro.     (Trannin,  2010: 33) 

65. a. Os pilotos mandaram-nos sair        

      b. Os pilotos mandaram-nos arranjar o carro            (Trannin, 2010: 33) 
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 Uma terceira evidência que Trannin apresenta é a colocação do clítico do objeto 

direto do verbo subordinado. Nas construções fazer-infinitivo, o clítico ocorre adjacente 

ao verbo causativo (66), enquanto que na construção ECM o clítico se manifesta no 

verbo encaixado (67c). 

 

 66.a. Os pilotos mandaram arranjar o carro aos mecânicos   

 

      b. Os pilotos mandaram-no arranjar aos mecânico            (Trannin, 2010: 33) 

  

 67.a. Os pilotos mandaram os mecânicos arranjar o carro     

 

     b. *Os pilotos mandaram-no os mecânicos arranjar      

 

      c. Os pilotos mandaram os mecânicos arranjá-lo   (Trannin, 2010: 33) 

 

 Tanto nas construções ECM (68a) quanto nas construções Infinitivo Flexionado 

(68b) a ordem dos constituintes é a mesma: SV. 

 68.a. O professor mandou os meninos sair     (Trannin, 2010: 32)  

                 b. O professor mandou os meninos saírem      (Trannin,  2010: 34) 

 

 A diferença, segundo Trannin, é que o Infinitivo Flexionado permite o Caso 

Nominativo no sujeito da oração encaixada (69). Na construção ECM, apenas a forma 

acusativa é permitida (70):   

 69.a. O professor mandou eles saírem.     

      b.*O professor mandou-os saírem      (Trannin, 2010: 35) 

 

 70.a. O professor mandou-os sair      

      b. *O professor mandou eles sair                 (Trannin, 2010: 35) 

 

3.4.2.2. Construções causativas em LAs 
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3.4.2.2.1. Mandinca (língua mandé) 

 

Pelos dados observados, o Mandinca conta com apenas uma construção 

causativa: a morfológica. De acordo com Creissels (2011), essa língua apresenta dois 

sufixos causativos: -ndi e –rindi e o seu alomorfe –dirindi, usado com verbos 

terminados em nasal. 

 

71.a. Díndíŋ-o    ye                  tooñáa            fo 

                    child-D    PRF.POS         truth.D           tell 

        ‗The child told the truth.‘ 

        ‗A criança disse a verdade‘        

 

     b. kew-ó        ye             díndíŋ-o     fóo-rí-ndi                    tooñáa      la 

                    man-D     PRF.POS    child-D      tell-ANTIP-CAUS      truth.D     OBL 

        ‗The man made the child tell the truth.‘ 

        ‗O homem fez a criança dizer a verdade‘    (Creissels, 2011: 23) 

 

 

72.a. Díndíŋ-o   dómó-rí-ta 

                     child-D     eat-ANTIP-PRF.POS 

        ‗The child ate‘ 

        ‗A criança comeu‘                             

 

    b. kew-ó        ye                 díndíŋ-o  dómó-rí-ndi               ( mbúur-óo     la) 

                   man-D       PRF.POS      child-D    eat-ANTIP-CAUS       bread.D        OBL 

      ‗The man made the child eat (bread).‘ 

      ‗O homem fez a criança comer (o pão)‘   (Creissels, 2011: 23) 

       

 

3.4.2.2.2. Fula (língua oeste-atlântica) 

No Fula, a causativização é sensível a vozes verbais, ou seja, na voz ativa é 

possível as causativas morfológica e analítica, enquanto que nas vozes média e passiva 

só é permitido a causativa analítica. Os exemplos (73) e (74), com verbos na voz ativa, 

apresentam os morfemas causativos n/in
16

:  

 

73.a.Λali   hol -ii  

        Λali   lack.clothes – TNS 

       ‗Λali  lacks clothes‘  

      ‗Λali precisa de roupas‘     

 

                                                           
16 Ao que parece, a forma básica do morfema causativo é o n. O sufixo - in é uma variante fonética que 

ocorre após uma sequência de duas consoantes, segundo Sylla (1979:398). 
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     b. Mi  - hol –n –ii                           Λali  

           I      -lack.clothes-CAUS-TNS   Λali 

        ‗I made Λali lack clothes‘  

       ‗Eu fiz Λali precisar de roupas‘                     (Sylla, 1979: 328) 

 

74.a. Colli di       ndill- ii  

         Birds  DET  move-TNS 

       ‗The birds have moved‘   

       ‗As aves se moveram‘        

 

     b. Denrnba ndill- in – ii               colli     di  

         Denrnba move-CAUS-TNS    birds     DET 

        ‗Denrnba made the birds move‘  

       ‗Denrnba fez os pássaros moverem‘          (Sylla, 1979: 101) 

 

 

Também é possível haver uma causativa dupla em que dois DPs, mi ―1SG‖ e 

baañoowo ―caçador‖, estão associados com morfemas causativos (75). Nota-se que 

esses dois DPs são causadores, como se vê nos seus traços semânticos. O segundo 

complemento colli ―pássaros‖ não está em uma relação de causador e sim, de causado, 

bem como de paciente com a causativa dupla. O mesmo se vê no exemplo (76), em que 

mi e Λali são os causadores e Sira, causado e paciente:  

 

75.  Mi    -  diw-n –in-ii                     baañoowo     colli  

       I       - fly-CAUS-CAUS-TNS   hunter            birds  

     ‗I made the hunter make the birds fly‘  

     ‗Eu fiz o caçador fazer os pássaros voarem‘                    (Sylla, 1979: 348) 

  

 

76.  Mi    - jal-n-in-ii                              Λali   Sira  

        I      -laugh-CAUS-CAUS-TNS    Λali   Sira 

       ‗I made Λali make Sira laugh‘  

       ‗Eu fiz Λali fazer Sira rir‘                       (Sylla, 1979: 348) 

 A causativa analítica é possível nas vozes ativas com o verbo wad ―fazer‖: 

 

77.a. Mi   - wad-ii           Λali   hol –de  

        I       - make-TNS  Λali    lack.clothes-INF 

       ‗I made Λali lack clothes‘  

       ‗Eu fiz Λali precisar de roupas‘           

 

 

    b. Mi  - wad – ii        Takko    haal- de    goonga  

        I     - make-TNS   Takko    say-INF    truth 

      ‗I made Takko tell the truth‘ 
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      ‗Eu fiz Takko dizer a verdade‘               (Sylla, 1979: 328) 

 

 O exemplo (78) mostra que a causativização analítica também é possível na voz 

média. Por outro lado, a causativização morfológica (com o sufixo -n) produz sentenças 

agramaticais (79): 

78.a. Λali dar-iima  

         Λali stop-M  

       ‗Λali stopped‘   

       ‗Λali parou‘         

 

     b. mi- wad-ii          Λali   dar-aa-de  

        I    -make-TNS   Λali  stop-M-INF 

       ‗I made Λali stop‘  

       ‗Eu fiz Λali parar‘                                                      (Sylla, 1979: 330) 

 

79.a.*mi- dar-n-iima            Λali  

          I     - stop-CAUS-M   Λali  

       ‗*I made Λali stop‘   

       ‗*Eu fiz Λali parar‘                                 (Sylla, 1979: 330) 

   

     b. *mi   -dann –n –iima        Λali  

          I       -sleep- CAUS-M     Λali  

      ‗*I made Λali sleep‘ 

      ‗*Eu fiz Λali dormir‘                            (Sylla, 1979: 331) 

 

Assim como na voz média, a voz passiva não permite a causativa morfológica 

(81b). Os verbos passivos só podem ser causativizados pela causativa analítica, conforme se 

vê nos exemplos abaixo:  

 

 80. Λali   haang-aama  

       Λali  foolish-P 

      ‗Λali became foolish‘   

      ‗Λali tornou-se tolo‘                               (Sylla, 1979: 332) 

 

  

81.a. mi-  wad- ii          Λali    haang-ee –de  

          I      - make-TNS   Λali    foolish-P-INF 

                  ‗I caused Λali to become foolish ‘ 

      ‗Eu fiz Λali tornar-se tolo‘      

  

    b.*mi  -  haang-n-aama       Λali  

       I         -foolish-CAUS-P  Λali  

     ‗*I caused Λali to become foolish ‘ 

     ‗*Eu fiz Λali tornar-se tolo‘                  (Sylla, 1979: 332) 
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3.5. Pronomes 

3.5.1. Pronomes em PE 

 Os pronomes pessoais do PE são divididos em retos e oblíquos. Os pronomes 

retos exercem a função de sujeito e os oblíquos, complemento do verbo ou do nome. 

Além disso, os pronomes oblíquos podem se dividir em átonos e tônicos: 

Tabela 6 : Pronomes em PE 

 Pronomes Pessoais 

   

Reto 

Oblíquo 

  átono tônico 

 

Singular 

1 eu me mim 

2 tu te ti 

3 ele, ela o,a,lhe, ele, ela 

 

Plural 

1 nós nos nós 

2 vós vos vós 

3 eles,elas os,as, lhes eles,elas 

 

    82. Eu   fiz                          o       bolo 

          1SG  fazer.1SG.PAST  DET bolo 

          ‗Eu  fiz o bolo‘      

 

     83. Eles pediram –nos               para voltarmos 

          3PL pedir.3PL.PAST-  1PL para voltar.1PL.INF 

          ‗Eles pediram-nos para voltarmos‘               (Intumbo, 2007: 108)  

 

 O emprego da ênclise é preferencial no PE, enquanto que o PB faz uso da 

próclise. Segundo Morais e Ribeiro (2005), há regras que devem ser observadas quanto 

à utilização dessas estruturas. A colocação da ênclise deve ser feita nas orações 

principais com sujeito referencial, quando não há elemento que ative a próclise: 

 84.O horizonte tingiu-se de vermelho, e depois apareceu o Sol.  

                (Morais e Ribeiro, 2005: 26) 

 

 85. Os guerreiros levaram- nos para lá.              (Morais e Ribeiro, 2005: 26) 

 86. Os sacerdotes traziam-nas num peitoral de ouro.       
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                (Morais e Ribeiro, 2005: 26) 

 A ênclise também é obrigatória nas orações iniciadas por conjunções 

coordenadas aditivas, adversativas e alternativas:  

 87. ...e levava-me até às Pirâmides do Egipto.          (Morais e Ribeiro, 2005: 29) 

 88. Mas sinto-me feliz de não ter esperado vinte anos mais. 

                  (Morais e Ribeiro, 2005: 30) 

  

 

 Nas orações em que haja advérbios de modo, tempo e lugar, emprega-se a 

ênclise: 

 

 89. E de repente, pegava-me nas mãos            (Morais e Ribeiro, 2005: 30)  

  

 90. Depois ensinaste-me coisas belas...           (Morais e Ribeiro, 2005: 30)     

 Quando o verbo está no futuro do presente e futuro do pretérito, emprega-se a 

mesóclise em oposição à próclise do PB (91b): 

 91.a. Eu ensinar-te-ei como conseguir o tesouro escondido.   

            

      

      b. Eu lhe ensinarei como conseguir o tesouro escondido.   

       (Morais e Ribeiro, 2005: 27) 

 

 O uso da próclise verifica-se nas orações subordinadas, negativas e 

interrogativas: 

 

 92. Mas quero um décimo do tesouro, se o encontrares. 

       (Morais e Ribeiro, 2005: 34) 

3.5.2. Pronomes em LAs 

3.5.2.1. Wolof (língua oeste-atlântica) 

 Existem doze series pronominais para marcadores de sujeito que variam de 

acordo com o tipo de oração, tempo, aspecto e modo. No entanto, decompondo as 

formas pronominais pode-se reduzi-las a um único conjunto com alguns alomorfes, 

segundo Torrence (2000): 
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Tabela 7: Marcadores de sujeito em Wolof  

   Sujeito 

 

Singular 

1  -a- /-ma-  

2  -a-/-ya-/-nga-/ Ø 

3 -mu-/Ø  

 

Plural 

1 -nu-    

2 -yeen-/-ngeen-/-a leen- 

3 -ñu-  

                                                                                                            (Torrence, 2000: 28) 

 

  93. Lekk –na-ñu    gato    bi 

                 eat-na-3PL        cake   the 

     ‗They ate the cake‘ 

     ‗Eles comeram o bolo‘                                                       (Torrence, 2000: 55) 

 

 94. lekk-na-a        ceebujën  

      eat-na-1SG     rice.fish 

    ‗I ate fishrice‘ 

                ‗Eu comi arroz de peixe‘                             (Torrence, 2000:7) 

 

 Os marcadores de objeto são: 

 

 Tabela 8: Marcadores de objeto em Wolof 

  Objeto 

 

Singular 

1 -ma- 

2 -la- 
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3 -ko-/ -kë- 

 

Plural 

1 -nu- 

2 -leen- 

3 -leen- 

                             (Torrence, 2000: 32) 

 

 95. Gis- në- ñu- leen       

       see –na- 3PL- 3PL 

      ‗They saw them‘ 

                 ‗Eles os viram‘                            (Torrence, 2000: 17) 

 

 96. da-ma-ko-fi                 teg        démb 

                 do-1SG-3SG-LOC       put         yesterday 

                ‗I put it here yesterday‘ 

    ‗Eu o coloquei aqui ontem‘      (Torrence, 2000: 32) 

   

 Há também um conjunto de pronomes livres que parecem conter uma forma dos 

marcadores de sujeito. Além disso, todas as formas terminam em nasal e, como aponta 

Torrence (2000), esse fato também pode ser visto no Fula com os pronomes livres: 

 

Tabela 9: Pronomes livres em Wolof e Fula 

Pronomes livres 

  Wolof Fula 

 

Singular 

1 man miin 

2 yow aan 

3 moon kanko 

 

Plural 

1 nun minen (1 EXC)  

1 INCLS - enen 



75 
 

2 yeen onon 

 
3 ñoom kamɓe 

         (Torrence, 2000: 34) 

 

   97. Gis -na-a -leen           démb,           ñoom 

         see-na-1SG-3PL         yesterday    3PLstr 

        ‗I saw them yesterday, them‘ 

        ‗Eu os vi ontem, eles‘                            (Torrence, 2000:70) 

 

  98. xale      yi,           ñoom,    ñu-o            dem    kër           gë  

                 child       the.PL    3PLstr       3PL-a          go      house        the.DIST 

    ‗The children, they, it‘s them who went to the house‘    

    ‗As crianças, elas, são elas que foram para casa‘    (Torrence, 2000:70) 

 

  De acordo com Torrence (2000), a obrigatoriedade de um sujeito expresso varia 

de acordo com o tipo de oração. O Wolof apresenta vários tipos de oração e uma delas é 

a neutra. O seu uso, conforme Torrence (2000: 38), indica que toda a oração é uma 

informação nova, ou seja, nenhum constituinte está em foco. Em uma oração neutra, o 

marcador de sujeito é obrigatório e é pós-verbal, enquanto que o DP sujeito é 

opcional
17

: 

 99.a. dem-na-ñu 

          leave-na-3PL 

       ‗They left‘ 

        ‗Eles foram‘         

 

    b. xale     yi             dem-na-ñu 

                   child    the.PL      leave-na-3PL 

      ‗The children, they left‘ 

      ‗The children left‘          

      ‗As crianças, elas foram‘                 

      ‗As crianças foram‘                (Torrence, 2000: 31) 

 

 

3.5.2.2. Balanta (língua oeste-atlântica) 

 De acordo com Intumbo (2007), os pronomes pessoais no Balanta estão 

divididos em livres e presos. Essas duas formas podem ocupar a posição de sujeito, mas 

só os pronomes presos podem exercer a função de objeto e de complemento 

                                                           
17 Quando presente, o DP sujeito é interpretado como tópico (Torrence, 2000: 31). 
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preposicional. Ainda de acordo com o autor, as formas de objeto preposicionado e de 

sujeito livre são idênticas, conforme mostram as tabelas a seguir:  

 

Tabela 10: Pronome sujeito em Balanta 

    Livres Presos 

Sujeito 

  

Singular 

1  nhi Ŋ- 

2  u a- 

3 in  

 

Plural 

1 ba bi- 

2 baa ba- 

3 baa bi- 

                     (Intumbo, 2007: 49) 

Tabela 11: Pronome objeto em Balanta 

 Não-enfático 

  Objeto não preposicional Objeto Preposicional 

 

Singular 

1 -ni nhi 

2 -u u 

3 -ma in 

 

Plural 

1 -ba ba 

2 -baa baa 
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3 -baa baa 

         (Intumbo, 2007: 49) 

 

  100. ŋ-     us             ki-garte 

                   1SG-  comprar   PF-livro 

                  ‗Eu comprei um livro‘                                            (Intumbo, 2007: 58) 

 

            101. yizi- ma 

                   Deixar-3SG 

                  ‗Deixe-o‘                    (Gomes, 2008: 46) 

 

           

3.5.2.3. Mandinca (língua mandé) 

 De acordo com Colley (1995: 29), também encontramos formas pronominais 

livres com alomorfes em Mandinca. Ambas as formas são usadas para sujeito, mas só os 

pronomes livres são empregados como objeto: 

Tabela 12: Pronomes em Mandinca 

 Livres  Alomorfes  

1 n nte   

2 i ite 

3 a ate 

1 ŋ ntelu 

2 ali alitelu 

3 í itelu 

(Colley, 1995: 23) 

   102. N    maŋ   a         je 

                  1SG NEG   3SG    ver 

                           ‗I haven‘t seen him‘ 

         ‗Eu não o tenho visto‘                                            (Colley, 1995: 21) 
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            103. ate     le             toloo-ta            mansoo  ti 

                    3SG  EMPH      install-VPR      chief      ti 

                   ‗He was installed as chief‘ 

                   ‗Ele foi instalado como chefe‘    (Wilson, 2000: 117)        

 

3.5.2.4. Diola (língua oeste-atlântica)   

 Segundo Long e Diomande (1968), parece que só há uma forma pronominal 

usada tanto para as funções gramaticais de sujeito e de objeto. Não há distinção entre 

formas pronominais livres e presas: 

Tabela 13: Pronomes em Diola 

 

   Sujeito e objeto  Referência 

  

Singular 

1  N eu, me 

2 i você, ti 

3 a ele, o, a, lhe 

 

Plural 

1 ã nós, nos 

2 au vós, vos 

3 u eles, os, as, lhes 

                (Long e Diomande:26) 

 

104. A   ka     kɔrɔ 

                  3SG TMA velho 

                 ‗Ele é velho‘        (Long e Diomande, 1968) 

 

              105. Sidi baa
18

           fo  

                  Sidi   TMA.3SG   cumprimentar  

                 ‗Sidi o cumprimenta‘                               (Long e Diomande, 1968: 42)  

 

                                                           
18 Ocorreu uma harmonização da vogal final do marcador de TMA be com o pronome a : be + a = baa 
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3.5.2.5. Fula (língua oeste-atlântica) 

 O Fula apresenta um complexo sistema pronominal que contém formas curtas e  

longas e formas  livres para a expressão do sujeito e formas semelhantes e diferentes  

do sujeito para a expressão do objeto: 

Tabela 14: Pronomes em Fula 

  Formas 

curtas de 

sujeito 

Formas 

longas de 

sujeito 

Pronomes 

livres 

Objeto 

 

Singular 

1 mi- miɗo miin -mi/-kan 

2 a-/ aa- / ɗaa- aɗa aan  -ma / -maa 

3 o- omo kanko -mo/- moo 

 

Plural 

1EXC Min- amin minen -min 

1INCLS em-/ ɗen- eɗen enen -men/ -em 

2 on- / ɗon- oɗon onon -mon /- on 

3 ɓe- aɓe kamɓe -ɓe 

   (Sylla, 1979: 19) 

 De acordo com Sylla (1979), a forma longa e a livre de sujeito são as mais 

marcadas em termos enfáticos. A forma longa abrange um sentido aspectual 

(progressivo) e a livre tem uma leitura de foco. Além disso, a autora assume que o fator 

determinante para a escolha da forma do pronome pode ser morfológica, fonética ou 

estilística. No dado (106a), a forma longa do sujeito miɗo ―1SG‖ indica que uma ação 

está em curso, enquanto que a forma livre miin ―1SG‖ carrega a informação nova na 

sentença: 

 106.a. miɗo  ñaam-a 

            I          eat-TNS 

           ‗I am eating‘ 

           ‗Eu estou comendo‘                       (Sylla, 1979: 24) 

 

        b. miin 

           1SG 

           ‗It‘s me‘ 

           ‗(Sou) eu‘                                 (Sylla, 1979: 19) 



80 
 

 

 Sylla (1979: 197) observa que há uma diferença na forma dos pronomes. No 

exemplo (107b), o pronome de 2SG a apresenta uma mudança na sua forma quando 

ocorre na posição pós-verbal, presa ao verbo (107b). Já no dado (108b), o pronome de 

3SG mo sofre um alongamento quando está sufixado ao verbo: 

 107.a. a   -      suuɗ-ii           huunde 

            You -  hide-TNS     something 

         ‗You have hidden something          

          ‗Você tem escondido alguma coisa‘      

  

          b. cuuɗ- ɗaa         huunde 

            hide-you          something 

           ‗You hid something...‘ 

           ‗Você escondeu alguma coisa‘                   (Sylla, 1979: 196) 

  

 

           108.a. mi-   suuɗ-ii   -    mo 

           I    -  hide-TNS-  him 

                     ‗I have hidden him‘ 

          ‗Eu o tenho escondido‘                                                    

 

                  b. cuuɗ-moo -mi 

          hide-him-I 

         ‗I hid you‘ 

         ‗Eu o tenho escondido‘                     (Sylla, 1979: 196) 

 

 Existe uma classe de pronomes específicos para não-humanos: são os pronomes 

não-pessoais, termo usado pela Sylla (1979: 20). Entretanto, ao que parecem, eles 

também pertencem à classe de determinantes
19

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Pronomes e determinantes ocupam o núcleo do DP. 
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Tabela 15: Determinantes em Fula 

 

 Formas curtas 

de sujeito
20

 

Formas longas 

de sujeito 

Objetos Pronomes 

livres 

Diminutivo -ngel angel ngel kanngel 

Aumentativo -ngal angal ngal kanngal 

Classe mista, 

não-humana 

-ndu andu ndu kayru 

Classe mista, 

incluindo 

objetos longos 

-ngol angol ngol kanngol 

        (Sylla, 1979: 20) 

 

    109. gitel -ngel 

            Olho -DET 

            ‗the small eye‘ 

           ‗pequeno olho‘                (Sylla, 1979: 9) 

 

 

     110. Demmba   war-ii           soondu- ndu 

            Demmba   kill-TNS      bird-DET 

                     ‗Demmba has killed the bird‘ 

           ‗Demmba tem matado o pássaro‘                                        (Sylla, 1979: 40) 

 

3.5.2.6. Biafada (língua oeste-atlântica) 

 Biafada, assim como Wolof e Fula, também apresenta um rico sistema 

pronominal com pronomes livres e afixos/clíticos: 

 

 

 

 

                                                           
20

 Como aponta Sylla, as formas curtas de sujeito e objeto são idênticas e ela sugere que o leitor consulte 

duas obras: Arnott, D.W. (1972). The Nominal and Verbal systems in Fula.  e  Ka, Fary Silaté, (1977). 

Description morpho-syntaxique du Jengelle (Parler Reul du Sénégal). Thèse de doctorat .Université de 

Paris. 
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Tabela 16: Pronomes em Biafada 

  Pronomes 

livres 

Sufixo de 

sujeito 

Sufixo de 

objeto 

 

Singular 

1 mma -m -am, -a 

2 yi -ra, -ä, -o -e 

3 mom -ma, -i, Ø -ma, -ä, -na 

 

Plural 

1 bom -ba,-ban -bo 

2 een -roon, -oon -een 

3 nimmä -mmä -mmä, -nnä 

         (Wilson, 1993: 67) 

 Há também um marcador de sujeito invariável que é exigido quando o sujeito do 

verbo é um DP ou um pronome livre, de acordo com Wilson (1993: 68). A forma desse 

marcador pode variar de acordo com a posição do DP. O clítico –re é sufixado ao verbo 

depois do pronome livre (111a) e do DP (111b), isto é, quando a ordem é SV, enquanto 

que o clítico –i é sufixado ao verbo quando o DP ou o pronome está em posição pós-

verbal na ordem VS (111c): 

 111.a. mma leeg-re  

         1SG    vir-CL 

         ‗I came‘  

         ‗Eu vim‘        

 

     b. u-sa            leeg-re 

        SG-homem vir-CL 

       ‗The man came‘ 

       ‗O homem veio‘  

       

     c. leeg-i u-sa 

         vir-CL SG-homem 

                   ‗the man came‘      

        ‗Veio o homem‘                                             (Wilson, 1993: 68) 
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 O Wolof apresenta uma série de marcadores de sujeito que variam de acordo 

com o sistema de TMA, além de manifestar também um sistema de pronomes de 

objetos. Fula e Biafada, assim como o Wolof, demonstram um rico sistema pronominal, 

com formas curtas, longas e livres de pronomes para sujeito e objeto. O Balanta também 

possui pronomes livres e presos, sendo que estes últimos podem exercer função de 

objeto também. Mandinca apresenta pronomes livres tanto para sujeito quanto para 

objeto. Diola foi a única língua observada que evidencia uma única forma pronominal 

para sujeito e objeto. 

 

3.6. Argumentos nulos 

3.6.1. Argumentos nulos em PE 

 O PE é uma língua [+sujeito nulo]. Isso quer dizer que o sujeito pode ou não ser 

pronunciado: 

 112.a. Nós amamos vocês 

       b. pro Amamos vocês 

 Em (112b), o sujeito nulo está estruturalmente representado pelo pro, mas não é 

expresso fonologicamente. Segundo Silva (2006), o PE apresenta uma preferência pelo 

sujeito nulo. Os exemplos abaixo mostram que há uma escolha pelo uso do sujeito nulo 

nas três pessoas (1ª, 2ª e 3ª, respectivamente): 

 113. ... se amanhã como magistrado ____ viesse a verificar que ____ tinha 

errado ou que ____ tinha julgado mal, sobretudo se ____ tivesse julgado mal em 

prejuízo de alguém... Hoje ____ gostava de ser magistrado porque ____ estou 

convencido que ____ talvez evitasse mais injustiças como magistrado do que as que 

____ posso evitar como advogado.  

                (Silva, 2006: 30) 

 

114. Por exemplo, nesse trabalho que ____ apresentou sobre poesia, ____ é 

capaz de me dizer o que ____ aproveitou do contato com os alunos? 

        (Silva, 2006: 30) 
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115. ...agora não há dúvida nenhuma que se ____ for de facto um indivíduo 

responsável na produção, ____ tem de se incomodar porque ____ não é apoiado 

naquela parte de stocks de existências, de fornecimento, etc. 

                (Silva, 2006: 30) 

 

 O autor ressalva que o falante ao se inserir na conversa, usa um pronome sujeito 

expresso. Isso mostra que a 1ª pessoa apresenta um índice mais baixo que as outras 

pessoas gramaticais em relação ao uso do sujeito nulo. A preferência nesse caso é pelo 

sujeito expresso: 

 116. O mato é constituído normalmente de espécies muito lenhosas, de 

combustibilidade muito grande, de modo que dá-se com muita facilidade uma 

propagação de qualquer pequeno foco de incêndio que surja, até uma faúlha que caia da 

chaminé onde se esteja a cozinhar, ou uma... Eu não acredito muito na ponta de cigarro, 

mas...                           (Silva, 2006: 29) 

 

 As orações que menos favorecem o uso de sujeito nulo são as relativas, de 

acordo com Silva (2006: 31). Uma possível explicação que o autor fornece é o fato de o 

antecedente do sujeito das relativas ter uma função sintática diferente na oração 

principal (117) ou aparecer em um contexto anterior à oração principal (118). 

 

117...mas nós é que estamos sempre a dar justificações ao públicoi, [que elei por 

vezes já não aceita].                       (Silva, 2006: 31) 

 

118. Os bombeirosi são geralmente poucos. Os montes muitas vezes não têm 

estradas [que elesi possam... onde elesi possam facilmente acercar-se do fogo]... 

                         (Silva, 2006: 31) 

 

O PE além de ser [+sujeito nulo] também é [+objeto nulo], ou seja, o objeto 

pode ou não ser pronunciado: 

 

119.a. As cervejas, tu podes deixar Ø na sala.                         

 

      b. As cervejas, tu podes deixá-las na sala.          (Cyrino e Reich, S/D: 10) 
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3.6.2. Argumentos nulos em LAs 

 

3.6.2.1. Wolof (língua oeste-atlântica) 

 De acordo com Torrence (2003: 5), o Wolof é uma língua de sujeito nulo com 

marcador de sujeito obrigatório que varia com o tipo de oração, marcadores de TMA e 

de  negação. Esses marcadores funcionam como uma flexão verbal: 

 Neutro 

 120.a. dem-na-a 

           leave-na-1SG 

        ‗I left‘ 

         ‗Eu fui‘                     

 

    b. dem-nga 

         leave-na.2SG 

       ‗you left‘ 

        ‗Você foi‘                    (Torrence, 2000: 20) 

  

 Focalização do verbo 

 

 121. da-ma  dem 

        do-1SG  leave 

      ‗I DID leave‘, ‗what I did was leave‘ 

       ‗(O que eu fiz), foi ir‘      (Torrence, 2000: 20)  

 

 Focalização do sujeito 

 

 122. ya-a  dem 

         2SG-a leave 

                ‗it's you that left‘ 

       ‗(É) você quem foi‘       (Torrence, 2000: 20)  

 

 

 Com base nos dados observados, parece que não há objeto nulo nessa língua. 

 

 

3.6.2.2. Balanta (língua oeste-atlântica) 

 Segundo Gomes (S/D), quando o DP sujeito não vem expresso fonologicamente, 

é necessário o uso de marcadores de concordância no verbo. Quando o sujeito está 

expresso, os verbos não recebem esses marcadores.  
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 123. wabo   m
21

-mada- Ø           ta     a         paj       ma 

       Agora   1SG-poder-PRES     ir     LOC   festa    D 

      ‗Agora eu posso ir para a festa‘     (Gomes, S/D) 

   

 

Os marcadores de pessoa variam se a oração é afirmativa ou negativa: 

 

Tabela 17: Marcadores de pessoa em Balanta 

 

Número Pessoa Orações afirmativas Orações negativas 

 

Singular 

1 n-/i- nn-/ii- 

2 u- uu- 

3 a- aa- 

 

Plural 

1 ba-...na- baa na- 

2 ba- baa- 

3 bi- bii- 

(Gomes, S/D) 

 

3.7. Redobro de pronomes 

3.7.1. Redobro de pronomes em PE 

 De acordo com Barbosa (2009), o pronome pode coocorrer com um sujeito pré-

verbal. No exemplo (124), o pronome 3SG ela retoma o DP Teresa.  

 124. A Teresa escreveu ela o poema 

                          (Barbosa, 2009: 107) 

 

 Para esse autor, construções com ―duplo sujeito‖ são um caso de deslocamento à 

esquerda (DE), em que o redobro do DP é feito por um pronome pós-verbal. Ele 

corrobora essa afirmação ao mostrar que o quantificador não pode ocorrer em DE: 

 

 125. a.*Nenhuma criança escreveu ela o poema.                   

         

        b. Nenhuma criança escreveu  Ø o poema.          (Barbosa, 2009: 104) 

    

                                                           
21  A nasal exibirá o mesmo ponto de articulação da consoante que estiver afixada, segundo Gomes (S/D). 
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 Quando o redobro é feito por um pronome pré-verbal, ambos são analisados 

como dois tópicos: 

 

 126. A Teresa, ela escreveu o poema. 

                 (Barbosa, 2009: 107) 

  

 Barbosa (2009) observa que construções como o dado (126) são pouco 

produtivas, enquanto que as construções com redobro de pronome em posição pós-

verbal são mais produtivas.  

 Como afirma Rocha (2011), os traços- phi (número, pessoa e gênero) e de Caso 

dos clíticos concordam com os traços e o Caso do DP redobrado, já que há formas 

específicas para pessoa, número, gênero e Caso: 

 127. A Maria, os alunos estimam-na.                (Rocha, 2011: 12) 

 128. O João começou a responder ele antes que outros o fizessem. 

                  (Barbosa, 2009: 101) 

 Consoante Diniz (2007), a reduplicação de objeto no PE acontece por 

intermédio de um clítico acusativo seguido pela preposição a: 

 129. Vi-o a ele            (Diniz, 2007: 62) 

 

 A autora também afirma que é possível a reduplicação de objeto indireto nessa 

língua com o uso da preposição a: 

 130. Disse-lhei a elei                      (Diniz, 2007: 63) 

 

  

3.7.2. Redobro de pronomes em LAs 

3.7.2.1. Wolof (língua oeste-atlântica) 

 Parece que no Wolof , há casos de redobro de sujeito. O pronome 3PL ñu retoma 

o DP góór ñi, conforme se vê em (131) e em (132) retoma o DP xale: 

 

  131. góór    ñi                  gor-na-ñu                      garab     gi 

                     man     the.PL          cut.down-na-3PL           tree        the 

        ‗The men cut down the tree‘ 

       ‗Os homens derrubaram  a árvore‘     (Torrence, 2000: 49) 
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              132. xale      yi            dem-na- ñu 

           child     the.PL    leave-na-3PL 

                     ‗the children, they left‘ 

          ‗the children left‘ 

          ‗As crianças, elas foram‘              (Torrence, 2000: 31) 

 

A duplicação de clíticos de objeto é possível quando o pronome livre (cf. tabela 

9) antecede o DP objeto redobrado, segundo Torrence: 

  133. gis-na-a-kë            moom    xale      bi 

                     see-na-1SG-3SG   3SGSTR  child    the 

        ‗I saw him he the child‘ 

        ‗Eu  o vi ele a criança‘       (Torrence, 2000: 75) 

 

Construções com redobro são verificáveis no PE e no Wolof. No PE, o pronome  

pode estar tanto na posição pré-verbal, quanto pós-verbal, sendo que a primeira é a 

menos produtiva. Além disso, os pronomes apresentam os mesmos traços-phi do DP 

redobrado. Já no Wolof, foi visto que há concordância de pessoa e de número com o DP 

redobrado. 

 

3.8. Interrogativas 

3.8.1. Interrogativas em PE 

 De acordo com Mioto e Kato (2005), as interrogativas QU do PE podem 

aparecer à esquerda da sentença. Conforme se vê no exemplo abaixo, só é gramatical a 

estratégia clivada é que. A estratégia em que há apenas o complementizador que produz 

uma sentença agramatical: 

 134.a. Onde é que você estava em 82, Artur Jorge?      

        b. * Onde que você estava em 82, Artur Jorge?   

     (Mioto e Kato, 2005: 172)  

 

 Note-se que a ordem SV deve ser alterada, caso contrário, a sentença torna-se 

agramatical (135b): 

 135. a. Como reagiu Adriano Pinto?      
 

        b. * Como o Adriano Pinto reagiu?                 (Mioto e Kato, 2005: 172) 
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 Além do deslocamento à esquerda, as palavras QU podem aparecer in-situ. 

Como observam os autores, a exigência da ordem VS, no caso de Qu in-situ, deixa de 

existir: 

 

136.a.Os jovens terão o seu bacharelato para quê?                  

 

       b.  *Terão os jovens o seu bacharelato para quê?            

   (Mioto e Kato, 2005: 175) 
 
 

3.8.2. Interrogativas em LAs 

3.8.2.1. Balanta (língua oeste-atlântica) 

 O Balanta apresenta uma interrogativa do tipo Sim/Não marcada pela entoação 

ascendente, segundo Intumbo (2007): 

 137. A   - ten   mgbi   bi- habm?     SVO 

       2SG -ter   três      PL- filho 

       ‗Tens três fihos?‘                           (Intumbo, 2007: 100) 

 

 Na inversão, ou seja, na ordem OSV, manifesta-se o relativizador ma. Neste  

caso, postulamos que ma seja um marcador de foco: 

138. (Nge)  mgbi   bi-habm    ma       a    -    ten? 

        então   três     PL-filho    REL    2SG -  ter  

       ‗Então,tens três filhos?‘                          (Intumbo, 2007: 101) 

 

 Há também a presença de pronomes interrogativos. Junto com eles, verifica-se o 

uso da partícula de realce (opcional) nge e do relativizador –te, sufixado a verbos não 

estativos no tempo anterior (Intumbo, 2007): 

 139. (Nge)  anuma  a   -      tum  malu? 

        REAL onde     2SG-    pôr   arroz 

      ‗Onde puseste o arroz?‘                 (Intumbo, 2007: 102) 

 

140. (Nge) wi       a   -      us -te? 

       REAL o que  2SG-    comprar- REL 

      ‗O que compraste?‘              (Intumbo, 2007: 102) 
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3.8.2.2. Diola (língua oeste-atlântica) 

 Diola também apresenta interrogativas Sim/Não marcadas pela entoação, mas 

sem a inversão de ordem dos constituintes: 

 141. a        be       sigi? 

        3SG   TMA   sentar 

      ‗Ele está sentado?‘            (Long e Diomande, 1968: 15) 

 

 

 Além disso, conta também com a presença de pronomes interrogativos: 

 

 142. mũ  ―o que‖ 

       Ĵõ     ―quem‖ 

       mĩ    ―onde‖ 

        Ĵori   ―quanto‖                                                   (Long e Diomande, 1968: 44) 

 

 

 No dado (143b), parece que Diola é uma língua com QU in –situ: 

 

 

 143.a. mũ       dõw? 

          O que     TMA        

         ‗O que é isto?‘                       

 

      b. a      be        mĩ? 

                   3SG  TMA   onde 

        ‗Onde está?‘                    (Long e Diomande, 1968: 44) 

 

 As palavras interrogativas no PE, quando aparecem in-situ, não apresentam a 

necessidade de inversão da ordem SV, diferentemente do que ocorre quando estão à 

esquerda da sentença. Outra língua que apresenta QU in-situ é o Diola e assim como o 

PE e o Balanta manifestam pronomes interrogativos deslocados à esquerda. 

 

3.9. Topicalização 

3.9.1. Topicalização em PE 

 Para o PE, Duarte (1987 apud POLLI (2008)) percebeu quatro tipos de 

construção de tópico que serão exemplificadas a seguir: 

 

(i) Tópico pendente: não há relação entre o elemento topicalizado e o comentário 

feito: 
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    144. Quanto ao debate de ontem à noite, é forçoso reconhecer que há políticos 

que falam sobre um país que não conhecem.       (Polli, 2008: 42 ) 

 

(ii) Deslocamento à esquerda: há relação entre o elemento topicalizado e o 

comentário por meio do uso de um pronome: 

 

    145. O João... ouvi dizer que ele tinha ido passar férias a Honolulu.  

        (Polli, 2008: 43) 

 

(iii) Topicalização: o local de extração do elemento topicalizado é preenchido por 

uma categoria vazia: 

 

     146. A esse político, podes crer que não dou o meu voto _       

 (Polli, 2008: 43) 

 

(iv)CLLD (deslocamento à esquerda clítica): o constituinte topicalizado é retomado 

ou o conjunto que ele introduz é enumerado por um clítico. Conforme Polli 

(2008:44), os DPs ―aos amigos‖, ―os porteiros‖ e ―os gerentes‖ reproduzem o 

conjunto citado anteriormente pelo DP ―as pessoas‖ e eles são retomados por 

clíticos que estão em concordância com eles : 

 

     147. O tipo é insuportável! O modo como ele trata as pessoas é incrível! Aos 

amigos, fala-lhes com aquele tom de paternalismo condescendente que ninguém 

agüenta. Os porteiros, considera-os abaixo de cão. Os gerentes, trata-os como se 

fossem míseros contínuos...                    (Polli, 2008: 44) 

 

3.9.2. Topicalização em LAs 

3.9.2.1. Wolof (língua oeste-atlântica) 

 No Wolof, conforme se viu seção 3.5.2.1, dependendo do tipo de oração, há ou 

não a obrigatoriedade de um DP sujeito expresso. Em uma oração marcada pelo gênero 

neutro, o DP sujeito é opcional e recebe uma leitura de tópico. Na topicalização de 

objeto (148a) e de sujeito (148b-c) pode haver um pronome no local da extração do DP: 
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 148.a. tééré   bii  ,     kan      lë    -  koi     góór        gi        jox?        

            book    DET    who    COP - 3SG   man        DET    give 

          ‗The book, who did the man  give it to?‘ 

          ‗O livro, a quem o homem deu ele?‘                          

 

      b.  góór         gii,      kan          lëi        jox     tééré    bi? 

                      Man         DET   who         COP   give    book    DET 

          ‗The man, who did he give the book to?‘   

          ‗O homem, a quem ele deu o livro?‘                 (Schwartz, 1975: 242)  

 

 

    c.  jàngalekat   yii,           tox –na – ñui       yàmbaa        ji 

         teacher         the.PL    smoke-na-3PL    marijuana    the 

                   ‗the teachers, did they smoke the marijuana?‘ 

        ‗the teachers, they smoked the marijuana‘ 

        ‗Os professores, eles fumaram maconha?‘ 

        ‗Os professores, eles fumaram maconha‘  (Torrence, 2000: 66)  

 

 

 Como aponta Schwartz (1975), o pronome de 3SG aparece na cópula lë. Quando 

o pronome de sujeito mu ―3SG‖ aparece, a estrutura  kan lë  não é permitida. No seu 

lugar, deve ser empregada a sua variante ku: 

 149.a. góór       gii,     ku   - mui     jox    tééré   bi? 

           man       DET  who  -3SG    give  book   DET 

          ‗The man, who did he give the book to?‘ 

          ‗O homem, quem ele deu o livro?‘         

 

 

        b. *góór gi kan lë um jox tééré bi?                      (Schwartz, 1975: 242) 

 

 Também há a presença de  partículas de tópico: nag, kat, de, kaay, naam, gaa, 

kañ, etc, cujos sentidos ainda não estão claros, segundo Torrence (2000). Nota-se que há 

mais de uma posição de tópico à esquerda: 

 150. góór      gi     nag   ndax      xale      yi           nag,  dàq-na-ñu-*(ko) 

                    man        the  TOP  Q          child     the.PL    TOP   chase-na-3PL-3SG 

  ‗As for the man, as for the children did they chase him?‘                                                                       

  ‗Quanto ao homem, quanto às crianças, elas o perseguiram?‘       

           (Torrence, 2000: 72) 
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 Essa língua também apresenta topicalização à direita da sentença. O 

deslocamento do clítico à direita só é possível com pronomes livres (151). Para DPs, é 

necessário o uso de uma partícula interrogativa ndax (152b): 

  151. gis-na-a-léén         démb,          ñoom 

                     see-na-1SG-3PL   yesterday    3PLSTR 

        ‗I saw them yesterday, them‘ 

        ‗Eu os vi ontem, eles‘                          (Torrence, 2000: 70) 

 152. a. *gis-ngë-kó,           xale     bi       nag 

                      see-na+2SG-3SG    child    the     TOP 

                      ‗*You saw him, the child‘  

          ‗*Você viu ela, a criança‘       

 

       b. gis-ngë-kó              ndax    xale      bi       nag 

                       see-na+2SG-3SG   Q         child     the     TOP 

                     ‗Did you see him, the child?‘ 

        ‗Você viu ela, a criança?‘       (Torrence, 2000: 73) 

Além disso, ambas as topicalizações (à esquerda e à direita) podem ocorrer 

simultaneamente: 

153. xale       yi,            gis-na-a-léén            démb,          ñoom 

                    child     the.PL      see-na-1SG-3PL      yesterday     3PLSTR 

       ‗The kids, I saw them yesterday, them‘ 

      ‗As crianças, eu as vi ontem, elas‘   (Torrence, 2000: 70) 

3.9.2.2. Fula (língua oeste-atlântica) 

 Assim como o Wolof, o Fula também apresenta um pronome cópia no local da 

extração do DP: 

 Sujeito 

 154. naggei  - ngel,  ngeli  -  majj- ii       

        cow   - DET    it       -  loose- TNS 

       ‗The cow, it is lost‘   

        ‗A vaca, ela está perdida‘         (Sylla, 1979: 162) 

  

 Objeto direto 

 

 155. rawaandui  -ndu,   Aali    riw – ii        - ndui     

        Dog           -DET   Aali    chase-TNS  - it 

       ‗The dog, Aali chase it‘ 

       ‗O cachorro, a Aali o persegue‘        (Sylla, 1979: 163) 

 

 Adjunto 
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 156. boggoli    - ngol,     o   -    ŋabb – ir- ii                   -ngoli       lekki           ki    

           Rope        - DET    he -    climb- INST – TNS       -it          tree             DET  

       ‗The rope, he climbed the tree with it‘  

         ‗A corda, ele escalou a árvore com ela‘       (Sylla, 1979: 163) 

 Parece que não há partículas de tópico no Fula.  

3.9.2.3. Balanta (língua oeste-atlântica) 

 Assim como no Fula, não foi observado o uso de partículas de tópico: 

  157. Sadioi  Mariama  kano-mai 

         Sadio  Mariama   love-3SG 

         ‗Sadio, Mariama loves him‘ 

         ‗Sadio, Mariana o ama‘               (Fudeman, 2000/2001: 100) 

 

   158. bugi    fɔ                n-karaŋ  fii 

          Book  CLN5.this    1-read    CLN5.it 

                  ‗This book, I read it‘ 

         ‗Este livro, eu o leio‘                (Fudeman, 2000/2001: 100) 

   

 O Balanta também permite a topicalização de mais de um DP: 

  159. Sadioi  bugj    ma   ai-karaŋ     fij 

         Sadio   book   D     3SG-read   CLN5.it 

        ‗Sadio, the book, he read it‘ 

         ‗Sadio, o livro, ele o leu‘               (Fudeman, 2000/2001: 101)  

 

 O PE evidencia quatro tipos de construção de tópico que podem contar ou não 

com a presença de resumptivos. No Wolof parece que só há topicalização com 

resumptivo, bem como acontece no Fula. A diferença entre essas duas línguas fica no 

uso de partículas de tópico que somente o Wolof apresenta. Já o Balanta evidencia o uso 

de classes nominais junto com pronomes presos ou de objeto obrigatórios. 

 

3.10. Focalização 

3.10.1. Focalização em PE 

 As construções clivadas são um tipo de focalização em PE. Para o PE, Lobo 

(2006) apresenta as seguintes construções: a) as clivadas canônicas; b) as clivadas-Q; c) 

as pseudo-clivadas básicas; d) as pseudo-clivadas invertidas; e) as pseudo-clivadas 

invertidas de é que; f)  estruturas de focalização com ser, conforme se vê nos exemplos 
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a seguir: 

 

160.a. Foi a telefonia que o Pedro estragou 

       b. Foi a telefonia o que o Pedro estragou 

       c.O que o Pedro estragou foi a telefonia 

      d. A telefonia foi o que o Pedro estragou 

      e.A telefonia é que o Pedro estragou 

       f.O Pedro estragou foi a telefonia.                                          (Lobo, 2006) 

  

 Em PE, as clivadas são derivadas pelo movimento do foco para a periferia 

esquerda da oração. 

3.10.2. Focalização em LAs 

3.10.2.1. Fula (língua oeste-atlântica) 

As sentenças de foco no Fula  apresentam duas características, de acordo com 

Sylla (1979): o DP focalizado é precedido pelo marcador de foco ko (que é opcional no 

início da sentença) e o verbo obrigatoriamente tem que estar no passado relativo (o 

marcador -i): 

 

 161.a. Aali  sood – i    ko     teew 

         Aali   buy-RP    Foc    meat 

        ‗It‘s meat that Aali bought‘     

         ‗É a carne que a Aali comprou‘                    

 

 

       b. ( ko)    Aali    sood – i     teew 

          Foc      Aali   buy-RP      meat  

         ‗It‘s Aali who bought the meat‘ 

                     ‗É a Aali que comprou a carne‘                     (Sylla, 1979: 118) 

 

 

 Em (161a) e (161b), temos o objeto e o sujeito em foco, respectivamente, sendo 

que o elemento focalizado pode ou não vir antecedido pelo marcador de foco se estiver 

no início da sentença e o verbo deve estar no passado relativo, caso contrário a sentença 

torna-se agramatical: 
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 162.*Aali  sood – ii    ko     teew 

        Aali   buy-GP     Foc   meat 

       ‗*It‘s meat that Aali bought‘     

       ‗*É a carne que a Aali comprou‘          (Sylla, 1979: 118) 

 

 Note-se que a focalização do objeto não escolhe o movimento. 

 

3.10.2.2. Balanta (língua oeste-atlântica) 

 

 De acordo com Fudeman (2000/2001: 97), no Balanta, a construção de foco é 

feita com um pronome que apresenta uma concordância com a classe nominal do 

sintagma focalizado. Ao contrário do que se viu na construção de tópico em que há a 

obrigatoriedade da presença de um resumptivo, no foco o uso de um pronome objeto 

torna a sentença agramatical: 

 

 163.a. saa     fi              a-lama         womu 

         snake  CLN5.it    CLN1-king   eat 

         ‗The king ate a snake (not a toad)‘ 

        ‗O rei comeu a cobra (não o sapo)              (Fudeman, 2000/2001: 97) 

 

      b.*saa    ma  fi              a-lama          wom-ma 

          snake  D  CLN5.it     CLN1-king   eat-3SG 

       ‗*Foi a cobra que o rei comeu ela‘   (Fudeman, 2000/2001: 100) 

 

 

3.10.2.3. Wolof (língua oeste-atlântica) 

 

Segundo Torrence (2000), o foco de objeto (164b) é marcado pela presença do 

expletivo- l
22

, que está ausente no foco de sujeito (164a). Quando é o verbo que está em 

foco (164c), há a presença de um verbo ―dummy‖, da, uma forma gramaticalizada 

semelhante ao verbo do inglês do. 

 

 164.a. ma-a          lekk     ceebujën 

           1SG-a           eat        rice.fish 

        ‗It's me who ate fishrice‘ 

         ‗Sou eu que comeu o arroz de peixe‘                  

 

      b. ceebujën         l-a-a                  lekk 

          rice.fish            XPL-a-1SG          eat 

                                                           
22  O -l para Torrence (2000: 36) é um expletivo encontrado em construções de foco. 
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                  ‗It's fishrice that I ate‘ 

         ‗É o arroz de peixe que eu comi‘    

 

      c. da-ma-a             lekk      ceebujën 

                     do-1sg-a              eat          rice.fish 

                    ‗I DID eat fishrice‘, ‗eat fishrich is what I did‘, ‗what I did to the fishrice 

was eat it‘ 

        ‗Comer peixe é o que eu fiz‘         

       ‗O que fez, (foi) comer peixe‘        (Torrence, 2000: 7) 

 

 

 As construções de foco no PE podem ser acompanhadas do é... que, como 

também da ausência do verbo ser ou do complementizador que. Já nas línguas africanas 

de substrato do CG, podem apresentar uma partícula de foco, como é o caso do Fula. No 

Balanta, só foi observado o foco de objeto e nessa construção não há partícula de foco, 

nem uso de pronome resumptivo. O Wolof apresenta um expletivo no foco de objeto 

que se ausenta no foco de sujeito. Além disso, essa língua também mostrou a 

focalização do verbo.     

 No próximo capítulo, apresentamos alguns aspectos da gramática do CG. 
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CAPÍTULO 4 

 Aspectos gramaticais do crioulo guineense 

 

 Neste capítulo, serão descritos alguns aspectos da gramática do CG. Ele será 

dividido em duas partes. Na primeira parte, com base em Couto (1994) e Intumbo 

(2007), farei uma revisão do que já foi dito sobre o CG, como as classes de palavras, 

utilizando dados coletados por mim. Já na segunda parte, apresentarei as minhas 

observações sobre os seguintes aspectos gramaticais do CG: a posição  dos advérbios, 

os expletivos, as construções aplicativas, causativas e passivas.   

Parte I 

4.1. O nome 

4.1.1. Os determinantes 

  Em CG, existem nomes próprios e comuns, como em qualquer outra língua 

natural. Observa-se que no nome próprio não há a presença de artigo. Nos nomes 

comuns, nem sempre há a presença de um determinante, mas quando há um 

modificador, como um adjetivo, este pode concordar com o nome: 

 1. Un    girafa 

    ART girafa 

   ‗uma girafa‘ 

 

  2. Mindjer gorda 

     mulher  gorda.F 

    ‗mulher gorda‘ 

 

  3. Omi      gordu 

     homem gordo.Masc 

    ‗homem gordo‘ 

 

  4. Jon ta      lei   tudu  dia 

     João TMA ler  todo   dia 

     ‗O João lê todos os dias‘ 

 

 Não há artigo definido, apenas o artigo indefinido un ―um, uma‖ que é 

variável quanto ao número (5): 
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 5.a.un    libru 

      ART libru 

     ‗um livro‘ 

 

 b.*un    libru-s 

    ART  livro-PL 

   ‗*uns livros‘ 

 

 

 O pronome demonstrativo possui função dêitica, ou seja, mostra o ser no 

espaço. Pode também especificar um nome, indicando sua proximidade ou seu 

afastamento em relação ao falante. Os demonstrativos são dois: 

 

 Tabela 18: Pronomes  demonstrativos em CG 

 

Es Este, esta, essa, esse, estas,estes, essas, 

esses 

Kil Aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas 

     

     6. kil    mininu-s 

        DEM menino-PL 

                    ‗Aqueles meninos‘ 

  

      7. es      omi 

          DEM homem 

        ‗esse homem‘ 

 

 Note-se que não flexionam nem para gênero, nem para número. 

 

4.1.2. O gênero 

 A distinção entre o gênero feminino e masculino é quase inexistente.  

   8.a. mininu 

        menino, menina ou criança 

 

     b. pursor 

        professor ou professora 

 

     c. el,      elis  

        ele, ela, eles, elas 

 

 No entanto, existem palavras que expressam essa diferença de gênero, como 

nos exemplos em (9), mas com diferentes itens lexicais: 
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  9. a. mame,  pape 

         mãe,     pai 

 

     b. mindjer, omi 

         mulher,  homem 

 

 A oposição –u para o masculino e –a para o feminino é observada, porém, em 

algumas palavras: 

 

 10. tiu,         tia 

      tio.Masc, tia.F   

     ‗tio, tia‘ 

 

 A distinção de gênero gramatical é melhor observada nos adjetivos, como 

ilustram os exemplos (2) e (3) acima. 

 

4.1.3. O número 

 Pode-se marcar o plural acrescentando o sufixo – s ao nome (substantivo ou 

adjetivo) quando terminado em vogal. Quando o final do nome for consoante, deve-se 

acrescentar a terminação –is : 

 11.a. Nha          tris tia-s         gorda-s 

      1SG.POSS    três tia.F-PL  gorda.F-PL 

     ‗As minhas três tias gordas‘ 

 

    b. Kil   nha           livru-s 

      DEM 1SG.POSS livro-PL 

     ‗Aqueles meus livros‘ 

 

    c. mindjer-is 

       mulher-PL 

      ‗mulheres‘ 

 

4.1.4. Os possessivos 

 Os pronomes possessivos ocorrem antes do nome e são invariáveis: 

Tabela 19: Pronomes possessivos em CG 

Nha Meu, minha 

bu Seu(s), sua(s) 

Si Dele, dela 

No Nosso, nossa 

bo Vosso, vossa 
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se Deles, delas 

 

 

   12.El    i       nha           pape 

      3SG  COP 1SG.POSS pai 

     ‗Ele é meu pai‘  

 

   13.El    i        si               pape 

       3SG COP  3SG.POSS  pai 

                  ‗Ele é o pai dele‘ 

 

4.1.5. Os pronomes indefinidos 

 Os pronomes indefinidos são invariáveis quanto ao gênero e número. Podem 

aparecer antes ou depois do nome: 

Tabela 20: Pronomes indefinidos em CG 

Tudu Todos 

Nin um Nenhum 

Kada Cada 

Manga Muito 

Ninguin Ninguém 

Utru Outro 

 

    13.Nin um  livru 

        INDEF    livro 

       ‗nenhum livro‘ 

 

    14.Nha          ropa   tudu      N      susa 

       1SG.POSS  roupa INDEF  1SG   sujar 

      ‗Toda minha roupa sujei‘ 

 

4.1.6.Os pronomes interrogativos 

 Os pronomes interrogativos são invariáveis. 

 

Tabela 21: Pronomes interrogativos em CG 

Kin ku Quem que? 

Pa kin ku Para quem que? 

Kal Qual, quais? 

Ke ku O que ? 

Nunde Onde? 

Ku kin ku Com quem que? 
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Di kin ku De quem que? 

Kuma Como? 

Pa nunde Para onde?  

Kal dia Quando? 

Pabia Por que? 

 

 15. ke      ku   anos no   kume   aonti? 

      O que que  1PL 1PL  comer ontem 

      ‗O que que nós comemos ontem?‘ 

 

  16.Pedro bin di nunde? 

      Pedro vir de  onde 

     ‗Pedro chegou de onde?‘ 

 

 

4.1.7. Os pronomes reflexivos 

 De acordo com os dados coletados, os pronomes reflexivos não possuem uma 

forma própria. Com a ausência de um pronome específico, usa-se o redobro de 

pronome: 

Tabela 22: Pronomes reflexivos em CG 

Ami n- korta Eu me cortei 

Abo bu -korta Tu te cortaste 

El i -korta Ele se cortou 

Anos no -lorta Nós nos cortamos 

Abos bo -korta Vós vos cortastes 

Elis é -korta Eles se cortaram 

 

  17. Ami N      molostra 

       1SG 1SG  ferir 

      ‗Eu me feri‘ 

 

  18. Abo  bu      laba 

        2SG  2SG   lavar 

       ‗Você se lavou‘ 

 

 Também é possível usar termos referentes a partes do corpo: 

 

 19. I       mata      si               kabesa 

      3SG  matar     3SG.POSS cabeça 

                  ‗Ele se matou‘  
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4.1.8. O pronome pessoal 

 Existem formas diversas dos pronomes pessoais. 

 

Tabela 23: Pronome pessoal em CG 

 

 Longas Curtas Objeto Objeto 

preposicionado 

 

Singular 

1 Ami N -n pa mi 

2 Abo Bu -u pa bu 

3 El I -l pa el 

 

Plural 

1 Anos No -nu pa no 

2 Abos Bo Bos pa bo 

3 Elis É elis pa elis 

 

 O pronome pessoal quando for complemento ocorre depois do verbo: 

    20. I      bai  pa     sidade 

        3SG  ir    para  cidade 

       ‗Ele foi à cidade‘ 

   

    21. El   i          djuda-nu 

        3SG 3SG    ajudar-1PL 

       ‗Ele nos ajudou‘ 

 

    22. Jon   bin ku    el  

         João  vir  com 3SG 

       ‗João veio com ele‘ 

 

     23. Omi         mostra-n       casa  

                     Homem mostrar-1SG casa 

                   ‗O homem mostrou a casa para mim‘ 

 

Uma propriedade bastante produtiva no CG é a manifestação de redobro de 

clíticos. Os pronomes longos podem ser redobrados pelos curtos quando na função de 

sujeito: 

24.a. Ami sai 

       1SG  sair 

      ‗Eu saí‘   

 

         b. N       sai 

   1SG   sair 

  ‗Eu saí‘ 
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         c. Ami  N      sai 

            1SG  1SG   sair   

         ‗Eu eu saí‘ 

 

 Os objetos também podem ser redobrados : 

        25. Ami  João odja-n                      

                       1SG  João  ver-1SG  

            ‗Eu, o João me viu‘ 

  

 

4.1.8.1.Os clíticos e os não-clíticos 

 

 De acordo com Duarte (2008), os verbos podem receber prefixos de 

concordância (ex. -n, -u)
23

 que são uma cópia dos traços dos pronomes longos (ex. ami, 

abo): 

     26.a. Ami   N      bai      kuri       na  praia          

            1SG   1SG   ir       correr     na  praia 

            ‗Eu fui correr na praia‘  

 

          b. N     bai     kuri   na praia 

            1SG   ir      correr na praia 

           ‗Eu fui correr na praia‘ 

 

     27. I      falaba          i        na     bin 

          3SG  dizer.TMA  3SG  TMA  vir 

         ‗Ele disse que viria‘ 

 

     28. Abo   bu     manda-n        estuda 

                         2SG   2SG   mandar-1SG   estudar                    

            ‗Você me mandou estudar‘ 

 

 A primeira pessoa do singular N pode se submeter a um processo de 

assimilação quando seguida do marcador TMA na: 

    29. Na            bai  ku    nha           ermon 

        1SG.TMA   ir    com 1SG.POSS irmão 

       ‗Eu vou com o meu irmão‘   

 

 

                                                           
23

 Esta é a análise de Duarte (2008) para a natureza dos elementos pronominais sufixais do CG. 
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    30. Na             pera      bu             ligason 

        1SG.TMA   esperar  2SG.POSS ligação 

       ‗Vou esperar sua ligação‘ 

 

       31. Ami na              bai estuda    portuguis 

           1SG   1SG.TMA  ir   estudar  português 

                      ‗Eu vou estudar português‘   

 

4.2.O adjetivo 

 Os adjetivos atributivos ocorrem geralmente depois do nome e os que variam 

em gênero, o fazem pela oposição –u/-a, masculino e feminino respectivamente. Há 

também os casos em que o adjetivo pode anteceder o nome (34): 

  32.mindjer bunita 

                   mulher  bonita.F 

      „mulher bonita‘ 

 

  33. omi bunitu 

       homem bonito.Masc 

      „homem bonito‘  

 

   34.un bon livru 

       ART bom livro 

      ‗um bom livro‘ 

 

 Quando o adjetivo está em função  predicativa, observa-se que o verbo i ―ser‖ 

aparece antes do nome (35), enquanto que com o verbo sta ―estar‖ aparece depois do 

nome (36):  

 35. i girafa garandi 

     ser girafa grande 

    ‗A girafa é grande‘ 

 

 36.omi sta magru 

     homem estar magro 

    ‗O homem está magro‘ 

 

 

4.3.As preposições 

 

 Existem poucas preposições na língua e elas apresentam sentido próprio dentro 

da frase. Os sentidos das preposições mais comuns são: 
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(i) ku:  

 

Modo 

 37.Maria bibi sumu ku kuidado 

     Maria beber suco com cuidado 

    ‗Maria bebeu o suco com cuidado‘ 

 

           Instrumento 

 

 38. El     i      korta   karni  ku   faka garandi 

       3SG 3SG cortar  carne com faca  grande 

                  ‗Ele cortou a carne com o facão‘ 

 

         Companhia 

 39. Ami na              djanta    ku    nha              mandjuras 

      1SG  1SG.TMA  almoçar  com 1SG.POSS    colegas 

     ‗Eu almoço com os meus colegas‘ 

 

(ii) na:  

 

 Lugar 

 40.Elis é      sta     na kasa 

     3PL 3PL  estar  na casa 

    ‗Eles estão em casa‘ 

 

(iii) pa: 

 

 Direção 

 41. Na mis di janeiro, manga di djintis ta viaja pa Brasil 

      no mês de janeiro muita  de gente TMA viajar para Brasil 

     ‗No mês de Janeiro, muitas pessoas viajam para o Brasil‘ 

 

 Finalidade 

 

 42.Mame kumpra pon pa mininu 

     mãe  comprar pão para menino 

    ‗A mãe comprou pão para o menino‘ 

 

(iv) di:  
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Posse 

 43. Otcha mininus krisi,      é     sai na kasa  di   se              padiduris 

    quando meninos crescer  3PL  sair na casa de  3PL.POSS  pais 

   ‗Quando as crianças crescem, elas saem da casa dos pais‘ 

 

            Tempo 

 

 44. Tudu omi-s         na     tchiga  son        di noti 

     todos  homem-PL TMA chegar somente de noite 

   ‗Todos os homens vão chegar à noite‘ 

 

4.4. O verbo lexical 

  

 Os verbos não apresentam flexão. A forma verbal é a mesma para todas as 

pessoas e números dos sujeitos, para formas finitas e infinitivas: 

   45.a. Ami  N     durmi 

         1SG    1SG  dormir 

         ‗Eu dormi‘ 

 

       b. Anos  no    durmi 

         1PL     1PL   dormir 

        ‗Nós dormimos‘ 

 

Existem morfemas livres para indicar  TMA, como se vê no exemplo (46). Nota-

se que na ausência de marcadores, a leitura é feita no passado (47), com exceção dos 

verbos estativos cuja leitura é feita no presente (48). 

 

  46. Ami na             bai estuda portuguis 

                1SG  1SG.TMA ir   estudar português  

      ‗Eu vou estudar português‘ 

 

   47. Ami  N      kontra          ku    Mariana 

       1SG  1SG   encontrar     com  Mariana 

       ‗Eu encontrei com a Mariana‘ 

 

   48. Ami  mora  na  centru 

       1SG   morar no centro 

      ‗Eu moro no centro‘  
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 O marcador ta insere uma informação de aspecto habitual (49). Também pode 

expressar tempo futuro junto com o auxiliar bai ―ir‖ ( 50): 

 49. El     i        ta      lei  djornal 

     3SG  3SG   TMA ler  jornal 

    ‗Ele lê o jornal‘ 

 

 50. Maria  gosi    ka     ta       bai  kume  fejuada rapidu 

      Maria  agora  NEG TMA   ir    comer feijoada rápido 

                  ‗Maria não vai comer a feijoada rapidamente‘ 

 

 O marcador ba é usado para indicar anterioridade de uma ação. 

  51. Ami N    bai     ba      estuda   portuguis 

     1SG 1SG   ir      TMA   estudar  português 

     ‗Eu fui estudar português‘ 

 

 O marcador na aplica-se para marcar o aspecto progressivo nos tempos 

presente, passado (junto com o marcador de passado ba) e futuro: 

   52. Pabia     ki              na      tchora? 

        Por que  que.3SG   TMA  chorar 

       ‗Por que ela está chorando?‘ 

 

   53. Ami  N     sta      ba        na      kuri   na praia 

        1SG 1SG  estar    TMA  TMA  correr na praia 

                    ‗Eu estava correndo na praia‘ 

 

    54. Amanha   na             bai  pa      praia        

        amanhã    1SG.TMA   ir   para   praia 

       ‗Amanhã, irei para a praia‘ 

 

 Observe-se que os marcadores de TMA possuem posições fixas nas sentenças, 

como se vê nos exemplos abaixo. Eles devem seguir o DP sujeito: 

      55.a. Ami  N      ta      lei   sempri djornal  

             1SG 1SG   TMA  ler   sempre jornal 

             ‗Eu leio sempre jornal‘  

 

          b.*Ami lei   ta      sempri  djornal 

              1SG  ler   TMA sempre  jornal 

            ‗*Eu  leio sempre jornal‘  
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               56.a. Mininu-s     na    bai  kume  tudu  bulu 

             menino-PL TMA ir    comer  todo  bolo 

            ‗Meninos vão comer todo o bolo‘   

 

           b.*Mininu-s    bai   na    kume  tudu  bulu 

              menino-PL  ir    TMA comer  todo  bolo 

           ‗*Meninos vão comer todo o bolo‘   

 

 A partícula negativa ka precede os marcadores de TMA e os verbos. 

    57. Maria ka      na     toka  viola   bem 

          Maria NEG TMA tocar  violão bem 

         ‗Maria não está tocando o violão bem‘  

               

     58. Ami  N      ka     bai  estuda  inglés 

             1SG  1SG   NEG  ir   estudar inglês 

           ‗Eu não vou estudar inglês‘  

 

 O morfema ka pode ocorrer com o pronome indefinido ninguin ―ninguém‖: 

 

       59. Ninguin   ka     odja bola ku   el       i         pirdi 

            INDEF     NEG  ver   bola que 3SG  3SG    perder 

           ‗Ninguém achou a bola que ele tinha perdido‘ 

 

 

 O sufixo –du é usado nas construções de passiva e atua como forma de 

particípio: 

   60.a. Mediku izamina   pasienti               voz ativa 

           Médico examinar paciente 

          ‗O médico examinou o paciente‘ 

 

       b. Pasienti izaminadu   pa  mediku     voz passiva 

           Paciente examinar.P  pelo médico 

         ‗O paciente foi examinado pelo médico‘ 

 

A seguir, apresentamos as possibilidades de combinações entre os marcadores de 

TMA. 
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       Tabela 24: TMA em CG 

        Tempo 

 Presente/Futuro Passado 

ba  + 

ta +  

Ø  + 

Na +  

 ba na  + 

ta na +  

Aspecto 

 Habitual Progressivo 

  

Perfectivo Imperfectivo 

  Presente Passado Futuro   

Ba      + 

Ta +      

Ø     +  

Na + + + +   

 ba na   +    

Ta na   +     

 

 

4.4.1. Os tipos de verbos 

 

4.4.1.1.  Os verbos estativos 

 São verbos que expressam um estado, sem aspecto de ação ou mudança. Sem 

o uso dos marcadores TMA, a leitura é feita como tempo presente
24

, conforme se vê em 

(61a) e (62): 

 

  61.a. Ami mora na centru 

         1SG morar no centro 

        ‗Eu moro no centro‘ 

 

      b. Ami moraba       na centru 

         1SG  morar.TMA no centro 

                                                           
24 Em Wolof e  Balanta, a leitura dos verbos estativos sem marcadores aspectuais é feita no presente.  
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        ‗Eu morava no centro‘    

 

  62. Maria sta    na kasa     di   si              mame gosi 

        Maria estar na cassa    de  3SG.POSS mãe    agora 

       ‗Maria está na casa de sua mãe agora‘ 

 

4.4.1.2.  Os verbos ativos 

 Os verbos ativos expressam ação e, quando não estão com marcadores de 

TMA, indicam uma ação concluída
25

: 

  63.a.Ami N       ta        kumpra   pon 

         1SG 1SG   TMA   comprar  pão 

        ‗Eu compro pão (indica hábito)‘ 

 

      b. Ami N       kumpra    pon 

         1SG 1SG   comprar    pão 

        ‗Eu comprei pão‘ 

 

 Os verbos inativos e ativos são classificados segundo o número de argumentos 

que selecionam. 

 

4.4.1.3. Os verbos transitivos 

 São verbos que pedem complemento direto. O objeto direto pode estar 

posposto ao verbo (64) ou topicalizado (65): 

 64. Ami N     kume     pipoka salgada 

     1SG  1SG  comer pipoca  salgada 

    ‗Eu comi pipoca salgada‘ 

 

 65. Libru, bu     torna-n            dja   el 

     Livro    2SG   devolver-1SG   já     3SG  

   ‗O livro, você já me devolveu ele‘ 

 

4.4.1.4. Os verbos bi-transitivos 

 São verbos que possuem dois argumentos internos. O argumento interno com 

papel de tema vem logo após o verbo, seguido pelo segundo argumento, o objeto 

indireto: 

 

                                                           
25 Wolof e Balanta apresentam o mesmo tipo de construção. 
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  66. Dona dá ropas pa asilu 

      Vovó.F doar  roupas para asilo 

     ‗A vovó doou roupas para o asilo‘ 

 

  67. El     intrega livrus pa     si              fidju-s 

      3SG entregar livros para 3SG.POSS filho-PL 

     ‗Ele entregou os livros aos filhos‘ 

 

4.4.1.5. Os verbos intransitivos 

 

 São verbos que selecionam apenas um sujeito. Os sintagmas que os seguem 

são adjuntos: 

 

  68. Garandi dormi na sofá 

      Velho  dormir no sofá 

     ‗O velho dorme no sofá‘ 

 

 

  69. N       kuri   na  kampu 

      1SG   correr  no  campo 

      ‗Corri pelo campo‘ 

  

 Os verbos intransitivos podem ser divididos em inergativos e inacusativos: 

 

4.4.1.5.1. Os verbos intransitivos inergativos 

 

 São verbos que expressam atividade. Possuem um sujeito agentivo que é 

realizado como argumento externo: 

 70. Mindjer-is ri 

      Mulher-PL rir 

     ‗As mulheres gargalharam‘ 

 

  71. Mininu salta 

       Menino saltar 

      ‗O menino pula‘ 

 

4.4.1.5.2. Os verbos intransitivos inacusativos/ergativos 
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 São verbos que expressam mudança de estado ou local, possuem um sujeito 

com interpretação de tema que é realizado como argumento interno. Isto é, nasce na 

posição de complemento:  

  72. Bola kai 

      Bola cair 

     ‗A bola caiu‘ 

 

   73. Porta kebra 

       Porta quebrar 

     ‗A porta quebrou‘ 

 

 

4.5. Os verbos seriais 

Verbos seriais são construções de dois ou mais verbos com o mesmo sujeito, 

não são ligados por nenhuma conjunção ou complementizador e expressam um evento 

único. Estão excluídas desta definição as perífrases verbais com auxiliares. É reportado 

na literatura (cf. Baptista 2002) que existem construções com verbos seriais no crioulo 

caboverdiano (CV). Tais construções caracterizam-se por terem dois ou mais verbos na 

mesma oração, sendo que apenas um deles tem caráter lexical na medida em que 

seleciona os argumentos. Aparentemente os verbos seriais emprestam uma interpretação 

aspectual distinta, conforme ilustram os exemplos de CV a seguir: 

          74. Nu    ben  torna bem                          

              1PL  vir   retornar vir 

              ‗Nós voltamos de novo‘      (Baptista, 2002: 114) 

 

           75. N    ben fase balei                                 

               1SG  vir fazer cestas 

         ‗Eu fiz cestas‘                  (Baptista, 2002: 114) 

 

           76. N    ben sai di vila                                

               1SG vir  sair da vila 

                ‗Eu acabo deixando a vila‘                                         (Baptista, 2002: 114) 

 

 De acordo com os dados analisados do CG, parece que o marcador na, além de 

indicar aspecto progressivo e futuro, parece ser também um resquício de serialização, 

pois nestes exemplos, o na indica um estado, uma ação realizada sem envolver 

movimento: 
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     77. Ami   N - sta         ba      na     djubi  televison 

           1SG  1SG-estar    TMA TMA  ver    televisão 

           ‗Eu estava vendo televisão‘ 

 

 Para Intumbo (2007), o verbo bin ―vir‖ junto com outro verbo pode ser 

considerado uma construção serial com sentido direcional:  

 

    78. Bin bumba-n     misquitu   na  kasa 

                    vir bombar-1SG   mosquito  em casa 

      ‗Venha pulverizar-me os mosquitos em casa‘                   (Intumbo, 2007: 93) 

 

 

Mas, conforme aponta Kihm ( apud Lefebvre, 2011) para o Manjaco e Balanta, 

esse verbo indica o tempo futuro numa construção perifrástica, como se vê nos 

exemplos a seguir 

 

    79. Bu  ka  bin përo wul                                                     MANJACO 

                      3PL IPF vir  fazer isso 

                     ‗Eles vão fazer isso‘                                        (Kihm, 2011: 99) 

 

 

 

 

     80. N  -     ga      a       bin  sifa                                                       BALANTA 

                      1SG-   estar  TMA vir  trabalhar 

                   ‗Vou trabalhar‘                                    (Kihm, 2011: 99) 

 

No CG  usa-se kuma seguindo verbos como konta ‗contar‘, ‗dizer‘, fala ‗dizer‘, 

com o valor de um relativizador. Segundo Intumbo (2007: 94), ―Kihm (1994: 192) 

observa que kuma pode ser usado como verbo ‗dizer‘ no crioulo guineense e Holm e 

Intumbo (2007) notam que no crioulo guineense kuma pode ser interpretado 

ambiguamente ou como um verbo ou como um complementador‖: 

 

   

               81.Kuma kuma bu     bin     festa 

       dizer    dizer   2SG  vir   festa 

      ‗Dizem que alguém disse que vieste à festa‘                     (Intumbo, 2007: 94) 

 

 

Intumbo (2007) oferece outro exemplo, dessa vez substituindo o kuma por 

faladu. 
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   82.Faladu kuma bu    bin festa. 

                  dizer    dizer    2SG   vir festa 

     ‗Dizem que alguém disse que vieste à festa.‖                    (Intumbo, 2007: 94) 

 

 

 Por outro lado, Couto (1996) afirma que, apesar de a serialização verbal ser 

comum nas línguas crioulas, os crioulos de Guiné Bissau e de Cabo Verde não 

apresentam esse tipo de construção. Uma possível explicação que o autor fornece é o 

fato de essas línguas terem absorvido preposições da língua de superstrato muito cedo. 

4.6. A Estrutura Oracional 

4.6.1. A oração declarativa 

 O CG é uma língua SVO:  

 83. No      alimenta   mininu-s     na festa 

       1PL   alimentar  criança-PL  na festa 

      ‗Nós alimentamos as crianças na festa‘ 

 

  84. Ami kume bulu 

        1SG comer bolo 

       ‗Eu comi bolo‘ 

 

4.6.2. A oração negativa  

 

 A oração negativa é feita com o marcador ka que pode ocorrer com outros 

marcadores de conotação negativa, como ninguin, nada e nunka: 

 

   85.Es       badjuda   i        ka    sedu ba     profesora 

        DEM  moça      3SG   NEG ser   TMA professora 

       ‗Essa moça não é professora‘ 

 

    86.El    i        ka      sibi   nada 

       3SG  3SG   NEG  saber nada 

       ‗Ele não sabe nada‘ 

 

    87.Ninguin ka       fala nada nunka 

       INDEF     NEG  falar nada nunca 

      ‗Ninguém diz nada nunca‘ 

 

    88.El   nunka i       bin 

       3SG nunca 3SG  vir 
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      ‗Ele nunca veio‘  

 

 Em respostas, usa-se nau: 

 

    89.a.Abo i di interior? 

        2SG ser de interior 

       ‗Você é do interior?‘ 

 

       b.Nau.   Ami i    di  sidadi. 

         NEG   1SG  ser de cidade 

         ‗Não. Sou da cidade‘ 

 

4.6.3. A oração interrogativa 

 A frase interrogativa pode ser construída apenas com a entonação nos casos de 

pergunta sim/não (90) ou com o uso dos pronomes interrogativos em perguntas de 

conteúdo seguidas pelo complentizador ku ―que‖ (91) e (92): 

 

 90.Abo  bu     gosta    di mora   lá? 

      2SG 2SG   gostar   de morar lá 

     ‗Você gosta de morar lá?‘ 

 

 91.Kin     ku   bu     odja? 

      Quem que 2SG   ver 

     ‗Quem que você viu?‘ 

 

   92.Kal   livru ku abo   bu       prifiri? 

         Qual livro que 2SG 2SG    preferir 

        ‗Qual dos livros você prefere?‘ 

 

 

4.6. 4. A oração subordinada 

 A subordinação é um processo sintático que apresenta orações sintaticamente 

dependentes umas das outras e pode ser introduzida pelos complementizadores kuma 

―como, que‖ e ku, ki ―que‖: 

 

a.Oração subordinada subjetiva: 

 

 93. I     bom  kuma ku   bu      konta   bardadi 

       Ser bom  que     que  2SG  contar  verdade 

      ‗É bom que você conte a verdade‘ 
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 Com o verbo parsi ―parecer‖ não há necessidade do uso de complementizadores. 

 

 94.Es       rapas  parsi   el      i       di  Colombia 

       DEM rapaz  parece 3SG COP de Colômbia 

      ‗Esse moço parece que ele é da Colômbia‘ 

 

  95.Parsi  Jon   kumpra  un     karu 

      Parece João comprar  DET carro 

     ‗Parece que o João comprou um carro‘ 

 

 

b. Oração subordinada objetiva direta 

 

 96.No      acha    kuma  bu    dibidi   kumpra karu 

       1PL   achar   que     2SG  dever   comprar carro 

      ‗Achamos que você deve comprar o carro‘ 

 

    97. Abo bu    pensa  kuma  pursor-is         na       bai  disisti   di   fasi    prova 

         2SG 2SG  achar   que      professor-PL TMA  ir    desistir  de  fazer  prova 

       ‗Você acha que os professores vão desistir de dar as provas.‘ 

 

    98.Ami  N        tindi          kuma  kil       baraka   lá,  ninguin  ka      sta    lá 

        1SG   1SG   entender    que      DEM   barraca  lá  INDEF    NEG estar lá 

       ‗Eu acho que aquela barraca lá não tem ninguém.‘  

 

    99. El   i         fala    ki    studa     na Jamaica 

        3SG 3SG   dizer  que  estudar na Jamaica 

       ‗Ele disse que estudou na Jamaica‘ 

 

c. Oração subordinada adverbial 

 

  100. I         na      tchubi  ba       otcha      el       i         tchiga 

        XPL   TMA   chover TMA  quando  3SG   3SG    chegar 

       ‗Estava chovendo quando ele  chegou‘   

 

4.6.5. A oração relativa 

 Nos dados coletados, só foram encontradas orações relativas restritivas 

introduzidas por um pronome relativo
26

 ku /ki que podem se referir ao sujeito ou o 

objeto da oração relativa: 

                                                           
26 Há uma homofonia entre o complementizador e o pronome relativo. 
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   101.kil       pis      ku    abo    bu     piska,   i        garandi               Objeto
27

 

          DEM  peixe  que  2SG   2SG  pescar   3SG  grande 

        ‗Aquele peixe que você pescou ele (é) muito grande‘ 

 

   102.Mindjer  ku   mora    na  ki     kasa  i        pursor-a                    Sujeito  

          Mulher   que  morar  na  que  casa  3SG   professor-F  

                    ‗A mulher que mora naquela casa ela (é) professora‘ 

 

 Nas relativas, o resumptivo é obrigatório dependendo do verbo. No exemplo 

(103), o verbo da ―dar‖ pede um complemento pronominal, enquanto que misti 

―querer‖, não (104): 

 

  103.a. Katchuri   ki    ami  N      na      bai da-li           pa     nha               fidju  

                          Cachorro  que 1SG 1SG   TMA  ir   dar-3SG    para  1SG.POSS   filho    

          ‗O cachorro que eu vou dá-lo para meu filho‘ 

 

        b.* Katchur  ki    ami  N      na    bai  da     pa    nha               fidju  

                            Cachorro  que 1SG 1SG  TMA  ir    dar   para  1SG.POSS  filho    

          ‗*O cachorro que eu vou dá para meu filho‘ 

 

 

104.a.Ami N        kontra       ku   omi         ku     n       misti 

          1SG  1SG   encontrar  que homem    que  1SG  querer 

         ‗Eu encontrei o homem que eu quero‘  

 

        b. *Ami  N       kontra              ku    omi          ku      N       misti       el 

          1SG     1SG   encontrar         que  homem    que    1SG   querer   3SG 

         ‗*Eu encontrei o homem que eu quero ele‘ 

 

        c. *Ami   N       kontra              ku    omi         ku     N      misti -l 

          1SG     1SG    encontrar        que   homem   que   1SG  querer - 3SG 

         ‗*Eu encontrei o homem que eu o quero‘ 

 

 

 Nota-se que com o verbo gosta ―gostar‖ o resumptivo é opcional: 

 105.a.Ami     N        kontra           ku     omi        ku       N       gosta     de-l 

           1SG    1SG     encontrar     que   homem   que    1SG    gostar   de-3SG 

                     ‗Eu encontrei o homem que eu gosto dele‘ 

 

        b.Ami    N         kontra            ku      omi           ku     N        gosta   

           1SG  1SG      encontrar       que    homem     que   1SG    gostar 

                      ‗Eu encontrei o homem que eu gosto‘  

                                                           
27 Há contração entre o verbo cópula i e o pronome de 3ª SG i. 



119 
 

 

4.6.6.  A oração infinitiva 

 

 Nas orações infinitivas, observou-se em alguns casos a presença de pa ―para‖: 

 106. Es      i      pa     no     fasi 

        DEM  ser   para 1PL   fazer 

       ‗Isso é para nós fazermos‘ 

 

          107. Mame  disa-l          pa    el   sai  di kasa 

                  Mãe    deixar-3SG  para ele sair de casa 

       ‗A mãe deixou-o sair de casa‘ 

 

 Nas orações com controle de sujeito, não há o complementizador pa: 

 

 

 108.a. Ami n       misti   kume   bulu 

                   1SG  1SG   querer  comer  bolo 

                  ‗Eu quero comer bolo‘ 

 

       b.*Ami n      misti    pa    kume bulu 

                   1SG  1SG   querer  para comer bolo 

                  ‗*Eu quero para comer bolo‘ 

 

 

 109.a.Ami n       tenta   kume  bulu 

                   1SG 1SG   tentar  comer bolo 

         ‗Eu tentei comer bolo‘ 

 

     b.*Ami  n       tenta     pa     kume  bulu 

                    1SG  1SG   tentar    para  comer bolo 

        ‗*Eu tentei para comer bolo‘ 

 

 

Nas orações com controle de objeto, o objeto da oração principal é o antecedente 

do sujeito PRO da oração subordinada. Os complementos desses verbos são 

introduzidos por meio do complementizador pa , conforme indicam os exemplos: 

 

  110.Bu    fala-n         pa     n        bai  kasa 

                 2SG  dizer-1SG    para  1SG    ir   casa 

      ‗Você me disse para eu ir (para) casa‘ 

    

 111. Ami  n       pidi-l          pa    i        kume 

       1SG   1SG   pedir-3SG   para 3SG   comer 

                ‗Eu pedi a ele para ele comer‘ 
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4.6. 7. As conjunções coordenadas 

 As orações podem ser unidas pela conjunção i ―e‖ que pode ser omitida: 

          112. 

      Di la      no odja un tubaron no  kuri. Tubaron kuri 

 aí      1PL ver ART tubarão 1PL  correr. Tubarão correr 

         

anos  tanbi Ø  no  kuri      

1PL também  1PL  correr      

         

     ‗Aí, vimos um tubarão e saímos correndo. O tubarão correu e nós também 

corremos.‘ 

 

         113.                     

 

 

 

 

 

    ‗O meu pai sai de manhã  para trabalhar e só volta à noite.‘  

 

 Quanto aos sintagmas nominais, usa-se a conjunção ku ―com‖ que  não deve ser 

confundida com o complementizador ku. 

   114.Ami  ku     nha              ermon-s   garandi 

        1SG   com   1SG.POSS    irmão-PL grande 

       ‗Eu e meus irmãos mais velhos‘  

 

   115.N       pudi   leba    salgadu  ku     refrigerantis? 

        1SG    poder  levar  salgado   com   refrigerantes 

       ‗Posso levar alguns salgadinhos e refrigerantes?‘ 

 

 

Parte II 

 

 

 Esta segunda parte do capítulo dedica-se às minhas propostas de análise para 

algumas estruturas do CG. 

 

4.7.Os advérbios 

 

 O CG dispõe de algumas posições para os advérbios. Nota-se que foram poucos 

os advérbios observados; entretanto, com base nos dados coletados, é lícito dizer que 

Nha    pape  sai di parmanha  pa bai 

1SG.POSS  pai   sair de manhã  para  ir 

       

tarbadja i  riba son di noti  

trabalhar  e voltar somente  de noite  
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eles podem ocupar a posição inicial da oração, após o sujeito DP, entre o sujeito DP e o 

clítico e as posições pós-verbal e final da oração. Um mesmo advérbio pode ocupar 

diferentes posições.  

Como se vê no exemplo a seguir, as diversas posições do advérbio sempri não 

alteram o sentido da sentença: 

 

   116.a.El     i       ta       lei djornal sempri 

           3SG 3SG   TMA  ler jornal   sempre 

          ‗Ele lê o jornal sempre‘ 

 

        b. sempri el     i         ta       lei jornal 

          Sempre 3SG 3SG    TMA  ler jornal    

          ‗Sempre ele lê o jornal‘ 

 

        c. El    i      ta       lei sempri djornal 

                    3SG 3SG   TMA  ler sempre  jornal   

          ‗Ele lê sempre o jornal‘ 

 

 

       d.El    sempri   i        ta       lei djornal 

                    3SG sempre  3SG   TMA   ler jornal    

          ‗Ele sempre ele lê o jornal‘ 

 

A tabela abaixo pode visualizar a posição ocupada por alguns dos advérbios do 

CG: 

Tabela 25: Posição dos advérbios em CG  

 

Advérbio 

Posição 

 

Inicial 

Entre 

NP/Pronominal 

e clítico 

 

Pós-verbal 

 

Final 

Sempri + + + + 

(In)felizmente + + + + 

Talvez + + - + 

Di novu - - - + 

Rapidu + + + + 
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Dja - + + + 

Gosi + + + + 

 

4.8. Os expletivos 

 De acordo com os dados observados, a língua não permite que a posição de 

sujeito fique vazia, já que é uma língua [-sujeito nulo]. Em (117), o argumento tris omis 

―três homens‖ é gerado na posição de argumento interno, mas que não recebe caso 

acusativo, visto que se trata de verbo inacusativo / ergativo djiga ―chegar‖. Neste caso, 

o argumento interno se move para a posição de sujeito e recebe caso nominativo 

abstrato. Quando o argumento interno não se move para a posição de sujeito, ocorre um 

sujeito expletivo i (pronome sem conteúdo semântico), como em (117b
28

). O mesmo é 

observado com o verbo inacusativo/ergativo nasci ―nascer‖. 

  117.a.Tris omi-s         djiga             (SV) 

          Três homem.PL chegar 

         ‗Três homens chegaram‘  

 

        b.I      djiga    tris  omi-s             (VS) 

          XPL chegar  três homem-PL 

         ‗Chegaram três homens‘ 

 

 

 118.a.Dinti-s      di bebe  nasci                    (SV) 

         Dente-PL   de bebê nascer 

        ‗Os dentes do bebê nasceram‘   

 

       b.I     nasci   dinti-s       di bebê             (VS) 

         XPL nascer dente-PL  de bebê 

        ‗Nasceram os dentes do bebê‘ 

 

 Observa-se também a ocorrência dos expletivos com o verbo ten ―ter‖ (sentido 

de ―existir‖) e os verbos de fenômenos da natureza: 

 

  119.I       ten  pekadur-is la fora 

       XPL    ter    pessoa-PL  lá fora 

                                                           
28  O exemplo (117b) se assemelha às construções inacusativas do Inglês, língua que também é [-sujeito 

nulo]: three men arrived x there arrived three man. 
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      ‗Há pessoas lá fora‘ 

 

  120.I        na      fasi     bentu 

        XPL  TMA  fazer   vento       

       ‗Está ventando‘ 

 

  121. I      tchubi 

        XPL  chover 

       ‗Choveu‘ 

 

 Assumimos que a presença dos expletivos junto com a ordem VS constitui 

uma característica dos verbos inacusativos do CG.  

 De acordo com Kihm (1994), o verbo parsi ―parecer‖ pode ser o único verbo 

que permite um sujeito nulo. Em (122a) apresenta o sujeito expletivo, enquanto que em 

(122b), um sujeito nulo. 

 

 122.a. I     parsi        n        kuma    kil       fulanu   ka      ta         obi       kriyol  

      XPL    parecer   1SG    que      DET   fulano   NEG  TMA   ouvir    Kriyol 

  ‗Parece-me que aquele cara não entende Kriyol‘                  (Kihm, 1994: 237) 

 

        b.__ Parsi      n -   kuma    no-    ka       ten   já   mafe 

          Parecer     1SG - que     1PL- NEG   ter    já  mafe 

         ‗Parece -me que nós já não temos mais mafe‘         (Kihm, 1994: 74)    

  

 

4.9. A construção aplicativa   

 Não é reportada na literatura explicitamente a existência de construções 

aplicativas em CG. Sylla (1979: 51) comenta que existe uma estrutura Dative Shift no 

Fula, semelhante ao Inglês. Consideramos, porém, que tais estruturas sejam aplicativas 

que envolvem um morfema abstrato. Existem morfemas que podem alterar a estrutura 

argumental do verbo ao eliminar ou adicionar argumentos. Os morfemas aplicativos 

acrescentam argumentos ao verbo, ou seja, licenciam um objeto extra. 

De acordo com Payne (1997), muitas línguas apresentam duas alternativas 

morfossintáticas para expressar uma proposição trivalente (ou bitransitiva) que 

geralmente envolve: agente, paciente e recipiente. Por exemplo,  no CG, verbos como 

da ―dar‖, envia ―enviar‖ e ensina ―ensinar‖ expressam essa proposição 

trivalente/bitransitiva. E com cada um desses verbos, o recipiente pode ocorrer no caso 

dativo, marcado ou não pela preposição pa ―para‖. Quando a construção não é marcada 
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pela preposição, tem-se o Dative Shift. Os sintagmas preposicionais foram 

transformados em objetos diretos (123b), (124b) e (125b) com a eliminação da 

preposição pa, enquanto que os objetos diretos originais ficaram como objetos 

secundários. Observa-se que a mudança ocorre somente na sintaxe (surgimento de dois 

objetos diretos com mudança de posição), visto que a semântica não é alterada e não há 

nenhum afixo específico na morfologia verbal: 

 

123.a. Jon   da  iagu pa    kavalu 

         João  dar água para cavalo 

        ‗João deu água ao cavalo‘ 

 

        b.Jon   da  kavalu iagu 

          João  dar cavalo  água 

         ‗João deu água (ao) cavalo‘  

 

  124.a. El     i       envia  karta   pa    mininu 

          3SG 3SG   enviar carta   para menino 

         ‗Ele enviou carta para o menino‘ 

 

       b. El       i        envia   mininu  karta 

          3SG   3SG   enviar  menino  carta 

         ‗Ele enviou carta (para) o menino‘ 

 

125.a. El    ensina   matematica pa   si               fidju 

          3SG ensinar  matemática para 3SG.POSS filho 

         ‗Ele ensinou matemática ao filho‘ 

 

       b. El    ensina si               fidju matematica 

          3SG ensinar 3SG.POSS filho matemática 

         ‗Ele ensinou matemática (ao) filho‘    

 

No CG, percebe-se que o movimento dativo é permitido para o DP que apresenta 

uma relação de beneficiário (126) e (127), mas não de alvo (128): 

 

   126.Dona dá orfanatu ropa 

          avó  dar orfanato roupa 

         ‗Avó dá (para) orfanato roupas‘   

 

    127.Maria pati iscola livru-s 

          Maria doar escola livro-PL 

         ‗Maria doou livros para a escola‘ 
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   128.*Anos no   invia  Guine karta  

          1PL   1PL   enviar Guiné carta 

          ‗Nós enviamos (para) Guiné uma carta‘ 

 

O morfema aplicativo pode possuir realização fonológica ou não. A partir dos 

dados observados, inclusive os de Couto (1994: 105), postulamos que existe em CG um 

morfema aplicativo abstrato igual ao inglês (129): 

 

    129.a. John gave         a       book to Mary 

             John dar.PAST DET  livro para Mary 

            ‗John deu um livro para Mary‘ 

 

          b. John gave        Mary a      book 

             John dar.PAST Mary DET livro 

            ‗John deu um livro para Mary‘ 

 

 

  130.a. Jon   da libru pa Maria 

            João dar livro para Maria 

           ‗João deu o livro para Maria‘ 

 

                   b. Jon  da  Maria libru 

            João dar Maria livro 

           ‗João deu o livro a Maria‘           (Couto, 1994: 105)          

 

          c. Jon da-l        libru 

            João dar-3SG livro 

             ‗João deu-lhe o livro‘        (Couto, 1994: 105) 

 

          d. Jon   da-l          el  

               João dar-3SG    3SG 

           ‗João lhe o deu‘                        (Couto, 1994: 105) 

 

  

 Para os tipos de construções aplicativas, Jeong ((2006) apud Vieira, 2010: 145) 

comenta sobre os dois tipos observados por Baker (1988): as simétricas e as 

assimétricas. Nas simétricas, o objeto direto e o objeto aplicativo são ativos 

sintaticamente, ou seja, são verdadeiros objetos, podendo ser sujeitos da passiva. Em 

Chaga, uma língua bantu, há construções aplicativas simétricas. O exemplo (131a) 
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apresenta os dois objetos diretos, m-kà (esposa)  e k-élyá (alimento). Tanto um quanto o 

outro podem ser sujeitos de passiva, como mostram os dados (131b) e (131c): 

 

 131.a. n-a-i-lyì-à                                    m-kà              k-élyá          

        FOC-SUJ-PRES-comer-APL-MD    CLN-esposa    CLN-alimento 

                   ‗Ele está comendo o alimento (para) a esposa‘                 

 

 

     b. k-elyi                k-i-lyi-i-o                          m-ka             ti 

       CLN-alimento  CLN-PRES-comer-APL-P  CLN-esposa 

        "O alimento está sendo comido (para) a esposa" 

       

 

     c. m-kai            n-a-i-lyi-i-o                             ti           k-elya 

        CLN-esposa  FOC-SUJ-PRES-comer-APL-P            CLN-alimento 

        ‗A esposa está tendo o alimento comido (para ela)‘ 

(Jeong (2006) apud Vieira, 2010: 145) 

 

 Já nas aplicativas assimétricas, o objeto sintaticamente ativo é o aplicativo. No 

exemplo (132), é o objeto aplicativo que pode ser sujeito da passiva, mas não o objeto 

direto
29

: 

 

132.a. John baked [ obj aplic Bill] [ obj direto a  cake] 

         John  assar.PAST   Bill           DET bolo 

        ‗John assou (para o) Bill um bolo‘                  

 

      b. Billi  was baked ti         a      cake 

        Bill  ser   assar.PAST   DET bolo 

       ‗(Para)Bill foi assado um bolo‘         

 

      c.*A    cakei     was baked         Bill ti 

         DET bolo    ser  assar.PAST Bill 

        ‗Um bolo foi assado (para o) Bill‘        (Vieira, 2010: 145) 

 

 Assim como o inglês, o CG apresenta aplicativas assimétricas. Nos dados 

observados, apenas o objeto aplicativo pode ser sujeito em uma sentença passiva: 

 

 133.a. Maria iasa Jon bulu 

         Maria assar João bolo 

                                                           
29  Os dados apresentados em Vieira (2010) foram extraídos de Pylkkänen (2002). 
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        ‗Maria assou (para o) João um bolo‘ 

 

       b. Jon iasadu   bulu 

         João assar.P  bolo 

        ‗(Para o) João foi assado um bolo‘ 

 

      c.*bulu iasadu Jon   

                   bolo assar.P João 

       ‗*O bolo foi assado para o João ‘ 

 

 Já a proposta de Pylkkänen ((2002) apud Jeong, 2006: 20) se baseia em 

propriedades semânticas para distinguir dois tipos de morfemas aplicativos: o alto e o 

baixo. O aplicativo alto refere-se a um indivíduo relacionado com o evento descrito pelo 

verbo. No exemplo (134) da língua Paumarí, o DP ―criança‖ está em uma relação de 

companhia com o evento ―chorar‖. 

 

134. o-va-assara-há           Ada   isai                                   (Paumarí) 

       1SG-APL-chorar-MD DEM criança 

       ‗Eu chorei (com)a criança‘ 

(Vieira, 2011) 

 

No CG, o DP de ―companhia‖ pode ser transformado em objeto direto. A 

preposição ku pode ser omitida, configurando-se, portanto, em uma construção 

aplicativa (135b): 

135.a.Ami N       tchora    ku   mininu 

        1SG   1SG   chorar    com menino 

       ‗Eu chorei com o menino‘ 

 

    b. Ami N       tchora    mininu 

        1SG  1SG   chorar    menino 

       ‗Eu chorei (pelo) menino‘  

 

 O outro tipo de aplicativo, o baixo, refere-se a uma relação de transferência de 

posse entre o objeto direto e o objeto aplicativo. Sendo assim, o morfema aplicativo só é 

encontrado em estruturas transitivas que contenham um objeto direto e a interpretação 

do objeto aplicativo é de beneficiário. No dado (136), o termo galinha "galinha" é 

passado para a posse de n "me" que assume o papel temático de beneficiário. O dado 

(137) mostra Jon ―João‖ como possuidor do bolo assado pela Maria e no dado (138) 

mininu ―menino‖ é o beneficiário da ação de ―lavar‖: 
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   136.a. El     i          mata   un        galinha   pa     mi 

             3SG 3SG     matar  DET     galinha   para 1SG  

            ‗Ele matou uma galinha para mim‘ 

 

                   b. El      i       mata-n         un     galinha 

            3SG  3SG   matar-1SG   DET  galinha 

            ‗Ele me matou uma galinha‘ 

 

    137.a. Maria iasa  bulu pa Jon 

            Maria assar bolo para Jon 

            ‗Maria assou um bolo para o João‘ 

 

                   b. Maria iasa   Jon bulu 

              Maria assar Jon bolo 

             ‗Maria assou um bolo (para) o João‘ 

 

         

     138.a. Ami  N        laba        pe   pa   mininu 

             1SG   1SG    lavar       pé  para menino 

             ‗Eu lavei o pé para o menino 

 

          b. Ami N         laba       mininu   pe 

              1SG  1SG     lavar     menino   pé 

             ‗Eu lavei o pé para o menino 

 

 

 Logo, parece que o CG possui construção aplicativa que revela um núcleo 

aplicativo baixo  com realização abstrata. 

 

4.10. As construções causativas 

 

A causativização em CG é o processo sintático em que se adiciona um novo 

sujeito agente à construção. No CG, o principal modo de expressar a idéia de alguém 

causar a ocorrência de uma ação efetuada por outrem é usando verbos como fasi 

―fazer‖, dixa ―deixar‖ dentre outros. 

 

     139. El      i         fasi-n            kanta na festa 

            3SG   3SG    fazer-1SG     cantar na festa 

            ‗Ele me fez cantar na festa‘ 

 

     140. Ami   N    disa       alunus  sai 

             1SG 1SG   deixar    alunos  sair 

             ‗Eu deixei os alunos saírem‘      
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     141.a. Anos no    toma   vitamina 

               1PL  1PL  tomar vitamina 

              ‗Nós tomamos vitamina‘ 

 

           b. Mediku manda-nu   toma  vitamina 

               médico mandar-1PL  tomar vitamina 

              ‗O médico nos mandou tomar vitamina‘ 

  

 

             142.a. Mininu badja 

              menino dançar 

             ‗O menino dançou‘ 

 

           b. Mame fasi mininu badja 

              mamãe faz menino dançar 

             ‗A mãe fez o menino dançar‘ 

 

 

           143.a. Mininu lanta 

                menino levantar 

               ‗Menino levantou‘ 

 

       b. Ami n      fasi    mininu  lanta 

               1SG 1SG  fazer   menino levantar 

          ‗Eu fiz o menino levantar‘ 

 

Em  CG,  segundo  Couto (1994: 86),  existe  o  sufixo  causativo -nda / nt (a/i), 

próprio do crioulo, surgido em razão da influência das línguas africanas de substrato.  

Trata-se de um causativo morfológico com verbos inacusativos. O autor fornece alguns 

exemplos: 

 

        144.a.ciganta  fazer chegar  de  ciga chegar 

     b.firbinti  (fazer ferver) de firbi (ferver) 

     c.yentranda (fazer entrar)  de yentra (entrar) 

    d.subinti (fazer subir, alçar) de subi (subir) 

              e.bajanta  (fazer bailar) de baja (dançar) 

     f.lantanda (fazer levantar-se) de lanta (levantar-se)      

 (Couto, 1994: 86) 

 

 Nos dados coletados para o presente trabalho, foi possível observar os sufixos –

nti e -nta: 
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 145.a. Liti   firbi 

          Leite ferver 

         ‗O leite ferveu‘ 

 

      b. Ami N      firbinti          liti 

         1SG  1SG   ferver.CAUS  leite 

        ‗Eu fervi o leite‘ 

 

 146. Juiz  lembranta         testemunho di konta  bardadi 

        Juiz   lembrar.CAUS testemunha  de contar verdade 

       ‗O juiz fez lembrar a testemunha de contar a verdade‘ 

 

 Nos demais verbos inacusativos, a presença do sufixo causativo não foi atestada. 

Ou se tem dois itens lexicais para expressar a alternância causativa ou se tem a mesma 

forma verbal para ambas as construções: 

 

 147.a. Gelu diskongela 

           Gelo descongelar 

          ‗O gelo derreteu‘ 

 

       b. Ami N      padjiga   gelu  ku    iagu kinti 

           1SG 1SG  derreter  gelo  com água quente 

          ‗Eu derreti o gelo com água quente‘     

 

     c. Ami N       fasi     gelu diskongela 

          1SG 1SG   fazer   gelo descongelar 

         ‗Eu fiz o gelo derreter‘ 

 

 

         148.a. Fijon kema na panela 

         feijão queimar na panela 

        ‗O feijão queimou na panela‘ 

 

     b. Ami  N      kema        fijon  na panela 

        1SG  1SG  queimar    feijão na panela 

       ‗Eu queimei o feijão na panela‘ 

 

               c. Ami  N      fasi      fijon  kema     na panela 

                  1SG 1SG   fazer     feijão queimar na panela 

        ‗Eu fiz o feijão queimar na panela‘   

 

 Com os verbos inergativos e transitivos, notou-se a ocorrência de verbos como 

―fazer‖ e ―pôr‖: 
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 149.Ami  N     fasi     nha             fidju adota  un     mininu 

       1SG  1SG  fazer   1SG.POSS   filho adotar DET menino 

      ‗Eu fiz minha filha adotar um menino‘ 

 

 150. Mediku  fazi-nu       no   torna magru 

       médico   fazer-1PL   1PL tornar magro 

      ‗O médico nos fez emagrecer‘ 

 

151. Maria pui mininu kuri 

       Maria pôs menino correr 

      ‗Maria fez o menino correr‘ 

 

 152. Ami n      fasi     mininu kume 

       1SG 1SG  fazer   menino comer 

      ‗Eu fiz o menino comer‘ 

 

 153. Maria fasi   mininu dormi 

       Maria fazer menino dormir 

      ‗Maria fez o menino adormecer‘ 

 

O CG apresenta causativas sintáticas (analíticas), causativas lexicais e causativas 

morfológicas com –nti/-nta. 

 

4.11. As construções passivas 

 No CG, as construções passivas são construídas por meio do sufixo –du 

acrescentado ao verbo principal: 

  154.a. Ami N        fasi       sesta-s 

          1SG   1SG     fazer    cesta-PL 

         ‗Eu fiz cestas‘  

  

       b. Sesta-s     i   fasidu    pa  mi 

          Cesta-PL ser fazer.P  por 1SG 

         ‗As cestas são feitas por mim" 

 

 Os dados (154a) e (154b) são tidos como sentença ativa e passiva, 

respectivamente. A sentença ativa é sempre com um verbo transitivo que licencia um 

sujeito e um objeto direto que será o sujeito da sentença passiva.  

 Nos dados coletados, foi observado que, quando o verbo auxiliar está expresso, a 

leitura é feita no presente (154b). A ausência deste acarreta uma leitura no passado:  
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   155. Baldu   djugadu    pa    omi 

          Balde    chutar.P   para homem 

         ‗O balde foi chutado pelo homem‘ 

 

  156. Omi       panhadu   pa     polisia 

          Homem  pegar.P     pela  polícia 

        ‗O homem foi pego pela polícia‘ 

 

            157. Pasienti izaminadu  pa    mediku 

          paciente examinar.P  pelo médico 

        ‗O paciente foi examinado pelo médico‘ 

 

  158. Maria beijadu pa     Jon 

         Maria beijar.P  pelo João 

        ‗Maria foi beijada pelo João‘ 

 

 159. Mindjer tchamintidu 

        mulher embelezar.P 

      ‗A mulher foi embelezada‘ 

 

 As construções passivas são agramaticais quando o agente da passiva apresenta 

traço [-humano]: 

 

 160.a. kopu kebradu 

                    copo  quebrar.P  

         ‗O copo foi quebrado‘ 

 

      b.*kopu kebradu    pa   pedra 

                   copo   quebrar.P  pela pedra 

         ‗O copo foi quebrado pela pedra‘ 

 

          161.a. katchur kongeladu 

          cachorro congelar.P 

         ‗O cachorro foi congelado‘ 

 

     b.*Katchur kongeladu pa    friu 

         cachorro  congelar.P pelo frio 

        ‗O cachorro foi congelado pelo frio‘ 

 

 Também foi possível observar a ocorrência da passiva sem a preposição pa: 

 

 162.Jon iasadu bulu 

       Jon assar.P bolo 



133 
 

      ‗O bolo foi assado por João‘ 

  

 O exemplo acima, apesar de ter sido dado como a tradução de uma sentença 

passiva em PB, difere das demais construções passivas do CG porque o agente aparece 

na posição de sujeito desacompanhado de uma preposição. 

 O próximo capítulo descreve as construções A-barra do CG. 
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CAPÍTULO 5 

 As construções A-barra no CG 

 

 Neste capítulo, apresentarei as descrições das construções A-barra do CG a 

partir dos dados primários por mim coletados. São elas: interrogativas, clivadas e 

topicalizações. 

5.1. As Interrogativas  

5.1.1. As interrogativas Sim/Não 

 A caracterização das interrogativas sim/não fica a cargo da prosódia: 

 1. Abo   bu      gosta de mora lá? 

     2SG  2SG   gostar de morar lá 

    ‗Você gosta de morar lá?‘ 

 

 2. Abo   i   di    interior? 

      2SG ser do  interior 

     ‗Você é do interior?‘ 

 

  3. Bu      misti  bai? 

      2SG   querer ir 

    ‗Você quer ir?‘ 

 

5.1.2. As construções interrogativas QU- 

 As construções interrogativas QU- no CG são caracterizadas pela presença de 

palavras interrogativas (kin, ke, nunde, kal, kantu, kuma, pabia) e de 

complementizadores obrigatórios ku e ki
30

 ―que‖. Nota-se que esses 

complementizadores sempre seguem a palavra interrogativa: 

   4. kin       ku   kume  fijon? 

       Quem  que comer feijão 

      ‗Quem que comeu o feijão‘ 

 

   5. Nunde ki    fika    bu               fakuldadi? 

       Onde   que ficar  2SG.POSS faculdade 

      ‗Onde que fica sua faculdade?‘ 

 

                                                           
30

 Há um morfema abstrato ku que se realiza como ki antes de palavras com vogal anterior, conforme 

indicam os exemplos (4) e (9). Já a forma ku se verifica nos demais ambientes fonológicos. 



135 
 

    6. Kal    mindjer  ku   kuzinha? 

       Qual   mulher   que  cozinhar 

      ‗Qual mulher que cozinhou?‘  

 

    7. kuma   ku  bu       ta        bai   pa     fakuldadi? 

       Como  que 2SG   TMA   ir     para  faculdade 

      ‗Como que você vai para a faculdade?‘ 

 

   8. Pabia      ku     abo   bu       disidi       studa      Letras? 

       Por que   que   2SG 2SG    decidir     estudar   Letras 

      ‗Por que que você decidiu estudar Letras?‘ 

 

   9. ke            ki     el        i         kume? 

       O que      que   3SG   3SG   comer 

      ‗O que que ele comeu?‘ 

 

 Os dados acima mostram que as palavras QU podem sofrer movimento sintático 

à esquerda e que o CG é uma língua de movimento sintático à esquerda. 

5.1.3. As interrogativas com QU- in- situ 

 

 O CG também pode apresentar QU- in- situ, ou seja, a palavra interrogativa 

permanece  na sua posição de origem. Nesse caso, os complementizadores ku e ki "que" 

não ocorrem. Só se tornam obrigatórios quando há o movimento de QU (conforme 

ilustram os exemplos anteriores). 

 

   10. Abo  bu     odja   kin? 

       2SG  2SG   ver    quem 

      ‗Você viu quem?‘ 

    

            11. Abo   bu      odja  ke? 

                 2SG  2SG   ver     o que 

               ‗Você viu o quê?‘ 

 

 Com nunde ―onde‖ é obrigatório o movimento da palavra QU:  

 

 12.a. Nunde ku  Maria  ta      bai? 

        onde     que Maria TMA ir 

       ‗Onde que a Maria foi?‘ 

 

 

 



136 
 

     b.*Maria ta    bai nunde? 

          Maria TMA ir  onde 

        ‗*Maria foi onde?‘ 

 

Com QU- in- situ, não ocorre resumptivo: 

 

 13.*Abo bu      odja-l       kin? 

       2SG 2SG   ver-3SG   quem 

     ‗*Você viu-o quem?‘  

 

 Nas orações subordinadas, também não ocorre QU- in- situ. Compare os dados a 

seguir: 

 

 14.a.*Jon fala   Maria fasi    ke? 

        João  dizer Maria fazer  o que 

               ‗*O João disse que a Maria fez o quê?‘ 

 

     b. Ke      ku   Jon  fala   Maria fasi? 

        O que  que João dizer Maria fazer 

       ‗O que o João disse (que) a Maria fez?‘  

  

5.1.4. As interrogativas de sujeito  

 Para as interrogativas de sujeito com traços humano ou animado, usa-se a 

interrogativa kin. Quando o sujeito é [-animado], emprega-se ke (16):  

 

 14. Kin     ku   kume fijon? 

       Quem que comer feijão 

     ‗Quem comeu o feijão?‘ 

 

  15. Kin     ku   misti  kume  pipoca? 

       Quem  que querer comer pipoca 

      ‗Quem quer comer pipoca?‘ 

 

  16. ke        ku  murdi-u? 

       O que que morder-2SG 

      ‗O que que te mordeu?‘ 

 

 Nas interrogativas de sujeito, o uso dos resumptivos torna a sentença 

agramatical: 

 17. *kin    ku    el     murdi-u? 

      Quem  que  3SG morder-2SG 

   ‗*Quem que ele mordeu você?‘ 
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5.1.5. As interrogativas de objeto 

 Para o complemento, também utilizam-se as palavras ke e kin, dependendo dos 

seus traços semânticos: 

 

  18. Kin     ku mediku izamina? 

       Quem que médico examinar 

      ‗Quem que o médico examinou?‘ 

 

   19. Ke      ku   bu     lei? 

        O que  que 2SG  ler 

       ‗O que que você leu?‘ 

 

 O resumptivo nas interrogativas de objeto também não é permitido: 

 

  20.*ke       ku   abo   bu    kume-l? 

        O que que 2SG 2SG   comer-3SG 

     ‗*O que que você comeu ele?‘ 

 

   21.*kin    ku bu       odja-l ? 

        Quem que 2SG   ver-3SG 

     ‗*Quem você viu ele?‘  

 

5.1.6. As interrogativas de objeto indireto 

 

 Para as construções interrogativas de objeto indireto preposicionado, é opcional 

a presença de uma preposição seguida de pronome, ou seja, de um pronome resumptivo 

na posição do elemento questionado. Neste caso, o objeto indireto é expresso tanto pelo 

pronome interrogativo quanto pelo sintagma preposicional: 

 

 22.a. Pa   kin    ku   abo   bu     na     djubi   pa    el? 

        Para quem que 2SG 2SG   TMA ver      para 3SG 

       ‗Para quem que você está vendo para ele?‘ 

  

     b. Pa   kin      ku  abo   bu      na     djubi? 

       para quem  que 2SG  2SG   TMA  ver 

      ‗Para quem que você está vendo?‘ 

 

   Quando o objeto indireto é um DP, também é opcional o uso do resumptivo: 
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       23.a.Pa   kin     ku   bu      da   diñeru? 

     para quem que 2SG   dar dinheiro 

    ‗Para quem que você deu o dinheiro?‘ 

   

   b.Pa kin     ku   bu      da  diñeru    pa    el? 

       para quem que 2SG   dar dinheiro para 3SG 

            ‗Para quem que você deu o dinheiro?‘ 

 

 c. Kin    ku   bu    da    diñeru    pa     el? 

       Quem que 2SG  dar  dinheiro  para  3SG 

            ‗(Para) quem que você deu o dinheiro para ele?‘ 

 

 d. kin    ku   bu      da   diñeru? 

    Quem que 2SG   dar  dinheiro 

    ‗(Para) quem que você deu o dinheiro?‘ 

 

5.1.7. As interrogativas de adjunto 

 

 Nas interrogativas de adjunto com a preposição ku ―com‖, também não é 

necessária a presença de um resumptivo que retoma o sintagma QU- movido à esquerda. 

Quando porém, o elemento interrogativo PP é um DP; isto é, quando a preposição é 

apagada, como em (24d) e (25d), o resumptivo é obrigatório: 

 

  24.a.ku   kin      ku   anos  no     na     sai    ku      el    aos? 

        com  quem  que 1PL   1PL  TMA  sair  com   3SG hoje? 

       ‗Com quem que nós vamos sair com ele hoje?‘ 

 

     b.ku    kin     ku   anos no     na       sai   aos? 

       Com quem  que 1PL  1PL  TMA   sair  hoje 

      ‗Com quem que nós vamos sair?‘ 

 

    c. kin      ku   anos no     na     sai   ku     el     aos? 

        Quem  que 1PL 1PL  TMA  sair com   3SG hoje? 

       ‗Quem que nós vamos sair com ele hoje?‘ 

 

    d.*kin    ku    anos no   na      sai   aos? 

         Quem que 1PL 1PL  TMA  sair hoje 

      ‗*(Com) quem que nós vamos sair?‘ 

 

 25.a. ku   ke      ku   abo  bu       iabri    porta ku     el? 

        Com quem que 2SG 2SG    abrir    porta com   3SG 

       ‗Com o que você abriu a porta com ela?‘ 
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     b. ku    ke       ku    abo    bu      iabri   porta? 

         Com o que que   2SG   2SG   abrir   porta  

       ‗Com o que você abriu a porta?‘ 

 

     c. ke        ku   bu    iabri   porta  ku     el? 

        O que que 2SG   abrir  porta   com  3SG 

       ‗O que você abriu a porta com ela?‘ 

 

    d.* ke     ku   abo  bu      iabri  porta? 

         O que que 2SG 2SG    abrir  porta  

       ‗*(Com) o que você abriu a porta?‘ 

 

 

 26.a. ku      ke      ku   abo   bu    laba   kabelu ku    el? 

         Com  o que  que 2SG 2SG   lavar cabelo com 3SG 

         ‗Com o que você lavou o cabelo com ele?‘ 

  

                b. ku  ke      ku   abo  bu      laba   kabelu? 

         Com o que que 2SG 2SG   lavar cabelo  

         ‗Com o que você lavou o cabelo?‘ 

 

                c. ke        ku    bu    laba  kabelu ku    el? 

          O que  que 2SG  lavar cabelo com 3SG 

         ‗O que que você lavou o cabelo com ele‘ 

 

       d.*ke       ku  bu   laba  kabelu? 

                   O que  que 2SG lavar cabelo  

       ‗*O que que você lavou o cabelo?‘ 

 

 

 27.a. ku     kin    ku   abo  bu     na     djanta   ku    el     lá? 

         Com quem que 2SG 2SG  TMA  jantar   com 3SG  lá 

        ‗Com quem que você almoça com ele lá?‘ 

 

                b. ku   kin     ku  abo   bu     na       djanta lá? 

         Com quem que 2SG 2SG  TMA    jantar lá 

        ‗Com quem que você almoça lá?‘ 

 

      c. kin    ku   abo  bu      na     djanta    ku    el   lá? 

         Quem que 2SG 2SG  TMA  almoçar com 3SG lá 

        ‗Quem que você almoça com ele lá?‘ 

 

       d.* kin  ku  abo   bu     na      djanta    lá? 

         Quem que 2SG 2SG  TMA   almoçar lá 
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        ‗*Quem que você almoça lá?‘ 

 

 

  28.a. ku    kin    ku  elis  é         na       bai   bias    ku     el? 

         Com quem que 3PL 3PL    TMA   ir     viajar  com  3SG 

        ‗Com quem que eles vão viajar com ele?‘ 

 

       b. ku    kin    ku   elis   é      na    bai bias? 

          Com quem que 3PL 3PL  TMA ir  viajar  

          ‗Com quem que eles vão viajar?‘ 

 

      c. kin     ku   elis   é     na     bai bias   ku   el? 

         Quem que 3PL 3PL  TMA ir   viajar com 3SG 

        ‗(Com) quem que eles vão viajar com ele?‘ 

 

                 d.*kin   ku   elis  é       na   bai bias? 

          Quem que 3PL 3PL  TMA ir viajar  

       ‗*(Com) quem que eles vão viajar?‘ 

 

 

  29.a. ku    kal   faka ku  bu     korta  pon  ku el? 

          Com qual faca que 2SG  cortar pão com 3SG 

         ‗Com qual faca que você cortou pão com ele?‘ 

 

      b. ku     kal  faka ku    bu    korta   pon? 

          Com qual faca que 2SG  cortar  pão  

         ‗Com qual faca que você cortou pão?‘ 

 

    c. kal     faka ku   bu      korta    pon   ku    el? 

         Qual  faca que 2SG   cortar    pão   com  3SG 

        ‗Qual faca que você cortou pão com ele?‘ 

 

     d.* kal    faka  ku   bu       korta      pon ? 

         Qual   faca  que  2SG    cortar     pão  

       ‗*Qual faca que você cortou pão?‘ 

 

 

 30.a. ku   kin     ku  bu      bai  bibi    ku    el? 

       Com quem que 2SG   ir    beber  com 3SG 

       ‗Com quem que você foi beber com ele?‘ 

 

     b. ku   kin    ku    bu     bai  bibi? 

        Com quem que 2SG   ir    beber  

       ‗Com quem que você foi beber? 
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   c . kin     ku   bu      bai  bibi    ku     el? 

       Quem que 2SG   ir    beber  com  3SG 

     ‗(Com) quem que você foi beber com ele?‘ 

 

    d.*kin    ku   bu      bai  bibi?  

        Quem que 2SG   ir    beber  

    ‗*(Com) quem que você foi beber?‘ 

 

 Os adjuntos traduzidos por ―para‖ manifestam a opcionalidade do uso do 

resumptivo: 

 

 31.a. Pa   kin    ku  anos no    fasi bulu? 

        para quem que 1PL 1PL  fazer bolo 

       ‗Para quem que nós fizemos o bolo?‘ 

 

     b. Pa    kin    ku   anos no    fasi   bulu pa el? 

        Para quem que 1PL 1PL  fazer bolo para 3SG 

       ‗Para quem que nós fizemos o bolo para ele?‘ 

 

    c. Kin     ku   anos no    fasi    bulu  pa      el? 

        Quem que 1PL 1PL   fazer  bolo   para  3SG 

       ‗(Para) quem que nós fizemos o bolo para ele?‘ 

 

              d. Kin   ku   anos   no     fasi   bulu ? 

        Quem   que 1PL 1PL   fazer bolo  

       ‗(Para) quem que nós fizemos o bolo? 

 

 

A ausência de resumptivo também é verificada com Qu- in-situ: 

 

  32. Anos no    na    sai   ku    kin? 

       1PL 1PL  TMA sair com quem 

      ‗Nós vamos sair com quem?‘ 

  

  33. Abo bu     laba  kabelu   ku   ke? 

       2SG 2SG   lavar cabelo   com o que 

      ‗Você lavou o cabelo com o quê?‘ 

       

 

5.2. As posições dos constituintes nas construções interrogativas 

 A seguir, listo as possibilidades e restrições quanto à posição das formas 

interrogativas kin ku ―quem que‖e ke ku ―o que que‖ em relação aos outros constituintes 
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da oração, quando na periferia esquerda: 

 i). Os pronomes pessoais ocorrem depois do complementizador. Esta é a ordem 

mais natural de ocorrência: 

 

 34.a. Ke        ku   abo bu    lei? 

        O que    que 2SG 2SG   ler 

       ‗O que você leu?‘  

 

                 b. Ke       ku   no    lei? 

                    O que  que 1PL   ler 

                  ‗O que nós lemos?‘ 

 

     c. ke       ku     abo    lei? 

                  O que  que   2SG   ler 

       ‗O que você leu?‘  

 

ii). Os pronomes podem ocorrer antes da palavra interrogativa e depois do 

complementizador. Note-se que em (35) e (36), há três manifestações pronominais do 

sujeito. A forma curta parece poder ocorrer como o constituinte mais à esquerda da 

construção. Também é possível haver apenas duas expressões do sujeito pronominal, 

como em (37)- (41). Tanto a forma curta quanto a longa podem ocorrer como tópico: 

 

   35. No   ke       ku     anos  no     lei? 

                   1PL  o que  que   1PL   1PL   ler 

        ‗Nós, o que nós lemos?‘ 

 

   36. Bu    kin     ku   abo  bu    odja? 

        2SG  quem  que 2SG 2SG  ver 

       ‗Você, quem que você viu?‘ 

 

   37. Bu    kin     ku   abo odja? 

        2SG  quem  que 2SG ver 

       ‗Você, quem que você viu?‘ 

 

   38. Bu  kin     ku   bu   odja? 

        2SG  quem que 2SG ver 

       ‗Você, quem que você viu?‘ 

 

    39. Abo  kin      ku    bu     odja? 

         2SG   quem  que  2SG   ver 

       ‗Você quem que você viu?‘  
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    40. Abo   ke    ku   bu      lei? 

                  2SG o que que 2SG   ler 

       ‗Você, o que você leu?‘ 

 

    41. Bu     ke       ku    abo  bu     lei? 

                   2SG  o que  que 2SG 2SG  ler 

       ‗Você, o que você leu?‘ 

 

 Não é possível colocar o pronome à esquerda do elemento interrogativo sem que 

este se repita dentro da oração: 

 

     42.*No  ke     ku   lei? 

                   1PL  o que que ler 

                 ‗*Nós o que lemos?‘  

 

      43.*Bu   kin       ku    odja? 

          2SG    quem  que   ver 

                   ‗*Você, quem que viu?‘ 

 

 iii). Adjuntos e advérbios podem ocorrer entre a palavra interrogativa e o 

complementizador. Neste caso, tais elementos se encontram topicalizados: 

  

   44. Ke     na festa ku   abo bu      kume? 

        O que na festa que 2SG 2SG   comer 

       ‗O que na festa que você comeu?‘ 

  

   45.a. Kin      na festa  ku    bu       odja? 

          Quem  na festa   que  2SG    ver 

         ‗Quem na festa que você viu?‘ 

    

        b. Abo  kin       na festa  ku    bu      odja? 

           2SG  quem   na festa   que  2SG   ver  

         ‗Você, quem na festa que você viu?‘ 

 

    46. Abo  ke         sempri  ku    bu       ta       kompra? 

               2SG  o que   sempre   que  2SG   TMA  comprar 

        ‗Você, o que sempre que você compra?‘ 

  

         47. Ke      sempri   ku   bu      ta      kume? 

              O que  sempre   que 2SG   TMA comer 

        ‗O que sempre que você come?‘ 

 

  Os dois elementos podem ser deslocados: 
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         48. Abo  ke       sempri  na  merkadu   ku     bu       ta      kumpra? 

              2SG  o que  sempre  no  mercado     que   2SG   TMA comprar 

        ‗Você, o que sempre, no mercado, que você compra?‘ 

   

Os adjuntos também podem ocorrer antes da palavra interrogativa: 

 

  49. Na festa kin      ku   abo  bu      odja? 

       Na festa quem  que 2SG 2SG   ver 

      ‗Na festa, quem que você viu?‘ 

 

  

  50. Na karta,  ke        ku     abo    bu      skribi? 

        Na carta    o que    que   2SG  2SG    escrever 

       ‗Na carta, o que que você escreveu?‘  

 

iv). Os pronomes pessoais não podem ocorrer entre a palavra interrogativa e o 

complementizador: 

 51.a.*Anos ke       no      ku     lei? 

         1PL    o que  1PL   que    ler 

        ‗*Nós o que nos lemos?‘ 

 

      b.*Ke     abo bu       ku   lei? 

         O que  2SG 2SG   que  ler 

      ‗*O que que você leu?‘    

           

     c.*Ke       abo    ku     bu      lei? 

         O que   2SG   que   2SG   ler 

                  ‗*O que que você leu?‘ 

 

      d.*Ke      bu     ku    lei? 

         O que   2SG   que  ler 

      ‗*O que que você leu?‘ 

 

           52.a.*Abo  kin       bu     ku   odja? 

         2SG  quem  2SG  que  ver 

      ‗*Você,  quem que você viu?‘ 

 

     b.*Kin    abo    bu      ku    odja? 

        Quem  2SG   2SG    que  ver 

                 ‗*Quem que você viu?  

 

 

     c.*Kin    abo    ku    bu      odja? 

                   Quem  2SG    que  2SG   ver 

    ‗*Quem que você viu?‘  
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5.3. As construções de tópico 

 

5.3.1.Os tipos de tópico 

 

 As topicalizações acontecem quando o constituinte é movido para o início da 

sentença. Kihm (1994) reporta topicalizações no CG com e sem pronome resumptivo. 

Entretanto, conforme observamos junto ao nosso informante, as topicalizações sem 

pronome não são muito frequentes nessa língua, sendo as que usam pronomes 

resumptivos as construções mais observadas. A seguir, listamos duas construções de 

tópico encontradas nos dados do CG: 

 

i) Deslocamento para a esquerda: é o tópico cuja construção faz uso de um 

pronome resumptivo, independentemente do seu traço semântico [+animado] 

ou [- animado]: 

         

i.i. A topicalização de sujeito  

Nas topicalizações de sujeito, é obrigatório o uso do resumptivo expresso 

fonologicamente:  

 

 53.a. Jon, ke      ki     i        kume? 

         João o que que  3SG   comer 

        ‗O João o que ele comeu?‘ 

 

      b.*Jon, ke          ki             kume? 

              João   o que     que.3SG  comer 

       ‗*O João o que  comeu?‘ 

 

 

  54. Jon el      i         kume   fijon.
31

 

         João 3SG 3SG   comer   feijão 

        ‗O João, ele comeu o feijão‘  

 

               55. José, el      mora    na   Rio            

        José 3SG   morar  no  Rio 

       ‗O José, ele mora no Rio‘ 

 

 

                                                           
31 O exemplo (54) é igual ao Wolof, em que o DP sujeito recebe uma interpretação de tópico. 
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i.ii.A topicalização de objeto: 

 

 Na topicalização de objeto, há a presença obrigatória do resumptivo:  

 

            56.a. Bu         telefoni,  Maria da-n         el 

                  2SG.POSS telefone Maria dar-1SG   3SG 

                  ‗O seu telefone, Maria me deu ele‘  

 

       b.* Bu         telefoni, Maria da-n            

                   2SG.POSS telefone Maria dar-1SG  

                  ‗*O seu telefone, Maria me deu‘ 

 

             57.a. kil mininu, kin      ku  odja-l? 

                   DET menino quem que ver-3SG 

                 ‗Aquele menino, quem que o viu?‘ 

    

       b.*kil   mininu, kin     ku odja? 

                   DET menino   quem que ver 

                ‗*Aquele menino, quem que viu?‘ 

 

             58.a. Nha         badjuda    ami   sempri n       ta       odja-l               

          1SG.POSS namorada  1SG  sempre 1SG  TMA   ver-3SG 

          ‗A minha namorada, eu sempre a vejo‘ 

 

        b.*Nha        badjuda    ami   sempri  n        ta     odja               

          1SG.POSS  namorada  1SG  sempre  1SG   TMA ver 

         ‗*A minha namorada, eu sempre vejo‘ 

 

 

    59.a. Libru, abo   bu      torna-n          el?                                                 

            Livro    2SG  2SG    tornar-1SG   3SG 

          ‗O livro, você me devolveu ele?‘ 

   

        b.*Libru, abo  bu   torna-n  

             Livro   2SG 2SG tornar-1SG  

          ‗*O livro, você me devolveu?‘ 

    

 

ii) Tópico com lacuna: é o tópico que se move de sua posição de base para a 

periferia esquerda da oração e deixa uma cópia nula no local da extração: 

 

ii.i.A topicalização de objeto preposicionado 

 

 No CG, em relação à topicalização do PP (complemento), esta é possível tanto 
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com ou sem o resumptivo: 

 60.a. Na iagu,  ami  n        koloka aruz  

                  na água   1SG 1SG   colocar arroz 

       ‗Na água, eu coloquei o arroz‘ 

 

    b. Na iagu, ami   n     koloka    aruz    nel 

       Na água  1SG 1SG colocar    arroz   nela 

      ‗Na água, eu coloquei nela o arroz nela‘ 

 

  

61.a. Pa   nha           mame, ami  N      da   livru 

        Para 1SG.POSS mãe     1SG 1SG  dar  livro 

       ‗Para minha mãe, eu dei o livro‘ 

 

    b. Pa     nha          mame,  ami  N      da   livru pa    el 

        Para 1SG.POSS mãe     1SG 1SG   dar livro  para 3SG 

      ‗Para minha mãe, eu dei o livro para ela‘ 

 

    c. Nha          mame, ami  N      da     livru 

       1SG.POSS mãe    1SG 1SG   dar livro 

      ‗Minha mãe, eu dei o livro‘ 

 

    d. Nha           mame, ami   N      da  livru  pa   el 

       1SG.POSS  mãe     1SG 1SG   dar livro  para 3SG 

      ‗Minha mãe, eu dei o livro para ela‘ 

     

 

Para a topicalização de adjunto, também se observa a opcionalidade do uso do 

resumptivo: 

 

62.a. Na karta, ke      ku     abo   bu      skrirbi? 

         Na carta   o que  que   2SG  2SG   escrever 

        ‗Na carta, o que que você escreveu?‘ 

 

    b. Na karta, ke      ku   abo    bu     skribi    nel? 

         Na carta   o que  que 2SG 2SG   escrever nela 

       ‗Na carta, o que você escreveu nela?‘ 

 

 Quando o constituinte apresenta uma relação de  locativo, a topicalização não é 

possível: 

 

  63.a. Pedro bin di Niterói. 

         Pedro vir  de Niterói 

        ‗O Pedro veio de Niterói.‘ 
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               b.*Di Niterói, Pedro bin 

         de Niterói   Pedro vir 

      ‗*De Niterói, o Pedro veio‘ 

 

 Assim como nas interrogativas com ku ―com‖ em que o resumptivo não é  

obrigatório, as topicalização dos adjuntos com ku ―com‖ também observa-se a não 

obrigatoriedade do resumptivo, bem como a ausência dessa preposição: 

 

 64.a. ku Eliseu, Maria djubi filmi 

        Com Eliseu Maria ver  filme 

        ‗Com o Eliseu, a Maria viu o filme.‘ 

 

     b. ku Eliseu, Maria djubi filmi ku    el 

         Com Eliseu Maria ver filme com 3SG 

        ‗Com o Eliseu, a Maria viu o filme com ele.‘ 

 

     c. Eliseu, Maria djubi filmi 

         Eliseu Maria ver    filme 

       ‗O Eliseu, a Maria viu o filme.‘ 

 

    d. Eliseu, Maria djubi filmi ku   el 

        Eliseu Maria ver    filme com 3SG 

      ‗O Eliseu, a Maria viu o filme com ele.‘ 

      

5.4. O Foco  

 As clivadas, um tipo de estratégia sintática de foco, são construções em que o 

sintagma deslocado para o início da sentença aparece entre o verbo ser e o 

complementizador. Em CG, clivadas semelhantes ao do PE e PB são encontradas. As 

clivadas podem ocorrer com e sem resumptivo. São usadas para contrastar um 

constituinte: 

 

 65.a. I    mininu  ku   katchur murdi 

        Foc menino que cachorro morder 

       ‗É o menino que o cachorro mordeu.‘ 

 

               b. I     mininu ku katchur    murdi-l 

                  Foc menino que cachorro morder-3SG    

        ‗É o menino que o cachorro o mordeu.‘ 

 

  66.a. I     poema ku   ami  N      skribi 

        Foc poema que 1SG 1SG   escrever 
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                 ‗É o poema que eu escrevo‘ 

 

     b. I      poema  ku  ami  N       skribi-l 

        Foc   poema que 1SG 1SG   escrever-3SG 

                 ‗É o poema que eu o escrevo‘ 

 

 Também é possível o tópico e o foco ocorrerem ao mesmo tempo: 

 

 67. Pon i     ami      propi   ku   kume-l 

                pão Foc 1SG    próprio que comer-3SG 

               ‗O pão, sou eu mesmo que o comi.‘  

 

5.4.1. As clivadas de sujeito 

 

 Nas clivadas de sujeito, o uso do resumptivo torna a frase agramatical, 

independentemente do traço semântico que carrega o DP: 

 

 68.a. I     ami ku  kume pon 

        Foc 1SG que comer pão 

       ‗Sou eu que comi o pão‘ 

 

      b.* I     ami   ku   N         kume    pon 

          Foc  1SG  que 1SG     comer   pão 

      ‗*Sou eu que comi feijão‘  

 

69.a. I      katchur  ku   murdi   mininu 

        Foc  cachorro que morder menino 

       ‗É o cachorro que mordeu o menino‘ 

 

     b.* I   katchur   ku   el     murdi   mininu  

                  Foc cachorro que  3SG morder menino 

      ‗*É o cachorro que ele mordeu o menino‘ 

 

 

5.4.2. As clivadas de objeto 

 

 Nas clivadas de objeto, como vimos anteriormente, o resumptivo não é 

obrigatório: 

 

 70.a. I     mininu ku   Maria beja    na festa 

        Foc  menino que Maria beijar  na festa 

       ‗É o menino que a Maria  beijou na festa.‘ 

 

     b. I   mininu  ku   Maria beja-l          na festa 

        Foc menino que Maria beijar-3SG  na festa 
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       ‗É o menino que a Maria o beijou na festa.‘ 

 

 71.a. I      poema ku   ami   N      skribi 

                  Foc poema que 1SG  1SG   escrever 

                 ‗É o poema que eu escrevi‘  

 

b. I     poema ku  ami   N     skribi-  l 

                   Foc poema que 1SG 1SG  escrever-3SG 

                  ‗É o poema que eu o escrevi‘  

 

 O  uso do pronome longo torna a frase agramatical: 

 

         72.a.* I    mininu  ku   Maria beja   el    na festa 

                  Foc menino que Maria beijar 3SG na festa 

               ‗*É o menino que a Maria beija ele na festa‘     

 

             b.* I     Jon   ku   katchur  murdi   el 

         Foc  João  que cachorro morder 3SG 

        ‗É o João que o cachorro mordeu ele‘ 

 

 

5.4.3. As clivadas de objeto indireto 

 

 Nas clivadas de objeto indireto, o uso do resumptivo também é opcional: 

  

           73.a. I    na iagu  ku    ami  N      koloka    aruz 

                    Foc na água  que 1SG  1SG  colocar   arroz  

        ‗É na água que eu coloquei o arroz‘ 

 

     b. I      na iagu   ku    ami  N       koloka   aruz  nel 

         Foc  na água  que  1SG 1SG   colocar  arroz nela 

        ‗É na água que eu coloquei o arroz nela‘ 

  

           74.a. I     pa    nha             mame ku   ami  N       da   livru 

        Foc para 1SG.POSS mãe    que 1SG 1SG   dar  livro 

       ‗É para minha mãe que eu dei o livro‘  

 

    b. I      pa    nha            mame ku  ami   N     da   livru pa    el 

        Foc para 1SG.POSS mãe  que 1SG 1SG  dar  livro para 3SG 

       ‗É para minha mãe que eu dei o livro para ela‘  

 

    c. I     nha             mame ku   ami  N       da   livru 

        Foc 1SG.POSS mãe    que 1SG 1SG   dar  livro 

       ‗É  minha mãe que eu dei o livro‘ 

 

    d. I     nha             mame ku ami  N       da  livru pa    el 

        Foc 1SG.POSS mãe  que 1SG 1SG  dar livro para 3SG 
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       ‗É  minha mãe que eu dei o livro para ela‘ 

 

  

5.4.4. As clivadas de adjunto 

 

 Assim como nas clivadas de objeto direto e indireto, nas clivadas de adjunto o 

resumptivo também é opcional. 

 

          75.a. I       na karta ku   ami   N       skribi  

         Foc na carta  que 1SG  1SG   escrever 

       ‗É na carta que eu escrevi‘ 

 

              b. I      na karta ku  ami   N     skribi    nel 

         Foc na carta que 1SG 1SG  escrever nela 

        ‗É na carta que eu escrevi nela‘ 

 

 

         76.a. I     ku    Eliseu  ku  Maria djubi filmi 

                 Foc com Eliseu  que Maria ver filme 

       ‗É com Eliseu que Maria viu o filme‘ 

 

    b. I     ku    Eliseu ku Maria  djubi filmi ku     el 

                 Foc com Eliseu que Maria ver    filme com  3SG 

       ‗É com Eliseu que Maria viu o filme com ele‘ 

 

    c. I     Eliseu   ku   Maria  djubi filmi 

                 Foc Eliseu   que Maria  ver    filme 

       ‗É o Eliseu que Maria viu o filme‘ 

 

    d. I     Eliseu ku Maria  djubi filmi ku    el 

                 Foc Eliseu que Maria ver   filme com 3SG 

       ‗É  Eliseu que Maria viu o filme com ele‘ 

 

 No próximo capítulo, discutimos a natureza do redobro de pronomes nas orações 

declarativas e dos resumptivos, nas construções A-barra, bem como a constituição 

interna do CG. 
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CAPÍTULO 6 

 

 Discussão sobre os dados 
 

 

 Neste capítulo, apresentamos  reflexões  sobre os dados descritos no capítulo 5 

referentes aos resumptivos nas construções A-barra, ao redobro de  pronomes de sujeito 

e à constituição interna do CP em CG. Para discutir tais questões, tomamos como base 

os trabalhos de Alexandre (2007, 2009a), de Tavares Silva (2005) e de Rizzi (1997, 

2004). 

 

 

6.1. Os resumptivos nas construções A-barra 

 

Foi observado que  o CG apresenta estruturas A-barra com e sem movimento. 

Essa divisão está relacionada com o fato de a língua permitir tanto o movimento quanto 

a permanência de DPs no local em que são gerados. Nas estruturas com movimento, 

segundo a proposta de Alexandre, observamos as estratégias
32

 de gap, pied-piping, 

                                                           
32 Estas terminologias foram extraídas de Alexandre (2007): 

A estratégia  gap  consiste em mover a palavra QU- para [Spec, CP] e deixar uma cópia vazia no local de 

origem da extração.  

A estratégia pied-piping  baseia-se no movimento de todo o sintagma preposicionado para o início da 

sentença. O abandono da preposição (sem resumptivo) acarreta na agramaticalidade da sentença. 

(i) Pa    kin     ku   abo  bu      fasi      bulu? 

Para quem que 2SG 2SG  fazer     bolo 

‗Para quem que você fez o bolo?‘ 

 

(ii) *kin    ku   abo  bu      fasi      bulu pa 

Quem que 2SG 2SG   fazer    bolo para 

‗*quem que você fez o bolo para?‘ 

 

A estratégia cortadora fundamenta-se no apagamento da preposição  do PP movido para a  periferia  

esquerda  da sentença. 

(iii) kin      ku   abo  bu      fasi      bulu? 

Quem que 2SG 2SG   fazer bolo 

‗(Para) quem que você fez o bolo?‘ 

 

A estratégia PSST aplica-se exclusivamente à PPs . O local de extração é preenchido com o pronome de 

3SG el precedido pela preposição e a preposição do sintagma interrogativo é apagada: 

(iv)  kin     ku   abo  bu      fasi      bulu  pa    el? 

 quem que 2SG 2SG   fazer     bolo  para 3SG 

‗(Para) quem que você fez o bolo?‘ 
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cortadora e PSST (Abandono de Preposição com um Vestígio Realizado (The 

Preposition Stranding with a Spelled out Trace)) que serão tratadas na seção 6.1.1. Já 

nas estruturas A-barra sem movimento, temos as estratégias de QU- in situ e resumptiva 

que serão abordadas na seção 6.1.2.  

6.1.1. As construções interrogativas 

 

(i) Interrogativas do tipo gap 

 Nas interrogativas com movimento, a palavra QU é deslocada para [Spec FocP] 

e  deixa uma cópia vazia no local da extração. A estratégia gap que envolve movimento  

de QU sem cópia é observada em interrogativas de sujeito (1), de objeto direto (2) e de 

objeto indireto (3):
33

 

   1. kei        ku  tchiga ti? 

O que   que chegar 

               ‗O que que  chegou?‘ 

      

   2. kini    ku    Maria odja ti? 

 Quem que Maria ver 

‗Quem que a Maria viu?‘ 

 

              3. Pa     kini     ku    bu     da   bulu ti? 

Para   quem  que   2SG  dar bolo 

              ‗(Para) quem que você deu o bolo?‘ 

 

 

Nas interrogativas de argumentos (sujeito e objeto) não é permitida a ocorrência 

de resumptivos, como indica a agramaticalidade dos exemplos abaixo: 

 

 4.*ke       ku   i        tchiga? 

      O que que 3SG   chegar 

   ‗*O que que ele chegou?‘ 

 

 

                                                           
33 Ao contrário do que assume Alexandre (2009a), não consideramos como gap a interrogativa em que   a 

preposição  do sintagma ´PP  deslocado à esquerda é apagada, como no exemplo do CV abaixo: 

(i) Ken     ki   Djon  da   si    kasa 

Quem que João  dar  sua casa 

´(Para) quem que João dá sua casa?‘    (Alexandre, 2009a: 97) 

 

Para nós, uma interrogativa como (i) é do tipo cortadora. 
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 5.*kin     ku   Maria odja-l? 

     Quem que Maria ver-3SG 

            ‗*Quem que a Maria viu ele?‘   

 

(ii) Interrogativas com pied-piping e gap 

 

 Contudo, nas interrogativas envolvendo preposições (PP) são verificadas várias 

possibilidades. Na estratégia pied-piping, a palavra QU- quando movida, leva consigo a 

preposição, fazendo com que a posição de origem fique vazia, como em (3). Em (6a), o 

sintagma di kin ―de quem‖ encontra-se no local de base como complemento do verbo 

gosta ―gostar‖. Isto é, trata-se de QU- in situ. Já (6b), mostra o movimento da palavra 

QU e da preposição para o início da sentença, deixando uma cópia nula no local de 

origem. Este mesmo padrão é verificado nos dados (7)-(16):  

 

   6.a. Joana gosta  di kin? 

         Joana gostar de quem 

        ‗Joana gosta de quem?‘ 

  

     b. Di kini       ku   Joana gosta ti ? 

         de  quem  que Joana gostar 

        ‗De quem que a Joana gosta?‘ 

 

 

             7. Di ke     ku   abo  bu     gosta? 

      De o que que 2SG 2SG   gostar 

     ‗De que que você gosta?‘ 

 

 

             8. Na  kal   iscola ku  Maria  ta        studa? 

                Em qual escola que Maria TMA   estudar 

               ‗Em qual escola que a Maria estuda?‘ 

  

 

    9. Di   ke       ku   elis  é      pricisa? 

                 De o que   que 3PL 3PL  precisar 

                ‗Do que eles precisam?‘ 

 

 

 10. Di  kal    ermon  ku   bu    na        fala? 

                 De qual  irmão   que 2SG  TMA   falar  

      ‗De qual irmão que você está falando‘ 

 

 

11. ku    kal  faka ku  bu     korta     pon? 

      Com qual faca que 2SG  cortar pão 
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     ‗Com qual faca que você cortou o pão?‘ 

 

 

            12. ku   kin    ku    anos no     na       sai    aos? 

      Com o que que  1PL  1PL  TMA    sair  hoje 

     ‗Com quem que nós vamos sair  hoje?‘ 

 

 

            13. ku   ke      ku  abo   bu     iabri    porta? 

      Com o que que 2SG  2SG  abrir    porta  

     ‗Com o que você abriu a porta?‘ 

 

 

            14. ku   ke         ku    abo   bu     laba     kabelu? 

                Com o que    que  2SG  2SG   lavar    cabelo  

      ‗Com o que você lavou o cabelo?‘ 

 

 

 15. ku    kin     ku  abo  bu      na        djanta lá? 

                Com quem que 2SG 2SG  TMA     jantar lá 

               ‗Com quem que você almoça lá?‘ 

 

 

 16. ku    kin    ku   Maria djubi filmi? 

      Com quem que Maria  ver   filme  

     ‗Com quem que a Maria viu o filme? 

 

 

De acordo com os dados obtidos, parece que as preposições di ―de‖, ku ―com‖ e 

na ―na‖ facilitam a estratégia de pied-piping. Podemos ver essa estratégia no CV 

também, conforme atesta Alexandre: 

 

 17. Di kusé ki   bu    ka     gosta? 

      de coisa que 2SG NEG gostar 

     ‗Do que você não gosta?‘                       (Alexandre, 2009a: 99) 

 

 

 18. Na ki   merkadu ki   Maria bai? 

     em que mercado que Maria ir 

    ‗Em qual mercado que Maria vai?‘                                 (Alexandre, 2009a: 99) 

 

(iii) Interrogativas “ cortadoras” 

A estratégia cortadora  envolve a eliminação da preposição do PP deslocado para 
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a periferia esquerda da oração, deixando uma cópia nula no local da extração: 

          19. kal    iscola ku   Maria ta        studa ___? 

               Qual  escola que Maria TMA  estudar  

              ‗(Em)Qual escola que a Maria estuda?    

 

    

20. kin     ku  bu      da      libru___? 

                Quem que 2SG  dar  livro  

       ‗(Para) quem que você deu o livro?‘ 

 

 

21.  Ke       ku   abo   bu        gosta___?  

      O que  que 2SG 2SG    gostar 

     ‗(Do) que que você gosta?‘ 

 

 

22. kin      ku    no     na       fasi   bulu ____? 

     Quem que  1PL  TMA  fazer bolo  

          ‗(Para) quem que nós fizemos o bolo?‘ 

 

(iv) Abandono de preposição (PSST) 

 

Existem preposições que não admitem a estratégia cortadora com gap. Trata-

se de sintagmas como ― Com QU-‖ e ― P QU_ NP‖. 

Seguindo a proposta de classificação das interrogativas de Alexandre (2009a), 

pode-se dizer que  o CG apresenta o PSST que é uma ferramenta  alternativa para o 

pied-piping. O local de extração do PP  é preenchido com o pronome 3SG ―el” 

precedido pela preposição. Entretanto, a ausência do pronome acarreta na 

agramaticalidade das sentenças. Para Alexandre, o pronome que redobra o DP 

interrogado é uma cópia gerada por movimento.
34

 Dessa forma, não pode ser omitido:  

 

23.a. ku     kin   ku   anos no    na     sai   ? 

                   Com qual que  1PL 1PL  TMA sair  

                  ‗Com quem que nós saímos?‘ 

   

    b. kin     ku  anos  no    na      sai  ku     el     aos? 

        Quem que 1PL  1PL  TMA  sair com  3SG hoje? 

       ‗Quem que nós vamos sair com ele hoje?‘ 

                                                           
34 Através dos dados observados, mostraremos que as interrogativas descritas como Abandono de 

preposição não envolvem movimento sintático em CG, como Alexandre postula para o CV. 



157 
 

 

    c.*kin     ku   anos no    na      sai aos? 

         Quem que 1PL 1PL  TMA  sair hoje 

      ‗*(Com) quem que nós vamos sair?‘ 

  

24.a. ku    kal   faka ku  bu      korta     pon ? 

         Com qual faca que 2SG  cortar     pão  

        ‗Com qual faca que você cortou o pão?‘ 

 

    b. kal    faka ku  bu     korta     pon  ku   el? 

         Qual faca que 2SG  cortar    pão  com 3SG 

        ‗(Com)Qual faca que você cortou pão com ele?‘ 

 

     c.* kal   faka ku   bu     korta    pon ? 

          Qual faca que 2SG  cortar   pão  

       ‗*(Com)Qual faca que você cortou pão?‘ 

 

 25.a. ku     ke       ku   abo  bu     laba     kabelu? 

          Com o que  que 2SG 2SG   lavar    cabelo  

         ‗Com o que você lavou o cabelo?‘ 

 

      b. ke        ku   bu     laba      kabelu  ku   el? 

          O que  que  2SG  lavar     cabelo  com 3SG 

         ‗(Com)O que que você lavou o cabelo com ele‘ 

 

      c.*ke        ku   bu     laba    kabelu? 

                    O que  que 2SG   lavar cabelo  

        ‗*(Com)O que que você lavou o cabelo?‘ 

    

 26.a. Pa    kal   di  bu             ermon  ku    bu     pista            diñeru ? 

        Para qual de  2SG.POSS irmão   que  2SG  emprestar    dinheiro  

       ‗Para qual de seu irmão que você emprestou dinheiro?‘ 

 

    b. kal    di   bu             ermon ku  bu      pista           diñeru    pa    el? 

        Qual de  2SG.POSS irmão  que 2SG   emprestar   dinheiro para  3SG 

      ‗(Para) qual de seu irmão que você emprestou dinheiro para ele?‘ 

 

    c.*kal   di bu             ermon ku  bu     pista           diñeru ? 

        Qual de 2SG.POSS irmão que 2SG  emprestar    dinheiro  

      ‗*(Para) qual de seu irmão que você emprestou dinheiro? 

 

 

 27.a. Ku   kin     ku   abo bu      kasa? 

        Com quem que 2SG 2SG   casar  

       ‗Com quem que você casou?‘ 
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    b.kin      ku   abo   bu     kasa    ku    el? 

        Quem que  2SG 2SG   casar   com 3SG 

       ‗(Com) quem que você casou com ele?‘ 

 

     c.* kin    ku   abo  bu     kasa? 

         Quem que 2SG 2SG   casar 

       ‗*(Com) quem que você casou?‘ 

 

 

 Observamos que as interrogativas de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto 

e de adjunto admitem a estratégia gap. Algumas interrogativas do tipo PP, porém, não 

admitem a estratégia cortadora com gap. Neste caso, uma cópia pronunciada precedida 

pela preposição é utilizada, segundo a análise de Alexandre (2009a) para o CV. Trata-

se, então, da estratégia de abandono de preposição com cópia pronunciada. 

 A seguir, apresentamos as possibilidades de interrogativas  de PPs observadas 

em CG: 

 

Tabela 26: Movimento de PPs em interrogativas em CG 

 

Tipo Interrogativa de argumento 

e de adjunto 

Interrogativa do tipo (ku 

kin/ kal/ ke) e (Pa kal/NP) 

Pied-Piping com gap PP___Ø 

 

PP__Ø 

Pied-Piping sem gap PP___PP 

 

PP__PP 

Cortadora DP___Ø 

 

*DP__Ø 

PSST DP___PP 

 

DP__PP 

 

 

6.1.2. Interrogativas sem movimento 

(v) Qu- in-situ 

 Para as estruturas sem movimento, o CG manifesta a estratégia resumptiva e  as 

interrogativas com  QU- in situ. Essas estratégias também são observadas por Alexandre 

(2009a) para o CV. 

 No CG, nas interrogativas com QU- in- situ , o complementizador ku não 

ocorre: 

 28.a. Bu     kumpra   ke? 

         2SG   comprar  o quê 

        ‗Você comprou o quê?‘ 
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      b.*Ku  bu       kumpra      ke? 

          Que  2SG   comprar     o quê 

       ‗*Que você comprou o quê?‘  

 

 

29. Anos  no     na       sai    ku    kin? 

        1PL 1PL  TMA   sair  com quem 

       ‗Nós saímos com quem?‘ 

 

 

 A palavra QU nunde ―onde‖ quando surge in situ, torna a sentença agramatical 

caso ocorra com verbo ativo: 

 

  30.a. Kasa    di    Maria  sta       nunde? 

          Casa     de   Maria  estar    onde 

         ‗A casa de Maria está onde?‘ 

  

      b. Nunde   ku     Maria  ta        bai? 

         Onde      que   Maria  TMA   ir 

        ‗Onde que a Maria vai?‘ 

    

     c.*Maria    ta         bai    nunde? 

          Maria    TMA   ir      onde 

       ‗*Maria vai onde?‘ 

 

 

Nas orações subordinadas, também não ocorre QU in situ: 

 

 31.a. ke         ku  Jon   fala   ki   Maria fasi? 

         O que   que João dizer que Maria fazer 

        ‗O que o João disse que a Maria fez?‘  

  

    b.*Jon  fala   ki   Maria fasi    ke? 

         João dizer que Maria fazer  o quê 

                ‗*O João disse que a Maria fez o quê?‘ 

 

(vi) A estratégia resumptiva   

 

 A estratégia resumptiva nas construções interrogativas só é verificada com PPs e 

se manifesta  juntamente em ambiente de pied-piping e cortadora.  Alexandre (2009a) 

assume a posição de que se trata de construções sem movimento da palavra 

interrogativa. Nestes casos, o resumptivo é opcional:  
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         32.a. Pa     kin       ku   abo   bu      na      djubi    pa    el? 

        Para  quem   que  2SG 2SG    TMA  ver       para 3SG 

       ‗Para quem que você está olhando para ele?‘ 

 

    b. Pa    kin      ku   abo    bu      na     djubi? 

       para  quem   que 2SG   2SG   TMA  ver 

      ‗Para quem que você está olhando?‘ 

 

    

        33.a. Pa   kin     ku   bu     da   diñeru? 

      para quem que 2SG  dar dinheiro 

     ‗Para quem que você deu o dinheiro?‘ 

   

    b. Pa   kin      ku   bu     da  diñeru    pa    el? 

         para quem  que  2SG  dar dinheiro para 3SG 

              ‗Para quem que você deu o dinheiro para ele?‘ 

 

   c. Kin    ku   bu     da    diñeru    pa    el? 

         Quem que 2SG  dar   dinheiro  para 3SG 

              ‗(Para) quem que você deu o dinheiro para ele?‘ 

 

    d. kin    ku   bu     da   diñeru? 

      Quem que 2SG   dar  dinheiro 

     ‗(Para) quem que você deu o dinheiro?‘ 

 

 

 34.a. kal    iscola  ku  Maria ta      studa ? 

 Qual  escola que Maria TMA estudar  

                ‗Qual escola que a Maria estuda?    

 

               b. kal    iscola ku   Maria ta        studa   nel? 

  Qual escola que Maria TMA  estudar nela 

                 ‗Qual escola que a Maria estuda nela? 

 

               c. Na  kal   iscola  ku  Maria ta      studa ? 

  Em qual escola que Maria TMA estudar  

                ‗Em qual escola que a Maria estuda?    

 

  

 35.a. Nunde ku  bu      leba     bu             fidju nel? 

        Onde    que 2SG   levar    2SG.POSS filho nele 

        ‗(Para) onde você levou o seu filho nele?‘  

 

   

     b. Nunde ku   bu       leba       bu               fidju? 

        Onde    que  2SG    levar      2SG.POSS   filho  

        ‗(Para) onde você levou o seu filho?‘ 
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         36.a. kin    ku  no      na        fasi     bulu    pa     el? 

     Quem que 1PL   TMA    fazer   bolo    para  3SG 

     ‗(Para) quem que nós fizemos o bolo para ele?‘ 

 

      

    b. kin     ku   no     na       fasi   bulu ? 

     Quem que 1PL   TMA   fazer bolo  

          ‗(Para) quem que nós fizemos o bolo?‘ 

           

   c. Pa    kin     ku   no     na       fasi   bulu pa   el? 

      Para  quem que 1PL   TMA   fazer bolo para 3SG 

     ‗Para quem que nós fizemos o bolo para ele?‘ 

 

 

             d.  Pa    kin    ku   no     na       fasi   bulu? 

       Para quem que 1PL   TMA   fazer bolo  

      ‗Para quem que nós fizemos o bolo?‘ 

    

6.1.3. As construções topicalizadas 

 O CG permite dois tipos de topicalizações: um com  e  outro sem a presença de 

um pronome resumptivo. Isto é, há dois tipos de topicalização: um  tópico com lacuna e 

outro com deslocamento para a esquerda. A primeira estratégia mostra que o 

constituinte topicalizado foi movido e deixou uma cópia nula no seu lugar de origem. Já 

na construção de deslocamento para a esquerda, não está claro se o constituinte à 

esquerda foi gerado na base  ou não. Isto é, o resumptivo é uma cópia pronunciada do 

vestígio ou não?  

Pelos dados observados do CG, apenas as topicalizações de objeto indireto e de 

adjunto permitem a opcionalidade do resumptivo, enquanto que nas topicalizações de 

sujeito e de objeto direto  o uso do resumptivo é obrigatório: 

 

(i) Resumptivo obrigatório 

   Sujeito 

  

  37.a. Jon,   ke      ki    i        kume? 

           João  o que que 3SG   comer 

          ‗O João, o que que ele comeu?‘ 

 

        b.*Jon, ke      ki           kume? 

                João  o que que.3SG  comer 

         ‗*O João, o que  que comeu?‘ 
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  38.a. Jon, el      i       kume fijon 

           João 3SG 3SG  comer feijão 

          ‗O João, ele comeu o feijão‘  

 

      b. *Jon,  kume  fijon 

           João   comer  feijão 

          ‗*O João, comeu o feijão‘  

   

 

  39.a. José, el     mora na Rio            

         José   3SG morar no Rio 

        ‗O José, ele mora no Rio 

  

        b. *José, mora  na Rio            

         José    morar no Rio 

        ‗O José,  mora no Rio‘ 

 

            40.a. Alunu-s,    elis  é       papia    ku     el 

         Aluno-PL  3PL  3PL  falar      com  3SG 

        ‗Os alunos, eles falaram com ele‘    

 

      b.*Alunu-s,    papia ku    el 

         Aluno-PL   falar   com 3SG 

        ‗*Os alunos, falaram com ele‘ 

 

 

 Objeto direto 

 

  41.a. Libru, abo   bu      torna-n          el                                                

            Livro 2SG  2SG   tornar-1SG     3SG 

          ‗O livro, você me devolveu ele‘ 

   

      b.*Libru, abo  bu      torna-n  

            Livro 2SG  2SG   tornar-1SG  

         ‗*O livro, você me devolveu‘ 

 

 

 42.a. kil      mininu,  kin      ku    odja-l? 

                     DET menino   quem  que   ver-3SG 

                    ‗Aquele menino, quem que o viu?‘ 

    

       b.* kil    mininu,   kin      ku    odja? 

                    DET   menino   quem   que  ver 

                 ‗*Aquele menino, quem que viu?‘ 
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            43.a. Pon, kin    ku   kume-l 

          Pão   quem que comer- 3SG 

         ‗O pão, quem que o comeu‘ 

 

      b.*Pon, kin     ku   kume 

           Pão quem que  comer  

        ‗*O pão, quem que comeu?‘ 

 

 

 Essa estratégia é também observada em tópico de longa distância: 

 

  44.a. Bulu, mininu punta       kin     ku    fasi-l 

           Bolo menino perguntar quem  que  fazer-3SG 

          ‗O bolo, o menino perguntou quem o fez.‘ 

       

      b.*Bulu, mininu punta       kin     ku fasi 

            Bolo  menino perguntar quem que fazer 

          ‗*O bolo, o menino perguntou quem fez.‘ 

 

 

            44.a. Bulu, mininu punta       kin     ku   kume-l 

           Bolo  menino perguntar quem que  comer-3SG 

          ‗O bolo, o menino perguntou quem o comeu.‘ 

   

      b.*Bulu, mininu  punta      kin     ku   kume 

            Bolo  menino perguntar quem que comer 

          ‗*O bolo, o menino perguntou quem comeu.‘ 

 

 

 Com a topicalização de PPs, tanto as  estratégias de gap quanto a cortadora, 

PSST e pied-piping sem gap ocorrem. 

 

(ii) Resumptivo opcional 

 

Objeto indireto  

 

 45.a. Na iagu, ami N       koloka    aruz  
         Na água 1SG 1SG   colocar   arroz 

        ‗Na água, eu coloquei o arroz‘ 

 

    b. Na iagui, ami N       koloka       aruz   nel 

         Na água 1SG 1SG   colocar      arroz  nela 

        ‗Na água, eu coloquei o arroz nela‘ 
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 46.a. Pa    nha             mame, ami   N       da      livru  

        Para 1SG.POSS   mãe     1SG  1SG   dar     livro 

       ‗Para minha mãe, eu dei o livro‘ 

    

   b. Pa    nha            mame,  ami   N      da      livru  pa    el 

       Para 1SG.POSS  mãe     1SG  1SG   dar     livro  para 3SG 

     ‗Para minha mãe, eu dei o livro para ela‘ 

 

 

           47a. Nha         mame, ami   N      da     livru pa    el 

      1SG.POSS mãe     1SG 1SG   dar    livro para 3SG 

     ‗Minha mãe, eu dei o livro para ela‘ 

 

    b. Nha         mame, ami  N      da      livru  

      1SG.POSS mãe    1SG  1SG  dar     livro 

      ‗Minha mãe, eu dei o livro‘ 

  

Adjunto 

 

   48.a. ku    sabão,  ami  N       laba   kabelu  
            com  sabão  1SG 1SG    lavar  cabelo 

          ‗Com sabão, eu lavei o cabelo‘ 

 

                  b. ku   sabão,  ami  N      laba  kabelu ku   el 

            com sabão  1SG  1SG  lavar cabelo com 3SG 

           ‗Com sabão, eu lavei o cabelo com ele‘ 

 

 

  49.a. ku Eliseu,   Maria djubi filmi  

           Com Eliseu Maria ver    filme 

          ‗Com o Eliseu, Maria viu o filme‘ 

 

       b. ku Eliseu,  Maria djubi filmi ku    el 

           Com Eliseu Maria ver filme   com 3SG 

          ‗Com o Eliseu, Maria viu o filme com ele‘ 

 

 

            50.a. Eliseu, Maria djubi filmi  ku   el 

           Eliseu  Maria ver    filme com 3SG 

        ‗(Com) o Eliseu, Maria viu o filme com ele‘ 

 

                b. Eliseu, Maria djubi filmi  

          Eliseu  Maria ver    filme  

        ‗(Com) o Eliseu, Maria viu o filme‘ 

 

A tabela abaixo resume a distribuição dos pronomes resumptivos nas 

topicalizações do CG: 
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Tabela 27: Disposição dos resumptivos nas topicalizações em CG 

 

 

 

 

 

 

 

Topicalização 

 

Resumptivo obrigatório 

(Sujeito e objeto) 

 

 

 

 

DP______DP 

 

 

 

 

 

Resumptivo opcional 

 

 

PP______Ø 

 

PP_____PP 

 

DP______Ø 

 

DP_____PP 

 

 

 

6.1.4. As construções clivadas  

 Como afirma Winford (2008), há um consenso de que o tipo de movimento que 

envolve uma construção clivada é similar ao encontrado nas interrogativas e nas 

relativas. Além disso, as orações clivadas manifestam o mesmo complementizador 

destas construções. A conexão entre essas três construções pode ser vista nos exemplos 

do crioulo haitiano, do CV e do CG: 

 Crioulo Haitiano 

 Clivada 

 51.a.Se  lougawou  ki     manje    timoun   nan 

                   Foc  lobo          que  comer    criança   DET 

       ‗É um lobo que comeu a criança‘             

            (Winford, 2008: 28) 

 

 Interrogativa 

 

 

      b.Ki           sa      ki      fè        w       pa      vini   yè         swa? 

         Por que  DET  que    fazer   2SG  NEG  vir     última  noite 

        ‗Por que você não veio na última noite?‘         

                      (Winford, 2008: 28) 

 

 Relativa 
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     c. Misie       a         pran     tut      lazhan      ki      te          an   kay      la 

         homem    DET    pegar   todo   dinheiro   que    PAST   na   casa     DET 

       ‗O homem pegou todo o dinheiro que estava na casa‘                 

(Winford, 2008: 28) 

 

 CV 

 

 Clivada 

 

 52.a.E       mi      ki    ta        fika    ku      kes      minizu 

        Foc   1SG    que  TMA  ficar   com   DET   crianças 

      ‗Sou eu que fica com as crianças‘     (Baptista, 2002: 103) 

 

 Interrogativa 

      b. Kuze    ki       bu     kre? 

        O que     que    2SG   querer 

       ‗O que você quer?‘      (Baptista, 2002: 155) 

 Relativa 

    c.Ami N     odja  mininu   ki     furta     galinha 

      1SG 1SG  ver    menino  que   roubar  galinha 

     ‗Eu vi o menino que roubou a galinha‘             

(Alexandre, 2006: 107) 

 

 CG 

 

 Clivada 

 

 53.a.Es    i      roda  ku   ami   N      fura  di  bicicleta 

       DET Foc  roda  que  1SG 1SG   furar de  bicicleta 

      ‗É esta roda que eu furei da bicicleta‘   

 

 

 Interrogativa 

 

     b.Pabia     ku  bu     sta   tristi? 

        Por que que 2SG  estar triste 

      ‗Por que você está triste?‘ 

 

 

 Relativa 

 

    c.Flor-is    ku    bu      pega    bunitu 

      Flor-PL   que  2SG    pegar  bonita 

     ‗As flores que você pegou são bonitas‘ 
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 No CG, o verbo i ―ser‖ pode ou não ser expresso: 

 54. Si               pon  ku    ami   N      kume 

       3SG.POSS  pão  que  1SG   1SG  comer 

      ‗(É) dele o pão que eu comi‘  

 

 Nas clivadas de sujeito, não há a presença de resumptivos, enquanto que nas de 

objeto direto e indireto e de adjunto o uso é opcional: 

 Sujeito 

 55.a. I      ami   ku    skribi       poema 

        Foc   1SG  que   escrever   poema 

       ‗Sou eu que escreve poema‘ 

 

     b. *I     ami   ku    N      skribi       poema 

        Foc   1SG  que   1SG  escrever  poema 

      ‗*Sou eu que eu escrevo eu poema‘ 

 

     c.*I      ami   N       ku    skribi      poema 

        Foc   1SG  1SG   que   escrever  poema 

      ‗*Sou eu eu que escrevo poema‘ 

 

 

 56.a. I     ami   ku   kuzinha bulu 

        Foc 1SG  que cozinhar bolo 

       ‗Sou eu que cozinho o bolo ‘  

 

    b.*I     ami   ku    N     kuzinha bulu 

        Foc  1SG  que  1SG  cozinhar bolo 

      ‗*Sou eu que eu cozinho o bolo ‘ 

 

     c.*I      ami   N      ku    kuzinha  bulu 

        Foc   1SG  1SG  que   cozinhar bolo 

      ‗*Sou eu eu que cozinho o bolo 

 

 

           57.a.I      katchur   ku   murdi  mininu 

        Foc   cachorro que morder menino 

       ‗É o cachorro que mordeu o menino‘ 

 

     b.*I     katchur  ku  el     murdi   mininu  

                  Foc cachorro que 3SG morder menino 

      ‗*É o cachorro que ele mordeu o menino‘ 

 

 

 Objeto direto 
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 58.a.I     paciente ku mediku izamina 

        Foc paciente que médico examinar 

       ‗É o paciente que o médico examinou‘ 

 

       b.I     pacienti  ku  mediku izamina-l 

        Foc paciente  que médico examinar-3SG 

       ‗É o paciente que o médico o examinou‘ 

 

 

59.a. I     poema ku  ami   N      skribi 

 Foc poema que 1SG 1SG   escrever 

     ‗É o poema que eu escrevi‘  

 

              b. I     poema  ku   ami  N       skribi-l 

 Foc poema que 1SG  1SG   escrever-3SG 

                ‗É o poema que eu o escrevi‘  

 

 

60.a. I     mininu ku   Maria beja   na festa 

        Foc menino que Maria beijar na festa 

       ‗É o menino que a Maria  beijou na festa.‘ 

 

     b. I      mininu ku Maria  beja-l          na festa 

        Foc menino que Maria beijar-3SG  na festa 

       ‗É o menino que a Maria o beijou na festa.‘ 

 

 

 61.a. I     katchur   ku  mininu  da-l        pa bu mame 

        Foc cachorro que menino dar-3SG  para 2SG.POSS mãe 

       ‗É o cachorro que o menino o deu para  sua mãe‘ 

 

      b. I     katchur  ku  mininu   da  pa    bu             mame 

         Foc cachorro que menino dar para 2SG.POSS mãe 

        ‗É o cachorro que o menino deu para  sua mãe‘ 

 

 Nas clivadas de PPs, as estratégias de pied-piping e cortadora são possíveis. 

Note-se que essa opcionalidade na manifestação de resumptivos é também verificada 

nas cortadoras: 

 

 Objeto indireto 

 

62.a. I      na iagu  ku    ami  N       koloka  aruz 

                    Foc na água  que 1SG 1SG   colocar arroz  

        ‗É na água que eu coloquei o arroz‘ 
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      b. I       na iagu  ku    ami   N       koloka  aruz   nel 

          Foc  na água que  1SG  1SG   colocar arroz  nela 

           ‗É na água que eu coloquei o arroz nela‘ 

   

 

63.a. I      pa    nha             mame  ku  ami   N        da   livru 

         Foc para 1SG.POSS mãe     que 1SG 1SG   dar  livro 

        ‗É para minha mãe que eu dei o livro‘  

     

      b. I      pa    nha            mame ku  ami    N       da   livru pa    el 

         Foc para 1SG.POSS mãe   que 1SG  1SG   dar  livro para 3SG 

        ‗É para minha mãe que eu dei o livro para ela‘  

 

            64.a. I     nha            mame  ku   ami    N       da   livru pa     el 

        Foc 1SG.POSS  mãe     que 1SG  1SG   dar  livro para 3SG 

       ‗É  minha mãe que eu dei o livro para ela‘ 

 

                 b. I     nha           mame ku   ami   N     da  livru 

        Foc 1SG.POSS mãe   que 1SG 1SG  dar  livro 

       ‗É  minha mãe que eu dei o livro‘ 

 

           65.a. I       José  ku  Maria gosta de-l 

                   Foc José que Maria gostar de-3SG 

                  ‗É o José que a Maria gosta dele‘ 

  

               b. I       José  ku    Maria gosta  

                   Foc José  que  Maria gostar  

      ‗É o José que a Maria gosta 

  

 Adjunto 

 

 66.a. I       ku    tisora    ku   el     i         korta   si               mon  

         Foc  com tesoura  que 3SG 3SG   cortar   3SG.POSS mão  

       ‗É com a tesoura que ele cortou sua mão‘ 

 

    b. I       ku   tisora     ku    el     i          korta    si               mon ku   el 

        Foc   com tesoura   que  3SG 3SG    cortar   3SG.POSS mão com 3SG 

       ‗É com a tesoura que ele cortou sua mão com ela‘ 

 

 

          67.a. I     ku    Eliseu ku  Maria djubi filmi 

                  Foc com Eliseu que Maria ver   filme 

        ‗É com Eliseu que Maria viu o filme‘ 

 

      b. I     ku    Eliseu ku Maria djubi filmi  ku    el 

                   Foc com Eliseu que Maria ver   filme com 3SG 

        ‗É com Eliseu que Maria viu o filme com ele‘ 
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68.a. I     Eliseu ku Maria djubi filmi 

                  Foc  Eliseu que Maria ver filme 

       ‗É o Eliseu que Maria viu o filme‘ 

 

     b. I     Eliseu  ku   Maria djubi filmi ku    el 

                  Foc Eliseu que Maria ver    filme com 3SG 

       ‗É  Eliseu que Maria viu o filme com ele‘ 

 

 

69.a. I     na karta ku  ami   N      skribi  

         Foc na carta que 1SG 1SG   escrever 

        ‗É na carta que eu escrevi‘ 

 

                b. I    na karta ku   ami    N      skribi    nel 

         Foc na carta que 1SG   1SG   escrever nela 

        ‗É na carta que eu escrevi nela‘ 

 

         70.a. I      karta ku   ami  N      skribi      nel 

                 Foc carta que 1SG 1SG   escrever  nela 

      ‗É a carta que eu escrevi nela‘ 

 

    b. I     karta ku   ami  N      skribi 

                 Foc carta que 1SG 1SG   escrever 

      ‗É a carta que eu escrevi‘ 

 

 A tabela abaixo evidencia o emprego dos resumptivos nas clivadas do CG: 

 

Tabela 28: Distribuição dos resumptivos nas clivadas em CG 

 

 

 

 

 

 

 

Clivadas 

 

Resumptivo proibido 

(Sujeito) 

 

 

 

DP_______Ø 

 

 

 

 

 

Resumptivo opcional 

(objetos e adjuntos) 

 

PP______Ø 

 

PP_____PP 

 

DP______Ø 

 

DP_____PP 

 

Com base no acima exposto, passamos agora para apresentar uma proposta de 

análise. 
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6.1.5.  O estatuto dos resumptivos nas construções A-barra no CG 

 

(i) Construções interrogativas  

 Como visto na seção 6.1.1, as construções interrogativas  do tipo gap envolvem 

movimento, visto que os elementos interrogados ocorrem na periferia esquerda da 

oração com uma cópia nula/vestígio: 

  

 71.ke      ku   Maria obi? 

     O que que Maria ouvir 

    ‗O que Maria ouviu 

  

 72.Pa    kin     ku   abo   bu     da     dineru? 

      Para quem que 2SG  2SG  dar dinheiro 

     ‗Para quem que você deu o dinheiro?‘  

 

 Na estratégia cortadora em que a preposição é apagada, assumimos a análise de 

Alexandre (2009a) para o CV, segundo a qual esta envolve  movimento com o posterior 

apagamento da preposição: 

      

 73.kin    ku   bu      da diñeru? 

     Quem que 2SG  dar dinheiro 

    ‗(Para) quem que você deu o dinheiro?‘ 

 

   Uma evidência para tal afirmação vem dos contextos de ilha. De acordo com 

Alexandre (2009a), que retoma o trabalho de McCloskey (2006), geralmente as línguas 

não permitem que os elementos interrogativos sejam extraídos das ilhas sintáticas
35

. 

Segundo a autora, em CV, as construções cortadoras e com Abandono de 

preposição também são um caso de movimento sintático, visto que não podem aparecer 

em ilhas sintáticas. Nos exemplos abaixo, há movimento de QU porque não se pode 

deslocar um PP de dentro de uma ilha, como indica a sua agramaticalidade: 

 

CV 

Ilha Nominativa 

                                                           
35 Refere-se ao domínio sintático do qual o constituinte não pode ser extraído. Existem vários tipos de 

ilhas: de DP complexo (relativas),  de sujeito, de adjunto e de oração interrogativa. 
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74.*Kil     librus  ki   papia d-el       e   difisi? 

      Quais livros  que falar  de-3SG ser difícil 

     ‗Quais livros que falar dele é difícil?‘         ( Alexandre, 2009a: 101) 

 

Ilha de NP complexo 

 

75.*Ki  mudjeris   ki    dja   bu    atxa   un  omi       ki    papia  ku-el 

           Que mulheres  que  já    2SG  acha  um homem que  fala    com-3SG 

      ‗Que mulheres que você encontrou um homem que falou com elas?‘ 

                         ( Alexandre, 2009a: 101) 

  

 Em CG as interrogativas cortadoras também estão banidas dos contextos de ilha 

sintática: 

 

   Ilha de Adjunto 

 76.*kal   amigu   ku    abo   bu   bai   ku    el    pa    Bissau   sin   papia__ ? 

               qual    amigo   que  2SG  2SG ir   com 3SG  para  Bissau  sem  falar  

             ‗*Qual amigo que você vai com ele para Bissau sem falar?‘ 

 

77.*ku    ke      ku   Jon   punta        pabia     ku   bu    laba   kabelu___? 

       Com o que que João  perguntar  por que  que 2SG  lavar  cabelo  

    ‗*Com o que o João perguntou por que você lavou o cabelo.‘ 

  

Contudo em CG , e não em CV, essas construções classificadas como Abandono  

de preposição e todas as outras com  resumptivos  são permitidas em contexto de ilha, o 

que nos leva a crer que não se derivam via movimento sintático. Compare (74) com 

(78). A primeira é agramatical em CV, mas a segunda é gramatical em CG: 

 

Ilha nominativa 

 

78. ki libru-si           ku    papia d-eli      i    difisil? 

      Que  livro-PL que   falar   de-3SG ser  difícil 

     ‗Que livros é que falar dele é difícil?‘ 

 

 

     Ilha de adjunto   

 

            79.kal    amigu  ku  abo  bu    bai   ku   el  pa    Bissau  sin   papia  ku  el? 

       Qual amigo  que 2SG 2SG ir  com 3SG para Bissau  sem falar   com 3SG 

      ‗Qual amigo que você vai com ele para Bissau sem falar com ele?‘ 
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 Sugerimos que, nestes casos, o resumptivo seja gerado na base e que as 

construções do tipo ― abandono de preposição‖  não envolvem movimento sintático, ao 

contrário do que se verifica em CV. O mesmo pode ser dito das interrogativas do tipo 

PP-PP. Com base nas evidências com ilhas sintáticas abaixo, vemos que com o 

resumptivo, a estrutura se torna gramatical: 

 

Ilha de Interrogativa 

  80.a. Jon   punta        pabia    ku    bu     laba     kabelu ku sabon 

          João  perguntar  por que que  2SG  lavar cabelo com sabão 

         ‗O João perguntou por que você lavou o cabelo com sabão‘ 

 

       b. ku   ke       ku  Jon   punta      pabia     ku  bu    laba    kabelu ku   el? 

          Com o que que João perguntar por que que 2SG  lavar cabelo com 3SG 

         ‗Com o que o João perguntou por que você lavou o cabelo com ele.‘ 

  

   

Propomos, então, que as construções interrogativas  do tipo gap e cortadora em 

que há uma cópia nula envolvem movimento. Contudo, as interrogativas PPs com 

resumptivo (cortadoras ou com abandono de preposição) não envolvem movimento 

sintático, visto que são possíveis em contexto de ilha. Não há, então, em CG 

interrogativas com abandono de preposição. Todas aquelas com um pronome em IP são 

estratégias resumptivas sem movimento. 

 

(ii)Topicalização e clivagem 

 

A obrigatoriedade de resumptivos nos tópicos de sujeito e de objeto parece 

revelar que estes não são derivados de movimento tampouco: 

 

 81.a. Flor-is, elis   é      bunitu 

         Flor-PL 3PL 3PL  bonito 

         ‗As flores, elas (são) bonitas‘ 

 

     b. * Flor-is, bunitu 

          Flor-PL  bonito 

        ‗*As flores,  bonitas‘ 

 

 82.a. Bulu,  ami  N     da-l          pa    el 

          Bolo  1SG 1SG  dar-3SG   para 3SG 

         ‗O bolo, eu o dei para ele‘          
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    b.* Bulu, ami N      da      pa    el 

          Bolo  1SG 1SG  dar     para 3SG 

       ‗*O bolo, eu dei para ele‘    

       

 

 Na topicalização de PPs, seguindo a mesma linha de raciocínio da análise das 

construções interrogativas, sugerimos que tópico com lacuna (gap) é gerado por 

movimento, mas tópicos com resumptivos, mesmo os do tipo ―cortadora‖ também são 

gerados na base sem envolver movimento: 

 

      83.a.Pa   mama,  abo   bu      manda  karta  
           Para mamãe 2SG  2SG  mandar carta 

          ‗Para mamãe, você mandou uma carta‘ 

 

        b.Pa   mama,   abo  bu     manda  karta pa    el 

           Para mamãe  2SG 2SG  mandar carta para 3SG 

          ‗Para mamãe, você mandou uma carta para ela‘ 

 

 

  84.a.Nha           mame, ami  N      da      livru pa    el 

         1SG.POSS mãe     1SG 1SG  dar livro  para 3SG 

        ‗Minha mãe, eu dei o livro para ela‘ 

 

      b.Nha          mame, ami N      da      livru  

        1SG.POSS mãe    1SG 1SG  dar     livro 

        ‗Minha mãe, eu dei o livro‘ 

 

 Para as clivadas assumimos a mesma proposta de análise: sem resumptivo a 

derivação envolve movimento de constituintes para a periferia esquerda. Com 

resumptivos, tem-se estruturas geradas na base: 

 

 85.a. I     si                  dona  ku      Eliseu  bai  pidi     favor___ 

         Foc 3SG.POSS   avó     com  Eliseu   ir    pedir   favor 

         ‗É com a avó dele que Eliseu foi pedir um favor ‘  

 

      b.I si                       dona  ku     Eliseu   bai  pidi     favor ku    el 

         Foc 3SG.POSS   avó    com   Eliseu  ir     pedir   favor com 3SG 

         ‗É com a avó dele que Eliseu foi pedir um favor com ela‘ 

 

 Os resumptivos das construções A-barra do CG são pronomes simples que se 

manifestam em estruturas não derivadas por movimento e que, por isso, podem ocorrer 

em ilhas sintáticas. 

Passamos agora para a discussão sobre o redobro de pronomes sujeito. 
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6.2. O redobro de pronomes sujeito 

 Os pronomes curtos e os longos do CG em função de sujeito podem ocorrer em 

uma mesma oração tendo o mesmo referente. Comparando com as evidências de 

Tavares Silva (2005) para o Português Brasileiro, é lícito dizer que o sujeito e o 

pronome resumptivo se encontram em posições distintas em alguns casos. Listamos 

abaixo as evidências para tal afirmação: 

 

a) O elemento nominal e o pronominal podem  estar em projeções distintas. O primeiro, 

como tópico na periferia esquerda e o segundo como sujeito na camada flexional. As 

pistas para tal hipótese vêm da possibilidade de haver rompimento de adjacência entre 

os dois elementos, através da inserção de outro constituinte. Em qualquer caso, há uma 

pausa entoacional entre eles: 

  

   86. Jon nunca  el     ka     i      bom  rapaz 

        João nunca 3SG NEG 3SG bom  rapaz 

       ‗O João nunca é um bom rapaz‘ 

 

  87. Bu   na  merkadu, bu      kumpra-l 

        2SG  no mercado   2SG   comprar-3SG 

       ‗Você, no mercado, você o compra‘  

 

  Sem a pausa, a construção é agramatical: 

 

 88. a.Jon,   el      i        manda       un     karta para América 

          João  3SG  3SG   mandar      DET carta para América 

         ‗O João, ele mandou uma carta para América‘ 

 

       b.*Jon  el     i        manda      un    karta para América 

           João 3SG 3SG   mandar     DET carta para América 

        ‗*O João ele mandou uma carta para América‘ 

 

 

 b) A repetição de sujeitos quantificados (sem pausa entoacional) torna a frase 

agramatical: 

 

 89. a.*Cada    mininu  el     i        leva     si              libru  pa    escola 

           INDEF menino  3SG 3SG  levar    3SG.POSS livro  para escola 

         ‗*Cada menino ele leva seu livro para escola.‘ 

 

        b. Cada     mininu,  el     i       leva    si               libru pa    escola 

            INDEF  menino  3SG 3SG  levar  3SG.POSS  livro para  escola 

          ‗Cada menino, ele leva seu livro para escola.‘ 
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 Existe, então, uma possibilidade para CG. O sujeito DP/pronominal e o pronome 

curto (pronome resumptivo) não estão no mesmo DP e nesse caso, há pausa entre eles. 

O pronome ou nominal sujeito está em tópico e o curto em posição de sujeito. 

 Os dados acima indicam que, nesses casos tem-se  topicalização de sujeito. 

 Há, porém, evidências de que o pronome/nominal e o seu redobro se encontram 

na mesma projeção –DP- na posição de [Spec, IP], como mostra o exemplo a seguir: 

 

90. Kin,  na  festa, ku [ abo  bu     odja] 

           Quem na festa  que 2SG 2SG  ver 

         ‗Quem que você viu na festa?‘ 

 

 Neste caso, sugerimos que ambas as formas pronominais façam parte do mesmo 

DP, conforme Tavares e Silva propõe para o PB em alguns casos. Em (90), abo se 

encontra na posição de especificador e bu, na posição do núcleo de DP. Este, por sua 

vez, está em [Spec, IP]. Essa proposta de análise se baseia no fato de não haver duas 

posições na estrutura oracional  dentro do IP para abrigar os dois pronomes. Além disso, 

não pode haver uma pausa entre eles. Poderia ser o caso de que bu estivesse se tornando 

um afixo de concordância verbal, enquanto abo exerceria a função de sujeito. Existem 

dados, porém, que refutam essa  proposta  porque a forma curta pode ocorrer como 

tópico, como em (91a). Dados como (91b), mostram ainda que uma mesma oração pode 

conter  um tópico de sujeito gerado à esquerda e um sujeito –DP complexo- em [Spec, 

IP]. Esse dado reforça a nossa proposta de análise: 

 

91a. bu    kin      ku   abo   odja? 

            2SG  quem   que  2SG ver 

             Você, quem você viu? 

 

      b.[TopP Bu  [FocP kin [ FinP ku [IP  abo bu     odja]]]]? 

                2SG          quem        que     2SG 2SG  ver 

              ‗Você, quem que você viu?‘ 

     

 Propomos aqui, seguindo a análise de redobro de sujeito em PB de Tavares  

Silva que, em CG, existem duas possibilidades para o redobro: tópico e DP complexo  

em [Spec, IP] . 

 Na próxima seção, discutimos a questão da periferia esquerda do CG, à luz do 

projeto cartográfico de Rizzi. 
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6.3. O CP expandido  

 

Os dados do CG mostram, conforme a hierarquia funcional estabelecida por 

Rizzi (1997, 2004), que há uma posição para tópico acima de FocP e outra abaixo de 

FocP, além da projeção de FinP: 

 

 92. ForceP>TopP>Focp>TopP>FinP>IP 

 Os exemplos que evidenciam tal proposta se encontram abaixo. Como se vê em 

(93), o pronome curto pode ocorrer em tópico, acima de FocP onde se encontra a 

palavra interrogativa, mas o pronome livre e outra manifestação de bu estão em DP em 

[Spec, IP]. Tópico alto de sujeito é verificado nos outros exemplos: 

 

           93.a.[TopP Bu  [FocP kin [ FinP ku [IP  abo bu   odja]]]]? 

        2SG          quem        que   2SG 2SG  ver 

       ‗Você, quem que você viu?‘ 

 

     b.[TopP Bu [FocP  kin [FinP ku [IP  abo odja]]]]? 

        2SG          quem      que   2SG  ver 

       ‗Você, quem que você viu?‘ 

 

     c.[TopP Bu [FocP kin [FinP ku [IP bu   odja]]]]? 

         2SG         quem       que    2SG  ver 

        ‗Você, quem que você viu?‘ 

 

     d.[TopP Abo [FocP kin [FinP ku [IP bu     odja]]]]? 

         2SG               quem     que    2SG   ver 

       ‗Você, quem que você viu?‘ 

 

Nem o pronome curto nem o pronome longo podem ocorrer na posição de TopP 

abaixo de FocP, como ilustram os dados em (94): 

 

           94.a.[TopP *Abo [FocP  kin  [TopP   bu   [FinP ku [IP odja]]]]]? 

         2SG                  quem        2SG      que      ver 

      ‗*Você,  quem que você viu?‘ 

 

 

     b.[FopP *Kin [TopP abo  bu    [FinP ku [IP odja]]]]? 

         Quem             2SG  2SG      que      ver 

                  ‗*Quem que você viu?  
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     c.[FocP *Kin [TopP abo [FinP ku  [IP bu     odja]]]]? 

                     Quem          2SG          que     2SG   ver  

      ‗*Quem que você viu?‘  

 

Os dados mostram que há evidências para a proposta de Rizzi sobre o CP 

cindido
36

, conforme se vê nos exemplos a seguir. Em (95), o pronome interrogativo kin 

se encontra em FocP e o complementizador ku está em finitude, posto que o PP 

topicalizado ―na festa‖ está na posição de tópico baixo, à direita de FocP: 

 

           95. [FocP kin [TopP na festa [FinP ku [ IP abo   bu    odja]]]]? 

        Quem         na festa       que     2SG  2SG  ver  

       ‗Quem na festa que você viu?‘ 

 

 Em (96), a topicalização do PP ―na festa‖ é expressa na posição de tópico mais 

alto, à esquerda da FocP: 

                                                           
36 Para o CV, Alexandre (2009b) propõe que o CP não é expandido, visto que os complementizadores ki 

"que" e di "de" não apresentam o mesmo comportamento de che "que" e di "de" do italiano. Em CV, ki e 

di podem anteceder tópicos à esquerda, ao passo que no italiano che antecede e di sucede tópicos, 

conforme se vê nos exemplos: 

 CV 

    (v).N     atxa  ma,  bu             libru, mininu-s    ka     kre      le                                                    

         1SG achar que 3SG.POSS livro  menino.PL NEG querer ler 

        ‗Eu acho que, seu livro, meninos não querem ler.‘                          

 

    (vi).*N atxa, bu libru, ma meninus ka kre le                                        

 

    (vii). Kel  ipotis     di,   bu             libru, mininu-s     le  na avion sa ta       agrada-l 

           DET hipótese de,  3SG.POSS livro  menino-PL ler no avião PROGR agradar-3SG 

          ‗A hipótese de, seu livro, os meninos lerem no avião está a agradar-lhe‘  

                              

  (viii). *kel ipotis, bu libru, di mininus le na avion sa ta agrada-l 

 

  

 Italiano 

 

   (ix). Credo che il tuo libro, loro lo apprezzerebbero molto                          

          ‗Julgo que o teu livro, eles vão apreciá-lo muito‘                             

 

     (x).*Credo, il tuo libro, che loro lo apprezzerebbero molto                

 

   (xi) Credo, il tuo libro, di apprezzarlo molto 

         ‗Julgo, o teu livro, de apreciá-lo muito‘                                        

 

  (xii).*Credo di il tuo libro, aprezzarlo molto.                  

                 (Alexandre, 2009b)  

 

 Em razão de os complementizadores ki e di do CV não seguirem tópicos, Alexandre defende que 

o CP não é expandido nessa língua. 
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 96. [TopP Na festa, [FocP kin [FinP ku [ IP abo   bu      odja]]]]? 

   Na festa            quem   que     2SG  2SG   ver  

  ‗Na festa, quem que você viu?‘  

 

 Em (97), evidenciam-se duas posições de tópico: o pronome 2SG abo está na 

posição de tópico alto e na festa em tópico baixo, à direita de foco onde se encontra a 

palavra interrogativa. O núcleo FinP é preenchido pelo complementizador ku: 

 

97.[TopP Abo [FocP kin [TopP na festa [FinP ku [ IP bu     odja]]]]]?  

   2SG            quem    na festa        que    2SG  ver 

  ‗Você quem na festa que você viu?‘ 

 

Com base nos dados observados postulamos que o CG apresenta 4 posições na  

periferia esquerda associadas ao tópico mais alto, ao foco, ao tópico mais baixo e à 

finitude, como se vê em (97). A  periferia  esquerda é fechada pelo complementizador 

ku no núcleo de finitude, já que ocorre à direita do tópico baixo, afastado da palavra 

interrogativa.  

A tabela a seguir, indica as posições ocupadas por diferentes constituintes à 

esquerda da oração no CG: 

 

Tabela 29: Posições dos constituintes à esquerda da oração em CG 

 

Gramaticais Força Tópico Foco Tópico Finitude 

a.QU ku    QU  Ku 

b.QU ADJku   QU ADJ Ku 

c.DP QU ku   DP QU  Ku 

d.DP QU ADJ ku  DP QU ADJ Ku 

e. ADJ QU ku   ADJ QU  ku 

 

 Agora, observe os exemplos abaixo:  

    98. [ TopP Abo ,[ TopP na festa, [ FocP kin [ FinP ku [ IP bu   odja]]]]]? 

           2SG                 na festa         quem     que     2SG ver 

 ‗Você, na festa, quem que você viu?‘ 

 

           99.[TopP Abo [FocP  ke [TopP sempri [TopP na merkadu  [FinP ku [IP bu  ta     kumpra? 

                 2SG          o que        sempre        no mercado   que     2SG  TMA comprar 

          ‗Você, o que sempre, no mercado, que você compra?‘ 
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   Em (98), manifestam-se 4 posições à esquerda da sentença: duas de tópico alto, 

uma de foco e uma de finitude. O dado (99) mostra o pronome 2SG abo em tópico alto 

e dois constituintes, sempri e na merkadu, em tópico baixo entre FocP e FinP.  

     Esses dois dados parecem indicar que há  mais projeções  na periferia esquerda 

do CG  para diferentes tipos de tópicos do que o  proposto por Rizzi. 

 Apesar destes fatos, podemos concluir que há mais de uma projeção na periferia 

esquerda da oração em CG. Assumindo, junto com Rizzi que o CP pode ser cindido, 

postulamos que haja duas posições de tópico: alto e baixo. Uma posição de foco, para 

onde vão as palavras interrogativas e uma posição para finitude em que se observa a 

manifestação do complementizador ku.  

 Dados como (98) e (99) podem revelar a possibilidade da existência de outras 

projeções acima e abaixo de FocP para expressar diferentes tipos de tópico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 Este trabalho teve como objetivo descrever as construções A-barra do CG e 

discutir, através delas, o estatuto dos resumptivos, do redobro de sujeito e da 

constituição interna do CP. Para o levantamento dos dados e as propostas de análise 

aqui apresentadas, tomamos como base os trabalhos de Alexandre ( 2007, 2009a), de 

Tavares Silva (2005) e de Rizzi (1997, 2004). 

 Concluímos que em CG existem construções A-barra- interrogativas, tópico e 

clivadas (foco)- que são geradas por movimento sintático. Neste caso, todas elas são do 

tipo gap, com cópia de vestígio nula, independente da estratégia adotada. Através de 

testes com  ilhas sintáticas, pudemos propor que as estruturas A-barra com resumptivos 

são geradas na base e assim, não envolvem movimento. Então, a estratégia de abandono 

de preposição com cópia de vestígio deve ser tratada como uma construção cortadora 

com um resumptivo simples não derivado por movimento. 

 As estruturas com redobro de sujeito podem ter dois tipos de análise: podem ser 

construções de tópico com resumptivo, do tipo deslocamento para a esquerda, e podem 

ainda ser um sujeito complexo em que o pronome/nominal se encontra em [Spec, DP] e 

o pronome curto, no núcleo do DP. 

 Com base na posição dos constituintes à esquerda do complementizador ku nas 

estruturas A-barra, pudemos encontrar evidências para a proposta de Rizzi sobre o CP 

cindido. Oferecemos evidências para a existência de 4 posições na periferia esquerda do 

CG: tópico alto, foco, tópico baixo e finitude. 

 Coletamos dados, porém, que mostram a ocorrência de dois tópicos altos, à 

esquerda de FocP e de dois tópicos baixos, à direita de FocP. Isso significa que a 

periferia esquerda pode ser ainda mais complexa do que como proposto por Rizzi. 

 Através dos dados por mim coletados, foi possível também fornecer evidências 

para outras propriedades do CG ainda não descritas pelos outros pesquisadores, tais 

como: (i) estruturas inacusativas com expletivos, semelhantes às do inglês ( there 

arrived three man); (ii) construções aplicativas do tipo dative shift; (iii) passivas 

especiais em que o agente ocupa posição de sujeito sem preposição ( voz inversa?), etc. 

 De todas as propriedades gramaticais verificadas algumas se assemelham ao PE 

e outras às línguas africanas do substrato. 

 Em relação ao PE, o CG apresenta as seguintes propriedades semelhantes: 
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ordem SVO, as formas pronominais longas ( abo, ami,anos), tópico com  gap e do tipo 

deslocamento para a esquerda; construções A-barra cortadora, redobro de sujeito com 

DP complexo, Qu-in-situ. 

 Em relação às línguas africanas do substrato, tem-se as seguintes semelhanças: 

redobro de sujeito em Wolof, aplicativas, tópico com resumptivo obrigatório em Wolof, 

Fula e Balanta e Qu-in-situ em Diola. 

 A característica mais típica do CG  que parece estar especialmente ligada às 

línguas do substrato está relacionada às construções A-barra envolvendo PPs. Vimos 

que em CG, existe a estratégia cortadora em que o PP é deslocado para a esquerda da 

oração com o subsequente apagamento da preposição, mas com um resumptivo no local 

da extração precedido por uma preposição. Estrutura semelhante é verificada em Fula, 

como ilustra o exemplo (i) abaixo. Nele, tem-se a topicalização do adjunto ((com) 

corda) que aparece à esquerda sem a preposição, mas que apresenta um resumptivo a ele 

ligado dentro da oração. Só que, ao invés desse resumptivo vir acompanhado de 

preposição, ele é licenciado pelo afixo aplicativo (ir) dentro da morfologia verbal. É um 

tipo de topicalização com abandono de preposição em que o pronome é liberado pelo 

aplicativo: 

 

Fula 

              (i)  boggoli    - ngol,    o   -    ŋabb – ir- ii                   -ngoli       lekki           ki    

           Rope        - DET    he -    climb- INST – TNS       -it         tree            DET  

       ‗The rope, he climbed the tree with it‘  

         ‗A corda, ele escalou a árvore com ela‘               (Sylla, 1979: 163) 

Concluimos este estudo cientes de que ainda há um longo caminho a percorrer 

para que possamos descrever e analisar os fatos linguísticos do CG. Apresentamos aqui 

apenas um esboço  da riqueza da gramática de uma língua crioula. 
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