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RESUMO 
 

A PERIFERIA ESQUERDA DA ORAÇÃO EM OSHIKWANYAMA 

 

Helena de Mesquita da Silva 

 

Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Lingüística da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do título de Mestre em Lingüística. 

 

 

 A presente dissertação tem por objetivo fazer descrição preliminar de aspectos 

morfológicos e sintáticos da língua oshikwanyama, da família Bantu, falada no extremo sul 

de Angola e extremo norte da Namíbia, na África a partir de dados primários coletados 

junto a falantes nativos da língua, residentes no Rio de Janeiro. 

 Este trabalho se propõe a estabelecer um diálogo entre os dados e as teorias 

selecionadas a fim de harmonizá-las e testar suas pertinências descritivas e explicativas 

quando aplicadas à oshikwanyama. 

  A partir de esboço tipológico referencial, desenvolvemos a pesquisa focalizando 

então as construções interrogativas relacionando-as a construções localizadas na periferia 

esquerda da oração no âmbito da teoria de Princípios e Parâmetros (Chomsky & Lasnik, 

1993; Chomsky, 1995) considerando as propostas de Rizzi (1997, 1999) e Lisa Cheng 

(1993). 

 Focalizamos também a construção negativa, apreciando o conceito de marcação 

tipológica adaptado por Greenberg (1966), seguido por Croft (2004) e a pertinência de sua 

aplicação à língua oshikwanyama. 



 vi

ABSTRACT  

 

THE LEFT PERIPHERY OF THE CLAUSE IN OSHIKWANYAMA  

 

Helena de Mesquita da Silva 

 

Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia 

 

 Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Lingüística da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do título de Mestre em Lingüística. 

 

 The present dissertation’s goal is to describe morphological and syntactic aspects of 

Oshikwanyama, language from the Bantu African group and spoken at southern Angola 

and northern Namibia from primary data collected with native speakers living in Rio de 

Janeiro. 

 This work intends to establish a dialogue between the data and the selected theories 

in order to reconcile them and test their descriptive and explanatory adequacy when 

applied to Oshikwanyama.  

 The research was built from a typological draft with attention to the interrogative 

constructions relating them to constructions analyzed in the left periphery of the clause in 

the framework of the Principle and Parameters theory (Chomsky & Lasnik, 1993; 

Chomsky, 1995) specially the cartographic project developed by Rizzi (1997, 1999) and 

the “Clausal Typing Hypothesis” proposed by Lisa Cheng (1993). 

 The negative construction was also analyzed regarding the Typological Markedness 

concept adapted by Greenberg (1966), followed by Croft (2004) and its application’s 

pertinence to Oshikwanyama. 
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ao meu marido que insistiu, sempre. 



 viii

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço antes de tudo a Deus. Pelas oportunidades, experiências e bênçãos 

concedidas. Agradeço à minha mãe que sempre disse que eu “podia tudo”, que teve a 

coragem de sonhar com a porta que é o conhecimento e me guiar através dela até onde 

pôde. Agradeço ao meu marido pela paciência, firmeza, compreensão e insistência. E que 

nos dias de pouca ou nenhuma motivação esteve aqui para me motivar, mesmo que através 

de afirmações disfarçadas de perguntas. Ao Professor Henrique Cairus por me alertar a 

tempo e mostrar o caminho. Ao Professor Marcus Maia por ter aceitado o desafio de 

caminhar comigo por esta estrada em direção a África fazendo novas e velhas descobertas. 

Agradeço aos informantes, amigos e desconhecidos Erastus Lazarus, Hamata Festus, 

Twakulilwa Hekandjo, Christian Kendjeele, Nakale, John Vincent, Panduleni Shaethondi, 

Victoria e outros pelo tempo concedido, pela paciência, atenção e ajuda. 



 ix

SUMÁRIO 

 

ABREVIATURAS          13 

ILUSTRAÇÕES          14 

QUADROS E TABELAS         15 

1. INTRODUÇÃO          16 

 1.1 Objetivo         16 

 1.2 O estudo das línguas africanas e o grupo Bantu    17 

 1.3 A tribo Ovambo        23 

 1.4 Metodologia        26 

 1.5 Estrutura da dissertação       27 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA        30 

 2.1 Abordagem tipológica       30 

  2.1.1 Tipologia de ordem dos constituintes    31 

   2.1.1.1 Universais de Greenberg    32 

   2.1.1.2 A tipologia de Lehmann    33 

  2.1.2 Categoria gramatical: Marcação tipológica   34 

   2.1.2.1 Marcação tipológica     35 



 x

 2.2 A estrutura CP na Teoria Gerativa     36 

  2.2.1 A construção interrogativa     37 

  2.2.2 O movimento QU      39 

  2.2.3 A expansão da camada CP     40 

   2.2.3.1 Força       42 

   2.2.3.2 Finitude      44 

   2.2.3.3 Tópico       45 

   2.2.3.4 Foco       46 

 2.3 A hipótese da Tipificação da Oração     48 

 2.4 O sistema disjuntivo       49 

3. MORFOLOGIA OSHIKWANYAMA : UM ASPECTO     53 

 3.1 Marcadores de concordância      53 

  3.1.1 Pronomes sujeito      54 

  3.1.2 Classes de palavras      57 

4. ESBOÇO TIPOLÓGICO : A ORDEM DOS CONSTITUINTES EM OSHIKWANYAMA  61 

4.1 A posição de O em relação a V      61 

 4.2 Adposições        62 



 xi

4.3 Construção genitiva       63 

4.4 Adjetivo descritivo       64 

4.5 Estrutura de comparação       65 

4.6 Numerais         67 

4.7 Construção relativa       68 

4.8 Expressões interrogativas       69 

4.9 Expressão negativa       70 

4.10 Desiderativo        71 

4.11 Enfático         72 

4.12 Reflexivo         73 

5. CONSTRUÇÕES INTERROGATIVAS EM OSHIKWANYAMA     75 

 5.1 Interrogativas sim/não       75 

 5.2 Palavras interrogativas       76 

 5.3 Interrogativas com QU in situ      77 

 5.4 Interrogativas com movimento de QU     80 

  5.4.1 Pied piping       88 

  5.4.2 Condição de subjacência     91 



 xii

6. CONSTRUÇÃO NEGATIVA EM OSHIKWANYAMA      94 

 6.1 Negativas e a marcação tipológica     94 

 6.2 A expressão negativa em oshikwanyama     97 

CONCLUSÃO          101 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS        104 

 

ANEXOS 

 1. VOCABULÁRIO        111 

 2. VOCABULÁRIO DE CLASSES DE PALVRAS     114 

 



 xiii

ABREVIATURAS 

 

 

Adj. = Adjetivo    Pas. = Passado   

At. = Ativo     Pos. = Positiva  

CP = Sintagma Complementizador  pl. = Plural  

CL1 = Classe nominal 1   Poss. = Possessivo  

CL1a = Classe nominal 1a   Pref. = Prefixo  

CL2 = Classe nominal 2   Prep. = Preposição  

CL3 = Classe nominal 3   Pres. = Presente  

CL4 = Classe nominal 4   PRON. = Pronome  

CL5 = Classe nominal 5   sg. = Singular  

CL6 = Classe nominal 6   Spec = Especificador     

CL7 = Classe nominal 7   t = Vestígio  

CL8 = Classe nominal 8   Top = Tópico  

CL9 = Classe nominal 9   TopP = Sintagma de Tópico  

CS = Concordante Subjuntivo  V = Verbo 

DP = Sintagma Determinante   VP = Sintagma verbal 

Est. = Estativo 

Fin = Finitude  

FinP = Sintagma de Finitude  

Foc = Foco  

FocP = Sintagma de Foco 

Fut. = futuro 

Gen. = Genitivo 

Hab. = Habitual 

InfP = Sintagma Infinitivo 

IntP = Sintagma Interrogativo 

IP = Sintagma flexional 

MC = Marcador de Concordância 

MN = Marcador Nominal 

Neg. = Negativa 

NP = Sintagma Nominal 

OBJ. = Objeto 



 xiv

ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 1. “Outline map of African language families (Based on Greenberg, 1966)”…….15 

 

Figura 2. “Classificação das línguas bantu segundo Doke (1945)” ...................................16 

 

Figura 3. “Zonas e grupos das línguas bantu (Guthrie 1967-71, Vol. I)” ..........................17 

 

Figura 4. “Mapa étnico de Angola” ...................................................................................18 

 

Figura 5. “Mapa das regiões namibianas” ..........................................................................19 



 xv

QUADROS E TABELAS 

 

 

Quadro 1. “Línguas in situ: partículas tipificadoras” .........................................................31 

 

Quadro 2. “Pronomes sujeito: Marcadores de concordância para verbos ativos” .............42 

 

Quadro 3. “Pronomes sujeito: Marcadores de concordância para verbos estativos” .........43 

 

Quadro 4. “Classes de palavras” ........................................................................................44 

 

Quadro 5. “Marcadores nominais ativos” ..........................................................................45 

 

Quadro 6. “Marcadores nominais estativos” ......................................................................45 

 

Quadro 7. “Padrão tipológico de oshikwanyama” .............................................................56 

 

Quadro 8. “Quadro sinóptico da construção interrogativa em oshikwanyama” ................67 



1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 OBJETIVO  

 

 Objetiva-se com esta dissertação analisar e descrever determinados aspectos 

morfológicos e sintáticos do dialeto oshikwanyama (língua oshiwambo, grupo bantu), 

concentrando-se na ordem vocabular e estruturas relacionadas à periferia esquerda da 

oração. Baseando-se na teoria de Princípios e Parâmetros (Chomsky e Lasnik, (1993) e 

Chomsky (1995)) e em estudos tipológicos focalizaremos as construções negativas e 

interrogativas na tentativa de integrá-las a outras construções de periferia esquerda. 

 A análise das construções interrogativas será feita sob o escopo da Teoria de 

Princípios e Parâmetros considerando a “Hipótese da tipificação da Oração” (Clausal 

Typing Hypothesis) proposta por Lisa Cheng (1993). Esta defende que toda oração 

apresenta sua força ilocucionária visível ou invisivelmente identificada, isto é, se é 

declarativa, interrogativa etc. 

 Tendo também como base as propostas feitas por Rizzi (1997, 1999), nas quais a 

camada CP – que comporta as construções de periferia esquerda – é expandida, tentaremos 

encontrar um ponto de convergência entre esta e a de Cheng, através da análise destas 

construções. 

 Importante observar que de acordo com Halme (2004), oshikwanyama é um dialeto 

tonal, embora os dados primários coletados até aqui não tenham se mostrado suficientes 

para que se realize uma análise do dialeto considerando as alterações morfológicas e/ou 

semânticas sofridas pelas estruturas focalizadas em decorrência deste fenômeno. 

Deixaremos, portanto, este estudo para ocasião futura.  
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1.2 O ESTUDO DAS LÍNGUAS AFRICANAS E O GRUPO BANTU  

 

 O estudo das línguas africanas se baseia, de modo geral, na Lingüística 

Comparativa. O uso da palavra “comparativa” neste caso relaciona-se estreitamente com o 

reconhecimento de línguas estruturalmente similares fazendo uso dos métodos tipológico e 

genealógico. O método tipológico tem seu fundamento no destaque de traços evidenciados 

pela análise de determinada estrutura das línguas em questão. Já o método genealógico se 

desenvolve sobre outros diferentes métodos que demonstram nas línguas atuais a 

fragmentação através do tempo de uma língua ancestral disseminada a partir de 

determinada localização geográfica. No caso das línguas bantu, esta língua ancestral teria 

sido disseminada a partir da região atualmente denominada Camarões. 

 Ngunga (2004) demonstra como estes modelos são construídos baseando-se em 

unidades classificatórias e esta será a classificação/nomenclatura utilizada na presente 

dissertação: 

 

(1) 

Família 

 

Subfamília 

 

Grupo de línguas 

 

(Subgrupos de línguas) 

 

Línguas 

 

Dialetos 
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 Como se observa no esquema acima, o subgrupo de línguas pode ou não estar 

presente a depender do grupo de línguas, isto é, esta posição na classificação não é 

obrigatória. 

 De acordo com Guthrie (1967-1971), a sugestão da aplicação dos métodos 

lingüísticos gerais às línguas africanas foi feita por Meinhof (1895). Segundo Werner 

(1919), o termo bantu foi utilizado pela primeira vez por Bleek (1851) depois de ter 

chamado as línguas da África sub-sahariana de “línguas de prefixo pronominal” 

(pronominal prefix languages). 

 Meinhof (1899) estabeleceu as correspondências fonéticas das diferentes línguas 

bantu utilizando o método diacrônico. Depois disso, decidiu a ortografia a ser usada e 

desenvolveu a teoria da língua ancestral da qual as demais seriam derivadas. Com estas 

pesquisas foi concluído que as línguas do grupo bantu derivam de uma língua que existiu a 

mais de 2.500 anos atrás. Esta língua foi então chamada “proto-bantu”. 

 Um estudo comparativo das línguas bantu e semi-bantu foi publicado por Sir 

Johnston (1919) e nele são estabelecidas regras que definem as línguas bantu, mas sobre 

todas as regras, a de maior relevância é a de que os nomes dessas línguas apresentam 

“prefixos pronominais”. Uma regra muito similar aparece no trabalho de Werner (1915).  

Procurando enfatizar a relação genética entre línguas, Greenberg (1955) promoveu 

um estudo usando um método comparativo em massa baseado no princípio de regularidade 

de mudanças fonéticas utilizando-se de cognatos lingüísticos. Como resultado, as línguas 

africanas foram divididas em quatro famílias: Afro-asiática, Nilo-sahariana, Congo-

Kordofaniana e Khoi e San. Observe o mapa abaixo: 
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Figura 1: Mapa das  famílias das línguas africanas 

  

  

 Considerando a classificação de Greenberg (1963), o grupo bantu e o dialeto 

oshikwanyama se encaixam no esquema como a seguir: 
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(2) 

Congo-Kordofaniana 

 

Niger-congo 

 

Bantu 

 

Oshiwambo 

 

Oshikwanyama 

 
Segundo Cole (1961), na classificação proposta por Doke (1945), as línguas 

africanas dividem-se em zonas com línguas similares, porém não necessariamente 

inteligíveis, e é basicamente geográfica. As zonas são dividas em grupos lingüísticos 

geralmente inteligíveis. De acordo com Doke, as línguas podem ser divididas em dialetos e 

estes são inteligíveis, mesmo se geograficamente afastados. Observe o mapa abaixo: 
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Figura 2: Classificação das línguas bantu segundo Doke (1945). 
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Seguindo a classificação de Doke, oshikwanyama estaria classificada assim: 

 

(3) 

Grupo  Línguas  Dialetos 

70/7  1: Oshiwambo  a: Oshikwanyama 

      b: Oshindonga 

 Oshikwanyama: 70/7/1a  c: Oshikwambi 

      d: Oshikolonkadhi 

      e: Oshimbalantu 

      f: Oshikwaluudhi 

      g: Oshingandjera 

 

 Guthrie (1967-1971) fez uma classificação geográfico-genealógica das línguas e as 

agrupou em 15 zonas codificadas por letras de A a S. As zonas se subdividem de acordo 

com a proximidade lingüística e geográfica. Observe o mapa a seguir: 
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 Quando aplicada a classificação de Guthrie, oshikwanyama encontra-se localizada 

na zona R, grupo 21. 

 

1.3 A TRIBO OVAMBO  

 

 A tribo ovambo habita, mormente as regiões do extremo norte da Namíbia e 

o extremo sul de Angola. Em Angola estão na região do Cunene e são em torno de 700 mil 

Figure 3: Zonas e grupos das línguas bantu (Guthrie 1967-71, Vol. I) 
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falantes, têm líder tradicional próprio, o qual é o único que pode relacionar-se com aqueles 

que não pertencem a tribo e tem soberania sobre as decisões relativas à comunidade. 

Vivem do que suas fazendas familiares produzem e tudo o que aprenderam, - como 

construção, outras formas de agricultura etc. - foi através da parte da tribo fixada na 

Namíbia. Observe no mapa étnico de Angola abaixo, na extremidade baixa, a região ambo, 

onde a tribo ovambo encontra-se fixada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4: Mapa étnico de Angola 
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Na Namíbia a tribo é a maior do país e está espalhada por quase todo o território, 

exceto nas regiões de Omaheke, Kunene, Caprivi, Kavango e Hardap onde outras tribos 

têm ocupação territorial majoritária. Números aproximados atuais apontam cerca de 1 

milhão de falantes. Como em Angola, eles vivem da agricultura familiar, os mais jovens se 

adaptam mais facilmente ao modo de vida proposto pelo governo namibiano, entretanto a 

vida tradicional é mantida, uma vez que as crianças são alfabetizadas em sua língua 

materna e não precisam ir à capital em busca de escolas, permanecendo, assim, nas 

fazendas até níveis de instrução um pouco mais elevados. Observe o mapa a baixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Namíbia foi colonizada por alemães e, posteriormente, administrada pela África 

do Sul durante a I Guerra Mundial, tendo sido anexada ao território Sul-africano. Em 1966 

teve início a guerrilha pela independência liderada pela Organização do Povo do Sudoeste 

da África (SWAPO), que obteve a independência do país em 1990. A Namíbia é, por tanto, 

um país jovem e ainda em estruturação – inclusive acadêmica –, em razão disso são ainda 

Lares que têm oshiwambo como 

língua materna (% por região)*: 

Ohangwena: 97% 

Omusati: 95% 

Oshana: 93% 

Oshikoto: 87% 

Erongo: 37% 

Khomas: 37% 

Karas: 23% 

Otjozondjupa: 20% 

*Dados oficiais do Censo realizado em 

2001 pelo Governo Namibiano. Figura 5: Mapa das regiões namibianas 
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raríssimos os estudos acadêmicos sobre os vários dialetos falados em todo o território 

namibiano. 

 O inglês é a língua oficial do país, entretanto seu uso parece ser tão somente oficial. 

O afrikkans é também língua relevante no país, mas também de uso oficial. A maior parte 

da população parece preferir o contato através das línguas locais sempre que possível. Por 

conta do contato entre as tribos que se misturam geograficamente e em ambientes neutros, 

especialmente da capital – como escolas, repartições públicas, etc. -, parece haver uma 

grande tendência a que o indivíduo fale entre 5 e 8 dialetos/línguas. 

 

1.4 METODOLOGIA  

 

 Iniciei esta pesquisa em meados de 2005 de modo informal e descomprometido. 

Fui contatada por estudantes namibianos da Escola Naval que precisavam de ajuda em 

língua portuguesa e meu interesse por sua língua foi imediato. Comecei a coletar alguns 

poucos dados primários, pesquisar sobre a língua e o país. 

Ao fim do ano de 2005 falei a um de meus professores, também de modo informal, 

sobre o que estava fazendo e logo fui aconselhada a entrar em contato com o Professor 

Marcus Maia e contar-lhe o que estava fazendo. Durante todo o último ano de graduação, 

então ano de 2006, continuei a coletar dados e ler materiais relevantes disponíveis sob 

orientação do Professor Marcus Maia. A partir do material já obtido até então, realizei uma 

pré-análise e preparei o projeto de mestrado para apresentar no concurso de admissão. 

Os informantes são estudantes da Marinha do Brasil de nível médio e superior 

espalhados entre a Escola Naval, o Instituto de Pesquisas da Marinha e o Centro de 

Instrução Almirante Alexandrino que fazem parte do acordo Brasil-Namíbia para instrução 

naval. Alguns haviam chegado ao Brasil há pouco menos de 3 anos, outros há 6 meses etc. 
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Os estudantes da Escola Naval retornavam à Namíbia ao fim do ano letivo e voltavam para 

o ano letivo seguinte. Os estudantes do Centro de Instrução Almirante Alexandrino 

ficavam de dois a três meses por ano na Namíbia. 

Ao longo da pesquisa os dados foram coletados através de questionários específicos 

para a obtenção dos dados focalizados, através de gravações em áudio de conversas entre 

os informantes e vídeo. 

 Nossos informantes são oriundos da Namíbia por tanto nos deteremos no estudo do 

dialeto oshikwanyama falado naquele país . 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

 Uma vez que este trabalho se propõe a descrever construções específicas do dialeto 

africano oshikwanyama ― tais como negativas e interrogativas considerando outras 

construções de periferia esquerda ―, o estudo teve seu início em uma breve análise de 

escopo tipológico no sentido de definir algumas bases gramaticais referenciais da língua. 

 A partir desta breve análise tipológica e através dos resultados encontrados, 

optamos pela teoria gerativa para uma análise teórica que abrangesse todas as estruturas 

sob foco e tornasse o estudo homogêneo. Assim, este trabalho tem seu início nos dados, os 

quais dialogam com as teorias selecionadas objetivando questioná-las, discuti-las e mesmo 

reposicioná-las, sempre que necessário, e sua culminância nos dados. 

 Almejando alcançar este objetivo de modo satisfatório, esta dissertação divide-se 

em sete capítulos, onde o capítulo 2 introduz as teorias de cunho tipológico utilizadas na 

análise sobre a ordem vocabular no dialeto oshikwanyama e sua variação especialmente 

quanto ao parâmetro da ordem dos constituintes principais da oração; assim como o 
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conceito de marcação tipológica e dado teórico específico sobre o dialeto – o uso do 

sistema ortográfico disjuntivo. 

 Introduziremos, também neste capítulo, o apoio da teoria gerativa na análise da 

estrutura CP no que concerne à construção interrogativa que está relacionada à periferia 

esquerda utilizando as propostas de Lisa Cheng (1993), “Clausal Typing Hypothesis”; e as 

de Rizzi (1997, 1999) que, como mostraremos mais adiante, parecem melhor se aplicar ao 

dialeto oshikwanyama. 

 Para que uma melhor leitura e compreensão dos dados sejam feitas, o capítulo 3 

apresenta característica específica da morfologia verbal oshikwanyama, os marcadores de 

concordância (MC). Veremos aqui que estes marcadores são vitais para a análise da 

periferia esquerda e da construção interrogativa em oshikwanyama. 

 No capítulo 4 são apresentados os resultados da análise tipológica realizada 

inicialmente. Neste capítulo doze traços gramaticais serão apresentados e estes resultados 

revelarão que oshikwanyama é um dialeto de padrão VO, portanto segue o parâmetro do 

núcleo inicial. 

 A construção interrogativa é analisada no capítulo 5, onde apresentaremos as 

interrogativas sim/não, construções interrogativas com QU in situ e construções 

interrogativas com movimento de QU. Aqui tentaremos identificar em que condições há 

ocorrência do movimento de QU e em que condições estas palavras permanecem in situ. 

Mostraremos também que a “Hipótese da tipificação da oração” é desafiada pela língua 

oshikwanyama uma vez que sua construção interrogativa parece ser redundante utilizando 

movimento sintático e partícula tipificadora em interrogativa QU. 

 O capítulo 6 dedica-se à descrição da construção negativa. Esta construção ainda 

exige melhor análise, uma vez que a definição de morfema não se mostra tão clara quanto 

necessária em nossos dados. De qualquer modo, este capítulo mostra o que melhor se pôde 
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depreender dos dados analisados. No decorrer do capítulo, os dados estarão dialogando 

com a teoria no que concerne à marcação tipológica. Em oshikwanyama a construção 

negativa está codificada nos marcadores de concordância e sobre eles, também, este 

capítulo se debruça. 

 Concluímos este trabalho apresentando uma revisão do que foi descrito, do 

comportamento da língua face às teorias escolhidas e os resultados dos diálogos travados 

entre dados e teorias. 



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 Neste capítulo apresentaremos as teorias nas quais a análise do corpus se 

fundamenta. Esta dissertação lança mão das abordagens gerativo-transformacional e 

tipológica uma vez que estas não se opõem necessariamente, podendo complementar-se de 

forma harmônica, como pretendemos demonstrar na presente dissertação. Como se verá, 

utilizaremos o espaço de fronteira entre as duas teorias na tentativa de estabelecer uma 

conversa entre ambas as abordagens e os dados coletados. 

 Iniciaremos pela abordagem tipológica dada, inicialmente, à pesquisa em busca de 

resultados gramaticais a serem utilizados, com destaque para os trabalhos de Greenberg 

(1966), Lehmann (1978) e Croft (2004). 

 Em seguida apresentaremos uma análise da estrutura do sintagma 

complementizador (CP) à luz da teoria gerativa. 

 Encerramos o capítulo apresentando um dado teórico de natureza ortográfica que se 

mostrará não só curioso, mas também relevante para o entendimento do corpus e o 

desenvolvimento subseqüente do trabalho, a saber, o sistema disjuntivo. 

 

2.1 ABORDAGEM TIPOLÓGICA  

 

 A presente dissertação parte de um esboço tipológico de doze traços gramaticais 

como referência sobre a gramática da língua oshiwambo. Esta seção apresentará os 

fundamentos principais dos estudos tipológicos e seus objetivos dando ênfase ao parâmetro 

sintático de ordem de constituintes utilizado como ferramenta inicial. 

 Os estudos tipológicos têm um objetivo que se desdobra em três faces: uma que 

generaliza; outra que classifica; e uma outra que especifica. De acordo com Greenberg 
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(1973), a primeira e a última face ganharam força e se polarizaram. Na busca por 

universais lingüísticos, a primeira se dividiu entre (i) pesquisas generalizantes a partir de 

uma única língua, gerando a gramática gerativo-transformacional; e (ii) pesquisas 

generalizantes a partir de um conjunto de línguas, gerando a gramática tipológica 

universal. 

 Essas duas abordagens não se opõem, mas se complementam. Em face disso, 

utilizaremos o espaço de fronteira entre as duas teorias na tentativa de estabelecer uma 

conversa entre ambos e os dados coletados. 

  

2.1.1 TIPOLOGIA DE ORDEM DOS CONSTITUINTES  

 

 A tipologia de ordem dos constituintes, expressão usada por Comrie (1981), analisa 

as relações funcionais entre palavras ou morfemas da oração. A análise da ordem dos 

constituintes principais da oração – sujeito, verbo e objeto – tem sido um dos parâmetros 

mais estudados na tipologia. 

 São seis as possibilidades lógicas de posicionamento desses constituintes: (i) SVO; 

(ii) SOV; (iii) VSO; (iv) VOS; (v) OVS; e (vi) OSV. Este estudo objetiva definir a ordem 

básica dos constituintes em uma língua. 

 Essas possibilidades podem co-ocorrer a depender da construção, tornando a 

definição mais complexa e, em razão disso, diversos critérios foram delineados com esta 

finalidade. Por exemplo, temos a maior produtividade gramatical, a ordem encontrada com 

mais freqüência em orações transitivas declarativas simples e a menor marcação 

morfológica e pragmática. 

 Esses critérios para o estabelecimento das ordens básicas permitem se chegar a 

parâmetros de ordem vocabular, tais como os que usamos no esboço tipológico da língua 

oshikwanyama, no capítulo 4 do presente trabalho. Foram eles: adposições; construções 
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genitivas, adjetivos descritivos; comparação de desigualdade; numerais aditivos; 

construções relativas; expressões interrogativas; expressões negativas; desiderativo; 

enfático; e reflexivo. 

 Muitas são as possibilidades de co-ocorrência desses padrões e muitos têm sido os 

estudos objetivando delimitar essas possibilidades. A seguir, trataremos de duas pesquisas 

a cerca da tipologia sintática. A primeira e de grande relevância teórica é de cunho 

empírico e realizada por Greenberg (1966) envolve universais tipológicos; e a segunda, de 

cunho holístico, realizada por Lehmann (1978), foi a utilizada no esboço tipológico desta 

dissertação. 

  

2.1.1.1 UNIVERSAIS DE GREENBERG 

 

 No intuito de encontrar universais válidos para todas as línguas, Greenberg reúne 

dados de 30 línguas de diferentes famílias e áreas geográficas fazendo uma análise 

empírica em massa. 

 No que diz respeito à tipologia de ordem básica, Greenberg utiliza três critérios: (i) 

a ordem relativa de S, V e O; (ii) a ordem relativa do qualificador e do nome; e (iii) a 

existência de preposições ou posposições. 

 Das seis possibilidades lógicas da ordem dos constituintes apontadas por Comrie, 

Greenberg determina três como sendo básicas. A posição de V é a de maior relevância e as 

posições de S e O são constantes. Desta forma temos VSO (núcleo inicial), SVO (núcleo 

medial) e SOV (núcleo final). 
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2.1.1.2 A TIPOLOGIA DE LEHMANN  

 

 Dessemelhante de Greenberg, Lehmann (1978) afirma que a posição relativa do 

sujeito na oração é irrelevante e toma as posições de V e O como essenciais e, portanto, 

centrais na ordem dos constituintes de uma língua que então é classificada como língua de 

padrão OV ou VO. Atualmente a nomenclatura mais utilizada na classificação de línguas 

em pesquisas de cunho tipológico é de Núcleo Inicial (VO) e Núcleo Final (OV). 

 Lehmann demonstra a hegemonia verbal através do argumento de que há sentenças  

formadas tão somente por verbos, como por exemplo os verbos que expressam fenômenos 

naturais em português. O autor também demonstra a primazia do objeto sobre o sujeito 

argumentando que, em uma sentença formada por dois constituintes, a posição que exige o 

preenchimento e é selecionada pelo verbo é, geralmente, a de objeto. 

 Com o objetivo de elucidar as correlações atestadas nas línguas, Lehmann propõe 

três princípios formais:  

 

(i) quanto à colocação de modificadores - em que a seqüência central 

(VO/OV) não deve ser quebrada, assim todo modificador nominal ou verbal 

deve figurar entre o item modificado e a fronteira da sentença. Acarretando 

o posicionamento dos modificadores nominais oposto ao dos modificadores 

verbais; 

(ii) quanto à delimitação – onde um elemento modifica outro, mas ao 

mesmo tempo concorda com ele estando a este subjugado (Ex. o adjetivo 

modifica o nome, concordando com ele); e 

(iii) quanto ao controle – em que um elemento altera a forma do outro, 

controlando-o (Ex. o objeto complementa o verbo). 
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 Comrie, em crítica à tipologia de Lehmann, destaca que esta pode tão somente 

levar ao estabelecimento de tendências e não de universais. Apesar deste posicionamento, 

buscamos resultados específicos para a língua oshikwayama, portanto a tipologia de 

Lehmann na fundação de nosso esboço tipológico, a ser apresentado no capítulo 3, foi 

ferramenta produtiva. 

  

2.1.2 CATEGORIA GRAMATICAL : MARCAÇÃO TIPOLÓGICA  

 

 Muitos são os sentidos de Marcação utilizados em trabalhos lingüísticos. A 

presente dissertação considera o sentido de marcação como complexidade – em que a 

estrutura apresenta codificação explícita – apresentado em Haspelmath (2006). 

 De acordo com Croft (2004) “o conceito de marcação foi inicialmente 

desenvolvido na Escola Lingüística de Praga. A noção de marcado e não marcado foi 

desenvolvida para sistemas fonológicos e inicialmente aplicada por Jakobson em 

categorias morfossintáticas e semânticas. 1” O conceito foi adotado tanto pela gramática 

gerativa quanto pela tipologia e foi Greenberg (1966) quem o adaptou aos universais 

translingüísticos, introduzindo inovações na teoria. 

 Haspelmath (2006) apresenta doze sentidos de marcação e argumenta que a 

definição abordada por Greenberg (1966) e seguida por Croft (2004) é a conjunção de 

vários ou todos esses sentidos atribuindo à marcação o papel de conceito meta-gramatical. 

E será sobre esta adaptação que a subseção seguinte discorrerá. 

 

 

                                                 
1 No original: “The concept of markedness was first developed in the Prague School of linguistic theory. The 
notion of marked and unmarked values of a category was first developed for phonological systems by 
Trubetzkoy (1931; 1939/1969) and first applied to morphosyntactic categories and semantics by Jakobson 
(1932/1984; 1939/1984; see Greenberg 1966:11).” 
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2.1.2.1 MARCAÇÃO TIPOLÓGICA  

 

 A marcação tipológica, segundo Croft, é uma propriedade universal de categoria 

conceitual e não propriedade da gramática de uma língua específica como foi inicialmente 

definida pela Escola de Praga. Sua essência está na assimetria ou desigualdade de 

propriedades gramaticais de senão iguais elementos lingüísticos, tais como palavras em 

classes de palavras ou paradigmas de construções sintáticas. 

 Croft afirma que o que se mostra relevante neste conceito é se o plural, o grau 

comparativo, a construção negativa etc. é representado por mais morfemas do que o 

singular, o grau simples, a construção afirmativa etc. 

 O autor exemplifica utilizando a categoria de número através da distinção entre 

singular e plural. Croft argumenta que em muitas línguas o singular se expressa sem 

codificação enquanto o plural se expressa por um morfema explícito como observado no 

exemplo a seguir: 

 

(4) 

 Português Norueguês 

Singular carro-ø bil-ø 

Plural carro-s bil-er 

 

 No exemplo acima observamos que tanto o português quanto o norueguês estão de 

acordo com as premissas postuladas pela marcação tipológica. Ambos apresentam 

morfemas explícitos, “-s” no português e “-er” no norueguês, que codificam o plural. 
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CP 

IP 

VP 

2.2 A ESTRUTURA CP NA TEORIA GERATIVA  

   

 Estudos gerativos realizados segundo o modelo de “Government and Binding” 

(Regência e Vinculação) que compreenderam as décadas de 80 e 90 apresentam 

representações estruturais oracionais definidas pela teoria x-barra que consistem de três 

camadas: VP, IP e CP. A camada VP (verbal phrase) tem o verbo como seu núcleo e é nela 

que os papéis temáticos são atribuídos apresentando a relação entre a sintaxe e a semântica 

verbal. A camada IP (inflectional phrase) tem núcleo funcional e codifica propriedades 

gramaticais que definem a sentença como finita ou infinita e este núcleo é identificado com 

a flexão verbal. 

 Já a camada CP (complementizer phrase), esta de maior relevância neste trabalho, 

foi proposta por Chomsky (1982) como projeção funcional tendo complemento e podendo 

dispor de uma posição de Spec sendo identificada com a força da sentença. Observe o 

esquema a seguir: 

 

(5) 

  

 

 

  

 

  

A camada IP sofreu desdobramentos desde Pollock (1989) e atualmente codifica 

uma variedade de projeções funcionais em que se representam posições como tempo, 

aspecto, concordância, modo etc. Atualmente, a depender da língua a que se aplica, esta 



 37

camada pode ainda ser cindida em duas categorias: TP (tense phrase) e AgrP (agreement 

phrase)2. 

 Processo similar ao da camada IP acontece com a camada CP. Rizzi (1997, 1999) 

propõe a expansão dessa camada com o objetivo de acomodar elementos que, em italiano, 

apareciam em posições iniciais, na periferia esquerda da sentença. São elementos como 

sintagmas relativos, exclamativos, interrogativos, elementos topicalizados e focalizados 

que ocupam a posição de Spec de uma projeção funcional. 

 A subseção a seguir tratará da construção interrogativa e sua relação com a camada 

CP. Para tanto, focalizaremos as propostas de Lisa Cheng (1993) e Rizzi (1997, 1999). 

 

2.2.1 A CONSTRUÇÃO INTERROGATIVA  

 

 Diversos mecanismos são utilizados pelas línguas com o objetivo de expressar a 

interrogação. Esta dissertação ater-se-á às interrogativas sim/não e QU simples, 

considerando a abordagem tipológica e a teoria de Princípios e Parâmetros. 

 As construções interrogativas sim/não se caracterizam por demandar resposta sem 

sintagma informativo, isto é, “sim”, “não”, “não sei” ou “talvez”. 

 As construções interrogativas QU caracterizam-se pela presença de palavra QU, no 

português, tais como que, qual, quem, quando, por quê etc. Em inglês estas palavras são 

chamadas Wh-, como “when”, “where”, “who”, “why”, “which” etc. Este tipo de 

interrogativa demanda resposta com sintagma informativo, como no exemplo (6) a seguir: 

 

 
                                                 
2 O Programa Minimalista (Chomsky, 1995), por razões de adequação explicativa, mantém uma única 
projeção na camada flexional, a saber, TP. Entretanto, o Projeto Cartográfico  considera que as três camadas 
da representação mental da sentença  podem ser constituídas por um complexo de projeções sintagmáticas 
(cf. Rizzi, L. (2004). (ed.) The Structure of CP and IP. The Cartography of Syntactic Structures. Volume 2. 
New York: Oxford University Press.) 
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(6) ― Quem é ele? 

 ― Meu pai. 

 

 De acordo com a teoria de Princípios e Parâmetros, as construções interrogativas 

QU envolvem um sintagma QU (“que”, “qual”, “quando”, “quem”, etc.) que pode sofrer 

movimento sintático saindo da posição onde foi gerado em direção à posição inicial da 

oração, deixando vestígio em sua posição original. 

 O sintagma QU é alçado para a posição não argumental de Spec do sintagma 

complementizador, isto é, para posição em que não recebe atribuições como caso e papel 

temático. Como exemplo de língua que apresenta movimento sintático QU temos o 

português, em que a palavra QU é gerada em posição pós-verbal e é movida para a 

periferia esquerda, camada CP, da oração como vemos no esquema em (7): 

 

(7) O quê você comprou? 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

CP 

O quêi C’ 

C IP 

você I’  

comprou ti 

I VP 

V’ 
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 Observe que ti é a posição de origem do sintagma QU. O esquema acima está de 

acordo com os modelos anteriores à extensão da camada CP em que esta camada tem 

apenas uma projeção apresentando, assim, o sintagma QU na posição de Spec de CP. Uma 

variedade de línguas não apresenta esse tipo de movimento, e o sintagma QU permanece 

“ in situ”, isto é, na posição em que é gerado. Como exemplo de língua sem movimento de 

QU Haegeman (1997) apresenta o chinês. Observe os exemplos (8a) e (8b) a seguir 

apresentado pela autora e dado por Huang (1995:149): 

 

(8a) 

Zhangsan xiang-zhidao Lisi mai-le shenme? 

Zhangsan imagina Lisi comprou o quê 

“Zhangsan imagina o que Lisi comprou.” 

 

(8b) 

Zhangsan yiwei Lisi mai-le shenme? 

Zhangsan acha Lisi comprou o quê 

“O quê Zhangsan acha que Lisi comprou?” 

 

2.2.2 O MOVIMENTO QU 

  

 São variados os tipos de movimento que se dão visível ou invisivelmente a 

depender dos níveis envolvidos ativados pela necessidade da checagem de traços. Dentre 

os visíveis os mais comuns são: (i) movimento de núcleo – como verbo para a camada I –; 

(ii) movimento argumental, ou movimento A – como argumento de V para Spec de IP; e 

(iii) movimento não argumental, ou A-barra – como sintagmas QU para Spec de CP. 

 O movimento de núcleos se dá com o objetivo de que este se complete 

morfologicamente. O movimento argumental objetiva a atribuição de caso e, o movimento 
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não argumental apenas com o objetivo de checar traços. Neste caso, o movimento QU se 

dá tão somente para que os traços QU sejam checados. 

 O movimento A-barra é dito cíclico por se fazer em pequenas etapas e sofre 

restrição de localidade definida pela Condição de Subjacência, em que este movimento 

não pode ultrapassar mais de uma barreira (DPs e CPs) por ciclo. Observe no exemplo a 

seguir a aplicação deste movimento: 

 

(9) [CP Quemi você disse [CP ti” que o Pedro acha [CP ti’ que viu ti]]]? 

  

Observe que em cada camada CP existe uma posição de pouso [Spec CP] livre e a 

possibilidade de pouso em cada uma delas é aqui representada pelo vestígio ti deixado 

durante o movimento. 

 

2.2.3 A EXPANSÃO DA CAMADA CP 

 

 Seguindo a proposta de Pollock (1989) que expandiu a camada flexional (IP), Rizzi 

(1997) por sua vez propõe a expansão da camada complementizadora (CP) instituindo uma 

estrutura fina da periferia esquerda. De acordo com as evidências de Rizzi (1997:297), o 

sistema CP seria expandido da seguinte maneira: 
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ForceP 

Spec Force’ 

TopP Force 

Top’ Spec 

FocP Topo 

Spec Foc’ 

Foco TopP 

Spec Top’ 

Topo FinP 

Spec Fin’ 

Fino IP 

(10) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Como podemos observar no esquema acima, Rizzi define uma posição para cada 

categoria. Essas categorias complementizadoras são as que definem uma oração como 

declarativa, relativa, interrogativa, etc. Esse tipo de codificação pode ser denominado 

Força Ilocucionária (Chomsky, 1995) ou Tipificação (Cheng, 1993).  

 De acordo com Rizzi, essa expansão se divide em Força e Finitude, onde a força 

está relacionada ao que está fora da camada complementizadora (CP) e o tipo de oração, a 

finitude está relacionada ao que está dentro da camada flexional (IP) e sua forma. Ambas 
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podem ocorrer em uma única projeção funcional. Os componentes de Tópico e Foco são 

acessórios e acionados quando necessário. 

 Nas subseções a seguir falaremos de modo mais aprofundado sobre essas categorias 

que compõem a expansão da periferia esquerda da oração proposta por Rizzi (1997). 

 

2.2.3.1 FORÇA 

 

 A categoria força é de presença obrigatória nas sentenças, mesmo quando da 

ausência de representação visível ou abstração, isto é, toda sentença é iniciada por um 

sintagma complementizador mesmo que não haja um elemento visível neste domínio. 

 Em determinadas línguas esta marcação pode ser dada através da entonação, ou 

prosódia, da língua. Em outras, pode ocorrer a transferência de itens lexicais para a camada 

CP, mas em todas as línguas, um mecanismo específico é utilizado para tipificar a oração, 

sejam estes ou outros. Como exemplo da utilização da entonação temos o português, em 

que a interrogativa apresenta elevação no tom no fim da oração: 

 

(11)  Ele foi à festa ontem. 

 Ele foi à festa ontem? 

 

 Como exemplo de línguas com transferência explícita de item lexical para a 

camada CP temos o norueguês e o inglês: 

 

(12a) Norueguês 

Han var på fest-en i går. 

ele esteve em festa-a ontem 

“Ele esteve na festa ontem”. 
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(12b) 

  

  

 

 

  
 Note no exemplo do norueguês em (12b) a transferência explícita da flexão var 

“esteve” para a camada CP. 

 

(13a) Inglês 

He was at the party yesterday. 

ele esteve em a festa ontem 

“Ele esteve na festa ontem.” 

 

(13b) 

Was he at the party yesterday? 

esteve ele em a festa ontem 

“Ele esteve na festa ontem?” 

 

 Observe que, assim como no norueguês, o inglês, exemplificado em (13b), também 

transfere a flexão was “esteve” para a camada CP. Ambas as línguas podem ter suas 

construções representadas similarmente como vemos em (14) e (15) a seguir: 

 

(14) Norueguês 

 [CP[C Vari [IP han ti på festen i går]]] 

 

(15) Inglês 

 [CP[C Wasi [IP he ti at the party yesterday]]] 

Var han på fest-en i går? 

esteve ele em festa-a ontem 

“Ele esteve na festa ontem?” 
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 De acordo com esta proposta, o tipo de sintagma é definido pelo preenchimento de 

Spec de ForceP ou seu núcleo. Este sintagma pode ser expresso por uma partícula visível 

em seu núcleo ou apenas por sua estrutura. Raramente poderá ser expresso por ambos os 

mecanismos, de acordo com Rizzi. 

 

2.2.3.2 FINITUDE  

 

 A categoria que se relaciona com o sintagma flexional, IP, é a de Finitude. Através 

dele o sintagma complementizador seleciona características de Finitude, tais como 

licenciamento de caso, distinção de modo e de tempo. Em suma, o complementizador 

determina o tipo de IP que introduz. Como exemplo, o complementizador that do inglês 

seleciona sentenças finitas e o complementizador for seleciona sentenças infinitivas 

(Haegeman, 1997:53). O mesmo parece ser válido para o português em relação a que e 

para. Observe as sentenças abaixo em inglês e português: 

 

(16) Inglês 

 He said that I ate. 

 The plate was there for me to eat.3 

 

(17) Português 

 Ele disse que eu comi. 

 O prato estava lá para eu comer. 

  

 Notamos pelos exemplos acima que quando usados that/que o verbo está na forma 

finita, ou flexionada, ate “comi”. Quando usados for/para o verbo está na forma infinitiva, 
                                                 
3 Observe que o infinitivo pessoal em inglês tem pronome sujeito no acusativo, enquanto em português, 
exemplificado em (17), o infinitivo pessoal tem pronome sujeito no nominativo. 
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TopP 

XP Top’ 

Topo YP 

(18) 

XP = tópico 
YP = comentário. 

ou não flexionada, to eat “comer”. Estes exemplos refletem a relação existente entre as 

camadas CP e IP. 

 

2.2.3.3 TÓPICO 

 

 Esta é uma categoria que, de acordo com Rizzi, é de núcleo funcional e ativada 

quando necessário. A posição de Spec de Top é onde elementos topicalizados pousam após 

seu movimento. Isolando a projeção desta categoria daquela apresentado em (10), Rizzi 

(1997:286) apresenta o seguinte esquema: 

 

 

 

 

  

 

 

 O tópico é um elemento preposto que foi deslocado do restante da oração 

representado por uma entonação de vírgula (comma intonation) em algumas línguas ou por 

partícula em outras. Segundo Rizzi, o comentário (YP) é um tipo complexo de predicado 

que atua sobre o tópico e introduz informação nova. 

 Assim, o elemento topicalizado (NP) é movido para a posição de Spec de Top e o 

núcleo pode ser nulo, codificando traços abstratos ou conter um morfema livre. De modo 

geral, o tópico é utilizado na retomada de informação velha. Como exemplo, Rizzi 

(1997:285) apresenta a sentença a seguir: 

 

(19) 

Your book you should give t to Paul (not to Bill) 
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FocP 

ZP Foc’ 

Foco WP ZP = Foco 
WP = Pressuposição 

(20) 

Seu livro você deveria dar t para Paul (não para Bill) 

“Seu livro, você deveria dar para Paul (não para Bill)” 

      

 No exemplo acima o vestígio t representa a posição em que o sintagma your book 

foi gerado antes de ser movido para o início da sentença e marcado pela entonação de 

vírgula. 

 

2.2.3.4 FOCO 

 

 Assim como a operação de tópico, a operação de foco tem núcleo funcional e só é 

realizada quando necessária. Entretanto, neste caso, o elemento focalizado é informação 

nova e movido para a posição Spec de Foc e o conhecimento pressuposto, isto é, partilhado 

por falante e ouvinte, é seu complemento. Apresentando somente a projeção de Foco 

isolada daquela apresentada em (10), Rizzi (1997:287) nos mostra: 

 

 

 

 

  

  

 

 Rizzi (1997:285) apresenta um exemplo clássico de foco: 
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(21) 

YOUR BOOK you should give t to Paul (not mine) 

Seu livro você deveria dar t para Paul (não o meu) 

“SEU LIVRO você deveria dar para Paul (não o meu)” 

  

 Importante notar que nestes exemplos a operação de foco é formalmente bastante 

similar à de tópico, entretanto a diferença está na interpretação das duas sentenças. Apesar 

das similaridades entre as duas operações, uma variedade de diferenças é citada pelo autor. 

Tais como (i) o envolvimento de clítico resumitivo no comentário do tópico, não aceito 

pelo foco; (ii) a tolerância da operação de foco a elementos quantificacionais; e (iii) o fato 

de foco ser quantificacional e tópico, não. 

 Inicialmente Rizzi (1997) argumenta que as construções interrogativas QU são 

estruturadas a partir da categoria FocP, como as de foco e que estas construções competem 

com os elementos focalizados pela posição de Spec de FocP, que seria o lugar de pouso 

para a palavra QU deslocada. De acordo com Rizzi (1997), “se as categorias de tópico e 

foco estiverem acionadas, complementizadores como that, que etc. estarão em Forceo”. 

 Em análise posterior relativa aos complementizadores italianos “se” e “che”, em 

que o primeiro ocorre em orações encaixadas e ocupa posição mais baixa, e o segundo tem 

posição na categoria de força, Rizzi (1999) adiciona à camada CP a posição Int 

(interrogativa) para receber o conteúdo QU movido para a periferia esquerda da oração 

eliminando a competição que existia entre elementos interrogativos e elementos 

focalizados, os quais agora têm posições específicas. 

 De acordo com esta nova análise, a posição Int é local de pouso de elementos QU 

tanto em orações matriz quanto em encaixadas. Entretanto, inicialmente esta posição 

deveria figurar somente em orações encaixadas, uma vez que Rizzi não encontrou 

evidências de que esta posição exista em orações interrogativas matrizes na língua italiana. 



 48

As interrogativas sim/não não apresentam marca morfológica que pudesse evidenciar a 

existência desta posição. 

 O objetivo deste trabalho é o de abrigar o completizador “se”, que tem posição 

distinta e mais baixa do que “che”, que expressa força criando a posição Int para abrigar 

elementos QU em orações encaixadas. Nesta proposta, a posição ocupada por elementos 

QU é mais alta do que a posição de Foco e pode ser precedida por um Tópico. 

 O esquema das categorias de periferia esquerda passa a ser o seguinte: 

 

(22) Force (Top) Int (Top) (Foc) (Top) Fin IP 

 

 O Capítulo 5 deste trabalho apresentará a aplicação deste esquema aos dados de 

oshikwanyama objetivando definir as posições que melhor abrigam os elementos 

interrogativos movidos. 

 

2.3 A HIPÓTESE DA TIPIFICAÇÃO DA ORAÇÃO  

 

 Lisa Cheng (1993) propõe a “Clausal Typing Hypothesis” (Hipótese da tipificação 

da oração) em que toda oração deve identificar sua força ilocucionária. De acordo com esta 

proposta, o movimento QU é uma forma de tipificação oracional. Na ausência deste tipo de 

movimento, partículas tipificadoras são empregadas identificando tais orações como 

interrogativas. 

 De acordo com o “Princípio de Economia e Derivação” (Chomsky, 1989), uma 

língua não deveria lançar mão de ambos os mecanismos para codificar a tipificação. 

Assim, uma língua que apresente movimento sintático, não apresenta partículas 

tipificadoras e vice-versa. 
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 Considerando interrogativas, Cheng afirma que a ocorrência de palavras QU em 

posição inicial não deve ser determinante na definição do mecanismo de tipificação, uma 

vez que esta ocorrência pode ser resultante de operações como foco. Ainda de acordo com 

a autora, se uma língua tolera a permanência da palavra QU in situ, isto é, em sua posição 

básica, esta é uma língua in situ. 

 Em línguas in situ, as orações declarativas são diferenciadas das interrogativas pela 

inserção de partículas interrogativas em orações interrogativas do tipo sim/não, sejam estas 

partículas visíveis ou não. Algumas destas línguas utilizam partículas também em 

interrogativas QU. Observe abaixo algumas línguas in situ e seu mecanismo de tipificação 

(cf. Cheng, 1993:15): 

 

(23) 

Língua Interrogativa sim/não Interrogativa QU 

Hindi kyaa ø 

Mandarin ma ne/ ø 

Papago n- ø 

Hopi ya ya 

 

 De acordo com Cheng, as partículas tipificadoras são geradas na posição Co, isto é, 

como núcleo da camada complementizadora. No caso das línguas com interrogativas QU 

in situ, estas partículas são responsáveis pela identificação da oração como interrogativas. 

 

2.4 O SISTEMA DISJUNTIVO  

 

 Trataremos nesta seção dos sistemas ortográficos adotados por línguas do grupo 

bantu, já que este é um fator relevante para a morfologia das construções descritas nesta 

dissertação. As línguas bantu se dividem entre o sistema conjuntivo e o sistema disjuntivo. 
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As línguas bantu que fazem uso do sistema conjuntivo unem todas as palavras da oração 

formando uma só. Elas são maioria e como exemplo de uso deste sistema temos o isizulu. 

Aquelas que escolheram o sistema disjuntivo se caracterizam pela separação de palavras e 

morfemas da oração. Como exemplo deste sistema temos o sepedi. Observe o exemplo 

(24) que apresenta a sentença ‘eu a/o amo.’ em sepedi e isizulu dado por Prisloo e 

Schryver (2002:249): 

 

(24) Sepedi (Disjuntivo) 

Ke a mo rata. 
Ke a mo rata 
eu Pres. PRON.OBJ.3ª.sg. amar 

“Eu a/ o amo.” 

 

 Observe no exemplo (24) acima que a língua sepedi utiliza quatro palavras, ou 

morfemas independentes, para representar a sentença “eu a/ o amo”. Ke “eu” para o 

sujeito, ‘a’ codificando o tempo presente, mo “a/o” para o objeto e o verbo rata “amar”. 

 

(25) Isizulu (Conjuntivo) 

Ngiyamthanda. 
ngi- -ya- -m- -thanda 
eu Pres. PRON.OBJ.3ª.sg. amar 

“Eu a/o amo.” 

 

 Já isizulu, no exemplo (25), apresenta morfemas unidos em uma única palavra para 

representar a sentença “eu a/o amo”. Ngi- “eu” para o sujeito, -ya- codificando o tempo 

presente, -m- “o/a” para o objeto e o verbo –thanda “amar”. 

 De acordo com Prisloo & Schryver ambos os sistemas são problemáticos e o 

disjuntivo, especialmente, desafia o conceito lingüístico de palavra. Um sistema não é 
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superior a outro, mas foram adotados de acordo com as características dos grupos 

lingüísticos. 

 Louwrens (1991), citado por Prisloo & Schryver (2002:250), referindo-se à línguas 

do grupo sotho, que adota o sistema disjuntivo, e às línguas do grupo nguni, que adotam o 

sistema conjuntivo, afirma: 

 

“A razão pela qual pesquisadores de línguas sotho e nguni decidiram por 

diferentes métodos de divisão de palavras em seus trabalhos não é muito 

mais científica do que prática, uma vez que a escolha diz respeito mormente 

a diferenças fundamentais existentes entre os sistemas fonológicos das 

línguas do grupo sotho e do grupo nguni. Processos fonológicos – como 

elisão vocálica, união vocálica e consonantização – que são muito menos 

produtivos na línguas do grupo sotho do que nas línguas nguni, tornariam o 

método disjuntivo de divisão de palavras altamente impraticável em 

nguni.4” (Grifos dos autores). 

 

 Como dissemos anteriormente, uma minoria de línguas do grupo bantu adotou o 

sistema ortográfico disjuntivo, isto é, poucas são as línguas em que alguns morfemas 

presos são tratados e escritos como palavras independentes. Outras línguas bantu os tratam 

como parte de um todo e os unem a um morfema central em forma de afixos, ou seja, 

palavras independentes são escritas junto a outras, como uma só. Huskainen e Halme 

(2001) afirmam que nessas línguas parece não haver um conceito claro de palavra, “pois 

não há regras sistemáticas para convenções ortográficas.” 5 

                                                 
4 No original: “The reason why Sotho and Nguni writers decided on different methods of word division in 
their works is not so much a scientific one as a practical one, since it mainly concerns the fundamental 
differences that exist between the phonological systems of the Sotho and Nguni language groups. 
Phonological processes such as vowel elision, vowel coalescence and consonantalisation which are very 
much less productive in the Sotho languages than is the case in the Nguni languages, render the disjunctive 
method of word division a highly impractical proposition in Nguni”. 
5 No original: “The concept of word is blurred in disjoining writing systems, because there is no systematic 
rule system for writing conventions.” 
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 Oshikwanyama é uma das línguas que empregam o sistema ortográfico disjuntivo. 

Traduzindo o exemplo de Prisloo e Schryver apresentado anteriormente para 

oshikwanyama, temos o exemplo em (26) a seguir: 

 

(26) Oshikwanyama (Disjuntivo) 

Ondi mu hole. 

Ondi mu hole 

Pos.Pres.Est.1ª.sg. PRON.OBJ.3ª.sg amar 

“Eu a/ o amo.” 

  

 Observe que oshikwanyama grafa a mesma sentença, “eu o/ a amo” utilizando três 

palavras, ou morfemas. Ondi codificando o sujeito “eu”, a polaridade positiva e o tempo 

presente, mu “o/ a” para o objeto e o verbo hole “amar”. 

 Apesar dos problemas, como mostraremos mais adiante, o dialeto oshikwanyama 

parece ter criado suas próprias regras de uso para este sistema e obteve como resultado, em 

sua morfologia verbal, os marcadores de concordância (MC) – representados no exemplo 

acima pelo morfema “ondi” –, sobre os quais discorreremos no capítulo 3 a seguir. 



3 MORFOLOGIA OSHIKWANYAMA : UM ASPECTO 

 

 Antes de prosseguir com o estudo, um aspecto da morfologia oshikwanyama 

precisa ser esclarecido para que a leitura dos dados seja bem-sucedida. Aqui faremos uma 

breve introdução, a partir do que pôde ser inferido pelos dados primários, aos marcadores 

de concordância (MC). 

 Como já foi exposto anteriormente, oshikwanyama utiliza o sistema ortográfico 

disjuntivo, isto é, separa morfemas presos, tornando-os aparentemente livres, 

representando um desafio à noção de palavra. Neste trabalho usamos a definição de 

morfema dada por Camara Júnior (2000:170) que afirma que “como forma lingüística o 

morfema tem um significante (o material fônico) e um significado, que é a noção 

gramatical que ele traz para o semantema”. Aplicando esta definição aos marcadores de 

concordância podemos dizer que quanto ao significante, estes são morfemas alternantes, e 

quanto ao significado, são morfemas categóricos e relacionais. 

 Os marcadores que aqui serão introduzidos poderiam ser afixados ao verbo, já que 

na oralidade ambos figuram sonoramente juntos, entretanto estes morfemas são melhor 

ressaltados através da aplicação deste sistema ortográfico.  

 As seções a seguir se debruçam sobre os detalhes encontrados acerca destes 

marcadores. 

 

3.1 MARCADORES DE CONCORDÂNCIA  

 

 Oshikwanyama, assim como os demais dialetos bantu, apresenta classes de palavras 

definidas por prefixos, tendo ao todo nove classes com prefixos de singular acrescentados 
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de outros nove de plural. Cada uma dessas classes apresenta também um pronome objeto 

exclusivo. 

 Cada classe de palavra tem seu marcador de concordância específico para tempos 

passado, presente e futuro, com aspectos ativo e estativo, ou de estado. Se o sujeito da 

sentença é um pronome pessoal, este também terá seu marcador para pessoa, tempos 

passado, presente, futuro e ainda habitual, com aspectos ativo e estativo. Interessante 

observar que o tempo passado, apesar de também apresentar marcadores próprios, é 

geralmente expresso pelos marcadores de presente. 

 Estes marcadores são de uso obrigatório, o que torna a presença do pronome sujeito 

facultativa, isto é, esta é uma língua pro-drop. Estes marcadores têm posição 

majoritariamente pré-verbal e, uma vez que a flexão verbal se realiza nestes marcadores, o 

verbo apresenta até duas formas a depender do tempo verbal – salvo em caso de extensões 

verbais realizadas através de afixos que alteram seu significado básico – permanecendo 

inalterado entre as declinações pessoais. A polaridade positiva/negativa de uma sentença, 

isto é, se declarativa ou negativa, também encontra lugar nestes marcadores. 

 Assim, os marcadores de concordância se distribuem entre as classes, as pessoas, o 

tempo e o aspecto como observado, a começar pelos pronomes pessoais sujeito, nas 

subseções a seguir. 

 

3.1.1 PRONOMES SUJEITO 

  

 Os quadros apresentados em (27) e (28) a seguir apresentam os marcadores ativos e 

estativos, respectivamente, característicos de cada pronome pessoal, seu pronome objeto e 

suas variações de acordo tempo e polaridade encontrados nos dados primários seguidos de 

exemplos. 
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(27) Marcadores para verbos ativos 

Pessoa Pronome Objeto Polaridade Passado Presente Futuro 

Ame 

“eu” 
Nge 

Pos. Onda Ohandi Ohandi ka 

Neg. Inandi Itandi Itandi ka 

Ove 

“tu” 
Ku 

Pos. Owa Oto Oto ka 

Neg. Ino Ito Ito ka 

Ye 

“ele/ela” 
Mu 

Pos. Okwa Ota Ota ka 

Neg. Ina Ita Ita ka 

Fye 

“nós” 
Tu 

Pos. Otwa Ohatu Ohatu ka 

Neg. Inatu Itatu Itatu ka 

Nye 

“vós” 
Mu 

Pos. Omwa Otamu Otamu ka 

Neg. Inamu Itamu Itamu ka 

Vo 

“eles/elas” 
Va 

Pos. Ova Otava Otava ka 

Neg. Inava Itava Itava ka 

 

(28) Marcadores para verbos estativos, ou de estado. 

Pessoa Pronome Objeto Polaridade Passado Presente Futuro 

Ame 

“eu” 
Nge 

Pos. Okwa li Ondi Ohandi ka 

Neg. Inandi Kandi Itandi ka 

Ove 

“tu” 
Ku 

Pos. Owa li Ou Oto ka 

Neg. Kwa li Ku Ito ka 

Ye 

“ele/ela” 
Mu 

Pos. Okwa li Oku Ota ka 

Neg. Kakwa li Ke Ita ka 

Fye 

“nós” 
Tu 

Pos. Otwa li Otu Otu ka 

Neg. Katwa li Katu Itatu ka 

Nye 

“vós” 
Mu 

Pos.  Omu Otamu ka 

Neg.  Kamu  

Vo 

“eles/elas” 
Va 

Pos. Ova li Ove Otava ka 

Neg. Kava li Kave Itava ka 
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 Observe-se que o marcador ativo de futuro acima é formado a partir do marcador 

ativo de presente adicionado de ka. Esta conformidade ocorre de modo geral nos 

marcadores de futuro. 

 As lacunas encontradas nas tabelas acima se devem ao fato de não ter sido 

encontrados dentre os dados exemplos destes marcadores. Observe os exemplos (29) e (30) 

a seguir: 

 

(29) 

MC    

Ohandi ka uda e-u l-oye. 

Pos.Fut.At.1ª.sg. ouvir MN.CL3-voz GEN.CL3-2ª.sg. 

“Eu ouvirei sua voz.” 

 

 No exemplo acima, o marcador de concordância ohandi ka codifica a polaridade 

positiva, o tempo futuro, o aspecto ativo e a primeira pessoa do singular. 

 

(30) 

 MC   

Vo ove hole o-hivilo. 

eles/elas Pos.Pres.Est.3ª.pl. gostar CL5-festa 

“Eles/elas gostam da festa.” 

 

 O exemplo (30) acima apresenta o marcador de concordância ove posposto ao 

pronome pessoal de terceira pessoa do plural vo “eles/ elas” que codifica a polaridade 

positiva, o tempo presente, o aspecto estativo e a terceira pessoa do plural. 
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3.1.2 CLASSES DE PALAVRAS 

 

 Como já dissemos anteriormente, oshikwanyama apresenta nove classes de 

palavras com prefixos específicos para singular e plural e pronomes objeto. No quadro 

apresentado em (31) a seguir introduzimos as classes, seus prefixos e pronomes objeto: 

 

(31) Classes de palavras 

Classe Prefixo de singular 
Pronome 

Objeto 
Prefixo de plural 

Pronome 

Objeto 

1 Omu- mu Ova- va 

1a ------  Oo-  

2 Omu- u Omi- di 

3 E- li Oma- a 

4 Oshi- shi Oi- i 

5 O- i Ee- di 

6 Olu- lu Omalu- lu 

7 Oka- ka Ou- va 

8 Ou- u Omau- u 

9 Oku- ku Omaku-/oma- ku 

  

 Note-se que a classe 1 (CL1) contém nomes que referem-se à pessoas; a classe 1a 

(CL1a) abrange palavras que referem-se à pessoas, mas não iniciadas por omu- (ex.: Tate – 

“pai”, Meme – “mãe”, etc.);  a classe 2 (CL2) abrange palavras iniciadas por omu-, mas 

não referentes à pessoas; a classe 5 (CL5) contém palavras de origem estrangeira (ex.: 

otaxi / otakesha – “táxi”, obesha – “ônibus”, etc.); a classe 8 (CL8) contém palavras de 

conceito abstrato (ex.: oufiku – “noite”). 

 Os pronomes objeto aparecem, de modo geral, entre o marcador de concordância e 

o verbo e nestes casos a vogal final “a” do marcador de concordância , se houver, torna-se 
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“e”. Este parece ser o único morfema ao qual se permite esta posição nas sentenças. 

Observe o exemplo (32) a seguir: 

 

(32) 

Okwa landa oma-tama. 

Pos.Pas.At.3ª.sg. comprar CL3-tomates 

“Ele/ela comprou tomates”. 

 

(32a) 

Okwe a landa. 

Pos.Pas.At.3ª.sg. PRON.OBJ. CL3 comprar 

“Ele/ela os comprou”. 

 

 Nos quadros apresentados em (33) e (34) abaixo estão os marcadores relativos às 

classes nominais e verbos ativos e estativos, respectivamente, encontrados no corpus. 

 

(33) Marcadores nominais ativos 

Classes Prefixos 
Marcador de 

passado 

Marcador de 

Presente 

Marcador de 

Futuro 

1 
Sg. omu- okwa ota ota ka 

Pl. ova- ova otava otava ka 

2 
Sg. omu- owa otau otau ka 

Pl. omi- oda otadi otadi ka 

3 
Sg. e- ola otali otali ka 

Pl. oma- okwa otaa otaa ka 

4 
Sg. oshi- osha otashi otashi ka 

Pl. oi- oya otai otai ka 

5 
Sg. o- ya otai otai ka 

Pl. ee- oda otadi otadi ka 
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6 
Sg. olu- 

ola/ olya otali/ otalu otali ka/ otalu ka 
Pl. omalu- 

7 
Sg. oka- oka otaka otaka ka 

Pl. ou- ova tava otava ka 

8 
Sg. ou- 

owa otau otau ka 
Pl. omau- 

9 
Sg. oku- 

okwa otaku otaku ka 
Pl. omaku-/oma- 

 

(34) Marcadores nominais estativos 

Classes Prefixos 
Marcador de 

passado 

Marcador de 

Presente 

Marcador de 

Futuro 

1 
Sg. omu- okwa li e oku ota ka kala e 

Pl. ova- ova li ve ove otava ka kala ve 

2 
Sg. omu- owa li u ou otau ka kala u 

Pl. omi- oda li di odi otadi ka kala di 

3 
Sg. e- ola li li oli otali ka kala li 

Pl. oma- okwa li ku oku otaa ka kala ku 

4 
Sg. oshi- osha li shi oshi otashi ka kala shi 

Pl. oi- oya li i oi otai ka kala i 

5 
Sg. o- oya li oi otai ka kala i 

Pl. ee- oda li di odi otadi ka kala di 

6 
Sg. olu- 

olwa li lu/ ola li li olu/ oli otalu ka kala lu 
Pl. omalu- 

7 
Sg. oka- oka li ke oke otaka ka kala ke 

Pl. ou- ova li ve ove otava ka kala ve 

8 
Sg. ou- 

owa li u ou otau ka kala u 
Pl. omau- 

9 
Sg. oku- 

okwa li ku oku otaku ka kala ku 
Pl. omaku-/oma- 
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 Observe-se, entretanto, que o marcador de futuro estativo é formado a partir do 

marcador de futuro ativo adicionado de kala e o último morfema do marcador de passado 

estativo. 



4 ESBOÇO TIPOLÓGICO : A ORDEM DOS CONSTITUINTES EM OSHIKWANYAMA  

 

 Este capítulo se ocupará do esboço tipológico composto de doze traços gramaticais 

tendo por base a tipologia de Lehmann que, como vimos no capítulo 2 (cf. 2.1.1.2 A 

tipologia de Lehmann), considera o padrão verbo/objeto (VO/OV) o de maior relevância 

na definição dos demais padrões de ordem vocabular. São eles: a posição de O em relação 

a V; adposições; construções genitivas, adjetivos descritivos; comparação de desigualdade; 

numerais aditivos; construções relativas; expressões interrogativas; expressões negativas; 

desiderativo; enfático; e reflexivo. As seções a seguir apresentam exemplos de cada item 

analisado. 

 

4.1 A POSIÇÃO DE O EM RELAÇÃO A V 

 

 Nos dados primários que coletamos, encontramos em orações declarativas simples 

a ordem básica SVO.  

 

(35) 

MC V O 

Ova kufapo e-mbo. 

Pos. Pas. At. 3ª. pl. pegar CL3-livro 

“Eles/elas pegaram o livro”. 

 

 Observe o exemplo (35) acima em que o sujeito é codificado no marcador de 

concordância ova “eles/elas”, seguido do verbo transitivo direto kufapo “pegar” e seu 

objeto direto embo “livro”. 
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(36) 

S MC V O O 

Selma okwa pa oka-ana k-oye oshi-fima 

Selma Pos.Pas.At.3ª.sg. dar CL7-criança GEN.CL7-3ª.sg. CL4-oshifima 

“Selma deu oshifima para seu filho.” 

 

 O mesmo ocorre no exemplo (36) acima, o sujeito “Selma”, seguido do verbo 

transitivo direto e indireto pa “dar” e seus objetos direto e indireto oshifima “oshifima” e 

okaana koye “seu filho”. 

  

(37) 

S  V O O 

Meme okwa eta nge oshi-kombo 

mãe Pos.Pas.At.3ª.sg. trazer PRON.OBJ.1ª.sg CL4-cabra 

“(Minha) Mãe trouxe a cabra para mim.” 

 

 Observamos também no exemplo (37) acima que o verbo eta “trazer” antecede seus 

objetos nge “me” e oshikombo “cabra”, em harmonia com o padrão de núcleo inicial (VO). 

 

  

4.2 ADPOSIÇÕES 

  

 Quanto as adposições, notamos nos exemplo (38) e (39) a preposição, isto é, os 

substantivos seguem as preposições, em consonância com o padrão VO: 
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(38) 

Ove oto ya na-fye. 

você Pos.Pres.At.2ª.sg. ir com-PRON.PESS.1ª.pl. 

“Você vai com a gente.” 

 

 O exemplo (38) acima apresenta o adjunto de companhia na “com” prefixado ao 

pronome pessoal fye “nós”. 

  

(39) 

S  V O  

Sâmara okwa lya o-mbelela k-o-hambo 

Sâmara Pos.Pas.At.3ª.sg. comer CL5-carne na-CL5-fazenda 

“Sâmara comeu carne na fazenda.” 

 

 Observe que no exemplo (39) o nome ohambo, “fazenda”, vem precedido pela 

partícula ko que tem o valor de preposição locativa.  

 

(40) 

Selma ota ningi shike m-e-kulo? 

Selma Pos.Pres.At.3ª.sg. fazer o quê na-CL3-cozinha 

“O quê Selma está fazendo na cozinha?” 

 

 O exemplo (40) acima apresenta o nome ekulo “cozinha” precedido pela preposição 

mo de valor de adjunto adverbial de lugar. 

 

4.3 CONSTRUÇÃO GENITIVA  

 

 Mais uma vez, demonstrando consonância com o padrão VO, a construção genitiva, 

isto é, de parte/todo ou posse, exemplificada em (40) figura posposta ao nome.  
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(41) 

Nome Genitivo 

O-tua ya Selma 

CL5-carro de Selma 

“O carro de Selma.” 

 

 Note o nome otua “carro” à esquerda do genitivo Selma – ou o possuído à esquerda 

do possuidor. 

 

(42) 

Nome Genitivo 

O-hambo y-ange6 

CL5-fazenda GEN.CL5-.1ªsg.-minha 

“Minha fazenda.” 

  

 O exemplo em (42) acima também apresenta a construção genitiva posposta ao 

nome. Como se pode observar, o nome ohambo “fazenda” figura à esquerda do genitivo 

yange “minha”, em consonância com núcleo inicial (VO). 

 

 

4.4 ADJETIVO DESCRITIVO  

 

 Oshikwanyama apresenta o adjetivo descritivo posposto ao nome, em harmonia 

com o padrão VO7, como se observa pelo exemplo (43) abaixo.  

 

                                                 
6 Observe que este genitivo é formado a partir do prefixo genitivo de classe 5 “y-” mais o sufixo de genitivo 
de primeira pessoa “-ange”. 
7 Importante salientar que nem todas as línguas VO apresentam adjetivo posposto ao nome, fato este 
problemático para proposta de Lehmann. 
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(43) 

Nome Adjetivo 

E-yulu li-shona. 

CL3-nariz Adj.CL3-pequeno 

“Nariz pequeno.” 

  

 No exemplo acima, o adjetivo lishona “pequeno” figura posposto ao nome eyulu 

“nariz”, convergindo para o padrão VO. 

 

(44) 

Nome Adjetivo 

O-hambo oya kula. 

CL5-fazenda MNCl5Pas.At. crescer 

“Fazenda grande.” 

 

 O mesmo acontece com o exemplo (44) acima. O adjetivo oya kula “grande” 

aparece posposto ao nome ohambo “fazenda”, indicando conformidade com o padrão VO. 

 

 

4.5 ESTRUTURA DE COMPARAÇÃO  

 

 Em estruturas de comparação observamos o adjetivo preposto ao nome 

caracterizando harmonia com o padrão VO. 
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(45) 

S    V O 

Ove ou mu-le u dule omu-longi. 

você Pos.Pres. Est.2ª.sg. Adj.CL1-longo CS 2ª.sg. exceder CL1-professor 

“Você é mais alto que o professor.” 

 

 No exemplo (45) apresentado acima, observamos o adjetivo mule “longo” preposto 

ao nome omulongi “professor” 

  

(46) 

Onda hafa ndi dule Rebeca. 

Pos.Pas.At.1ª.sg. feliz CS8 1ª.sg. exceder Rebeca 

“Eu sou mais feliz do que Rebeca.” 

 

 O exemplo (46) acima apresenta o verbo hafa “estar feliz” preposto ao nome 

“Rebeca”, também indicando harmonia com o padrão VO. 

 

 Note que os exemplos (45) e (46) apresentam a construção comparativa 

caracterizada por Adj./CS/V/N. Entretanto o exemplo (47) a seguir faz uso de mecanismo 

diferente, como observamos a seguir: 

 

(47) 

S Adj O 

Oma-ndjebele oma-shona k-oma-banana. 

CL3-uvas CL3pl.-pequeno diante-CL3-banana 

“As uvas são menores que as bananas.” 

  

                                                 
8 Os Concordantes Subjuntivos parecem ser utilizados como conectivos entre duas orações, uma matriz e 
uma encaixada, entretanto não temos dados suficientes para definir sua aplicação específica. 
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 Neste exemplo a comparação é caracterizada pela palavra ko “diante” afixada à 

omabanana “bananas”. O adjetivo omashona “pequeno” também precede o nome 

omabanana “bananas”. Assim, ambos os mecanismos indicam harmonia com o padrão 

VO. 

 

 

4.6 NUMERAIS  

 

 Como se pode notar pelos exemplos (48) e (49), oshikwanyama apresenta nomes 

diferentes para os algarismos de 1 a 10. De 11 em diante os nomes são formados a partir 

dos algarismos básicos, como o exemplo (50): 

 

(48) 

Imwe 

um 

“um” 

 

(49) 

Omulongo 

dez 

“dez” 

 

(50) 

Omulongo na imwe 

dez com um 

“onze” 
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 A construção apresentada em (50) indica harmonia com núcleo final (OV), uma vez 

que apresenta padrão seguido do dígito menor. Quando relacionado à um nome, o numeral 

se apresenta da seguinte maneira: 

 

(51) 

Oshi-kombo shi-mwe. 

CL4-cabra Pref.Num.CL4-Suf.Num.1 

“Uma cabra.” 

 

 Note que no exemplo (51) acima, o numeral shimwe “um” figura posposto ao nome 

oshikombo “cabra” e é formado a partir do prefixo numeral da classe do nome a que se 

refere indicando, assim, compatibilidade com o parâmetro de núcleo inicial (VO). 

 

 

4.7 CONSTRUÇÃO RELATIVA  

 

 Os exemplos a seguir mostram a inexistência de pronome relativo específico, o que, 

de acordo com Lehmann, é típico de línguas de padrão OV, divergindo do padrão 

oshikwanyama VO. Entretanto, a ordem relativa entre N e Rel parece ser NREL, 

harmônica com núcleo inicial (VO).  

 

(52) 

O-taxi onda kufa onghela oi i-pe. 

CL5-táxi Pos.Pas.At.1ª.sg. pegar ontem MN.CL5Pres.Est. Adj.CL5-novo 

“O táxi que eu peguei ontem era novo.” 
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 O exemplo (52) acima apresenta o nome otaxi “táxi” antecedendo a expressão 

relativa. 

 

(53) 

O-mbwa oya li le nge oya kula. 

CL5-cachorro MN.CL5Pas.Est. morder PRON.OBJ.1ª.sg. MN.CL5Pas.At. crescer 

“O cachorro que me mordeu era grande.” 

  

 O exemplo (53) acima apresenta o nome ombwa “cachorro” antecedendo a 

expressão relativa indicando, também, conformidade com o padrão VO. 

 Observe também que o adjetivo “grande” é formado a partir do marcador de 

concordância nominal no passado e o verbo kula, que significa “crescer”. 

 

 

4.8 EXPRESSÕES INTERROGATIVAS 

 

 Considerando expressões interrogativas sim/não, observamos nos exemplos (54) e 

(55) abaixo que estas não apresentam partícula interrogativa estando de acordo com o 

núcleo inicial (VO).  

 

(54) 

E-oka ole  ku  lya?9 

CL3-cobra MNPos.Pas.At.CL3 PRON.OBJ.2ª.sg. comer 

“A cobra te picou?” 

 

 
                                                 
9 Observe neste exemplo o pronome objeto de 2ª. pessoa entre o verbo e o marcador de concordância que 
apresenta a alternância da vogal final “a” para “e”. 
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(55) 

Ou-nana tava danoka? 

CL7-crianças MN.CL7 Pres.At. brincar 

“As crianças estão brincando?” 

 

 

4.9 EXPRESSÃO NEGATIVA  

  

 Como apresentado no capítulo 2, em oshikwanyama a expressão negativa é 

codificada pelo marcador de concordância e este aparece em posição inicial, anteposto ao 

verbo. Desta forma, oshikwanyama mantém-se fiel ao padrão VO. Observe o exemplo (56) 

abaixo: 

 

(56) 

Ihandi popi. 

Neg.Pres.Hab.1ª.sg. falar 

“Eu não falo.” 

  

 No exemplo (56) acima, o marcador de concordância ihandi codifica a negação, o 

tempo presente, o aspecto habitual e a primeira pessoa do singular. 

 

(57) 

Ye iha popi oi-pupulu. 

Ele/ela Neg.Pres.Hab.3ª.sg falar CL4-mentiras 

“Ele/ela não vai mentir.” 
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 Mais uma vez, no exemplo (57) acima, observa-se o marcador de concordância de 

polaridade negativa iha anteposto ao verbo popi “falar”, mostrando coerência com o 

padrão VO. 

 

 

4.10 DESIDERATIVO  

 

 Oshikwanyama apresenta a posposição do verbo, isto é, o verbo figura posposto ao 

desiderativo, seguindo, assim, o padrão VO. 

 

(58) 

Omu-lumenhu oku hala oku fya. 

CL2-homem Pos.Pres.Est.3ª.sg. querer Pos.Pres.Est.3ª.sg. morrer 

“O homem quer morrer.” 

 

 No exemplo (58) apresentado acima observamos o desiderativo hala “querer” 

precedendo o verbo fya “morrer”. 

  

(59) 

Ye oku hala oku tonga sha. 

Ele/ela Pos.Pres.Est.3ª.sg. querer Pos.Pres.Est.3ª.sg. falar alguma coisa 

“Ele/ela quer falar alguma coisa.” 

 

 O mesmo ocorre em (59), o desiderativo hala “querer” figura anteposto ao verbo 

tonga “falar”, indicando consonância com núcleo inicial (VO). 
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4.11 ENFÁTICO  

 

 Os dados mostram consonância com o padrão VO no que concerne à ênfase uma 

vez que esta se dá antes do verbo, como vemos no exemplo abaixo:  

 

(60) 

Ye e-fimbo keshe ota ndanisha. 

Ele/ela CL3 - tempo todo Pos.Pres.At.3ª.sg. dançar 

“Ele/ela sempre dança.” 

 

 O exemplo (60) acima apresenta a ênfase efimbo keshe “sempre” antes do verbo 

ndanisha “dançar”. 

 Entretanto, como vemos no exemplo (61) a seguir, a ênfase pode também se dar 

após o verbo, portanto, fugindo à expectativa do padrão VO. 

 

(61) 

O-ndulinya oi tondoka mo-kule. 

CL5-girafa MNCL5Pres.Est. correr em-crescer 

“A girafa corre muito rápido.” 

 

 Observe-se que neste exemplo a expressão enfática mokule “muito rápido” é 

expressa pela preposição mo “em” e uma variação do verbo kula “crescer”, carregando a 

idéia de gradação. A mesma palavra, mokule, pode também ser utilizada para expressar 

“mais alto” no sentido de volume. 

 Uma vez que neste caso a ênfase é feita através do uso de um verbo, uma análise 

específica desta tipologia se mostra interessante. Entretanto, não nos ateremos a esta 

análise, já que esta dissertação é de teor descritivo no que concerne a esta tipologia. 
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4.12 REFLEXIVO  

 

 Em oshikwanyama o reflexivo representado pelo prefixo li-  aparece antecedendo o 

verbo, aparecendo prefixado à ele, em conformidade com o padrão VO. Observe os 

exemplos (62) e (63) a seguir: 

 

(62) 

Oku li-monifa oshikonga. 

Pos.Pres.Est.3ª.sg. Refl.-machucar 

“Ele/ela se machucou.” 

 

 Observe no exemplo (62) acima o afixo reflexivo li-  “se” prefixado ao verbo 

monifa “machucar” seguido do nome oshikonga de mesmo significado. 

 

(63) 

Vo ohave li-kwafele e-fiku keshe. 

eles/elas Pres.Hab.3ª.pl. Refl.-ajudar CL3 - dia todo 

“Eles/elas se ajudam todos os dias.” 

 

 Em (63) acima o verbo kwafele “ajudar” aparece prefixado pelo mesmo reflexivo 

li-  “se” indicando acordo com o parâmetro de núcleo inicial (VO). 

 O quadro apresentado em (64) abaixo resume os padrões encontrados nas seções 

anteriores: 
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(64) 

Construções 
Padrão 

VO OV 

1.1 Posição de O em relação à V +  

1.3 Adposições +  

1.4.1 Construção genitiva +  

1.4.4 Adjetivo descritivo +  

2.1 Estrutura de comparação +  

2.2 Numeral +  

2.3 Construção relativa +  

3.1 Expressões interrogativas +  

3.2 Expressões negativas +  

3.3 Desiderativo +  

3.4 Enfático + + 

3.5 Reflexivo +  

Total 11,5 0,5 

% 96% 4% 

   

 Como se pôde observar neste capítulo, de acordo com a tipologia de Lehmann, 

oshikwanyama apresenta os respectivos padrões tipológicos: SVO/ Prep/ NG/ NA/ NNum/ 

NRel/ DesV/ EnfV-VEnf/ RefV. Assim, oshikwanyama define-se como uma língua de 

padrão VO, isto é, uma língua de núcleo inicial. 

 Segundo a tipologia de Lehmann, a ordem básica de V e O determina os demais 

padrões de uma língua. Entretanto, oshikwanyama diverge da previsão de Lehmann para 

línguas VO na construção enfática permitindo também o comportamento típico de língua 

OV, isto é, apresentar o verbo antecedendo a ênfase (VEnf). 



5 AS CONSTRUÇÕES INTERROGATIVAS EM OSHIKWANYAMA  

 

 A construção interrogativa em oshikwanyama é caracterizada pela presença de 

palavras interrogativas que podem sofrer movimento sintático em direção à periferia 

esquerda da oração e pela ausência de partícula interrogativa visível em interrogativas 

sim/não. 

 Trataremos nas seções deste capítulo das construções interrogativas sim/não, 

interrogativas de QU in situ e interrogativas com movimento sintático QU. 

 

5.1 INTERROGATIVAS SIM /NÃO 

 

 Como apresentado no capítulo 4, seção 4.8, não foram encontradas evidências de 

que oshikwanyama apresente partícula tipificadora em interrogativas sim/não. Parece-nos 

que a tipificação interrogativa fica a cargo da prosódia – ou tom gramatical – da língua, já 

que durante as gravações foi possível perceber uma certa tipificação codificada por um 

sutil abaixamento do tom na última vogal da sentença. Observe os exemplos (65) e (66) a 

seguir: 

 

(65) 

E-oka oli ku lya? 

CL3-cobra MN. Pos.Pres.Est.CL3 PRON.OBJ.2ª.sg. comer 

“A cobra te picou?” 

 

 Na sentença (65) apresentada acima a alteração do tom se dá na vogal final “a” do 

verbo lya “comer”. 
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(66) 

Owa ile k-o-fikola nena? 

Pos.Pas.At.2ª.sg. sair para-CL5-escola hoje 

“Você foi para a escola hoje?” 

 

 Na sentença (66) acima o abaixamento do tom se dá na vogal final “a” de nena 

“hoje”. 

 

5.2 PALAVRAS INTERROGATIVAS  

 

 Considerando a Teoria de Princípios e Parâmetros, as chamadas palavras QU são 

estruturas interrogativas que envolvem um sintagma QU não-referencial, como “quem”, 

“quando” e “como”; ou referencial, como “que carro”, “que horas” etc. 

 Em Oshikwanyama, as palavras QU não parecem derivar de uma mesma raiz, isto 

é, não há um morfema básico que possamos considerar traço interrogativo. Observe a lista 

das palavras interrogativas a seguir: 

  

(67) Shike: o quê 

 Molwashike: por quê 

 Ngaipi: como 

 Naini: quando 

 Peni: onde 

 GEN/― + -lye: quem 

 Prefixo nominal + -ngapi: quanto 

 Shifike peni: quanto 

 Prefixo numeral + -lipi: qual 
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 As palavras QU podem sofrer movimento sintático, entretanto este movimento não 

é obrigatório. A seção 5.3 a seguir apresentará exemplos de sentenças com cada uma destas 

palavras sem movimento sintático, isto é, com QU in situ. 

 

5.3 INTERROGATIVAS COM QU IN SITU 

  

 Shike: o quê 

(68) 

Owa hala okulya shike? 

Pos.Pas.At.2ª.sg. querer comer o quê 

“Você quis comer o quê?” 

 

 Observe no exemplo (68) acima a palavra QU shike “o quê” na posição em que foi 

gerada, como complemento do verbo okulya “comer”. 

 

  Molwashike: por quê 

(69) 

Ove Oto i na-fye molwashike? 

você Pos.Pres.At.2ª.sg. ir com-PRON1a.pl. por quê 

“Você vai com a gente por quê?” 

 

 O exemplo (69) apresenta a palavra molwashike “por quê” em posição final, como 

adjunto do verbo i “ir”. 
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 Ngaipi: como 

(70) 

E-umbo ola wapo ngaipi? 

CL3-casa MN.CL3Pas.At. cair como 

“A casa caiu como?” 

 

 A sentença em (70) apresenta ngaipi “como”, advérbio com valor de adjunto 

posposto a wapo “cair”. 

 

Naini: quando 

(71) 

O-mbwa oya ku lya naini? 

CL5-cachorro MN.CL5Pas.At. PRON.OBJ.2ª.sg. comer quando 

“O cachorro te mordeu quando?” 

 

 No exemplo apresentado em (71), naini “quando” está em sua posição de origem, 

isto é, adjunto do verbo lya “comer”. 

 

        Peni: onde 

(72) 

Ye ota ka ya peni? 

ele/ela Pos.Fut.At.3ª.sg. ir onde 

“Ele/ela irá onde?” 

 

 Em (72) acima, peni “onde” permanece em sua posição de origem, complemento 

do verbo ya “ir”. 
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 GEN/― + -lye(lye): quem 

(73) 

Ova kufapo e-mbo la-lyelye? 

Pos.Pas.At.3ª.pl. pegar CL3-livro GENCL3-quem 

“Eles pegaram o livro de quem?” 

 

 Observe em (73) acima o sintagma QU embo lalyelye “livro de quem” em sua 

posição de origem, argumento de kufapo “pegar”. Note também que a palavra interrogativa 

referencial lalyelye “de quem” é formada a partir do prefixo genitivo de classe 3 la- mais o 

sufixo -lyelye. 

 

 Pref. nom. + ngapi: quanto 

(74) 

Salom oku na ova-mwaina va-ngapi? 

Salom Pos.Pres.Est.3ª.sg. ter CL1-irmão CL1-quanto 

“Salom tem quantos irmãos?” 

 

 O exemplo (74) mostra ovamwaina vangapi “quantos irmãos” em posição final, 

como argumento de na “ter”. Observe que vangapi “quantos” é formado pelo prefixo 

plural de classe 1 va- mais o sufixo -ngapi. 

 

 Shifike peni: quanto 

(75) 

Oka-mbishi oka lya shifike peni? 

CL7-gato MN.Pos.Pas.At.CL7 comer quanto 

“O gato comeu quanto?” 
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 Pref.numeral + -lipi: qual 

(76) 

Onda hoolola o-hauto i-lipi? 

Pos.Pas.At.1ª.sg. escolher CL5-carro Pref.Num.CL5-qual 

“Eu escolhi qual carro?” 

 

 O exemplo (76) acima apresenta o sintagma QU ohauto ilipi “qual carro” em sua 

posição original, argumento do verbo hoolola “escolher”. Note que a formação da palavra 

“qual” é feita a partir do prefixo numeral da classe da palavra a que esta se refere, neste 

caso classe 5 i-, mais -lipi . 

 Observa-se pelos exemplos desta seção que oshikwanyama, assim como em 

construções interrogativas sim/não, não parece apresentar partícula tipificadora para 

construções interrogativas com QU in situ. A tipificação, neste caso, é também atribuída a 

prosódia da língua. 

 Como demonstrado nos exemplos (73), (74), (75) e (76), as palavras QU -lye 

“quem”, shifike peni/ -ngapi “quanto” e -lipi  “qual” apresentam variações a depender do 

nome à que se relacionam ou da preposição que os antecede.  

 

 

5.4 INTERROGATIVAS COM MOVIMENTO DE QU 

 

 As palavras QU podem sofrer movimento sintático em oshikwanyama, isto é, elas 

podem mover-se da posição em que foram geradas deixando vestígio nesta posição e indo 

em direção a periferia esquerda da oração. O local de pouso é a posição de especificador de 

CP. Esta operação é freqüente em oshikwanyama, mas não obrigatória. No âmbito do 

Programa Minimalista, a Teoria de Checagem de Traços (Chomsky, 93, 95) propõe que as 
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palavras são inseridas na sintaxe já flexionadas e que seus traços morfológicos devem ser 

checados na sintaxe ou na forma lógica. O movimento QU é motivado pela necessidade da 

checagem de traços. Estes traços podem ser fortes ou fracos. Quando fracos, a checagem 

pode ser preterida até a forma lógica. Quando fortes, a checagem deve ser feita em 

elevação aberta. Podemos dizer que oshikwanyama é uma língua de traços flexionais 

fortes, pois a checagem é feita através de movimento sintático visível. 

 Veremos a seguir que oshikwanyama é uma língua de movimento sintático 

opcional à esquerda, e, portanto, utiliza dois mecanismos de tipificação oracional: o 

movimento de QU e partícula prefixada a esta. Este comportamento representa um 

problema à Hipótese da Tipificação da Oração, que, como vimos no capítulo 2 subseção 

2.2.3, propõe que uma língua com movimento sintático QU não utiliza partícula 

tipificadora. Observe no exemplo apresentado em (77) a sentença declarativa seguida de 

sua interrogativa sem movimento, (77a) e sua interrogativa com movimento, (77b): 

 

 (77) 

Owa hala okulya.10 

Pos.Pas.At.2ª.sg. querer comer 

“Você quis comer”. 

 

 Observe na sentença declarativa em (77) que a ordem dos constituintes é SV, onde 

o sujeito é representado pelo marcador de concordância owa que codifica a polaridade 

positiva, o passado, o aspecto ativo e a segunda pessoa do singular, o verbo hala “querer” 

na forma finita única para os três tempos e o verbo okulya “comer” em sua forma infinitiva 

caracterizada pelo prefixo oku-. 
                                                 
10 Note que apenas um marcador de concordância têm escopo sobre ambos os verbos, o finito hala “querer” e 
o infinitivo okulya “comer”. Os marcadores acompanham o verbo a que se referem atribuindo-lhe a 
polaridade, o tempo e o aspecto, entretanto, uma vez que okulya “comer” encontra-se na forma infinitiva e 
tem o mesmo sujeito do verbo finito hala “querer” não há necessidade de novo marcador. Não encontramos 
marcadores que se refiram a verbos na forma infinitiva. 
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(77a) 

Owa hala okulya shike? 

Pos.Pas.At.2ª.sg. querer comer o quê 

“Você quis comer o quê?” 

 

 A interrogativa de QU in situ em (77a) apresenta a mesma ordem de sua 

correspondente declarativa acrescida da palavra QU shike “o quê” em sua posição lógica. 

 

(77b) 

Oshike wa hala okulya? 

o quê Pos.Pas.At.2ª.sg. querer comer 

“O quê você quis comer?” 

 

 Já no exemplo apresentado em (77b) acima, nota-se a presença da vogal ‘o’ 

prefixada à palavra QU shike “o quê” e sua ausência no marcador de concordância wa, 

apresentado em (77) e (77a) como owa. 

 Durante o movimento, no momento em que passam pelo Sintagma Verbal – 

posição base dos marcadores de concordância –, as palavras QU tomam para si a vogal 

inicial ‘o’ do marcador de polaridade positiva, e recebem uma vogal ‘o’ quando o 

marcador de concordância da sentença tem polaridade negativa. 

 Observando a Hipótese da Tipificação da Oração e vinculando a esta a proposta de 

Rizzi (1997)11 de expansão da camada CP, atribuímos à posição de núcleo do Sintagma de 

Força a posição de pouso da vogal ‘o’ – quando o marcador de concordância é de 

polaridade positiva – e a posição base desta vogal – quando o marcador de concordância é 

de polaridade negativa –, tipificando a oração. O que resta do marcador de concordância 

após o desligamento da vogal ‘o’ é o que se relaciona ao Sintagma Flexional – já que 
                                                 
11 Uma vez que a palavra interrogativa não apresenta traço morfológico visível que o relacione ao Sintagma 
de Finitude, este não será representado em nossos exemplos. 
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codifica sujeito, tempo, modo e polaridade. Observe a estrutura da sentença (77b) Oshike 

wa hala okulya? representada a seguir:  

 

(78) [ForceP[Force O-k [FocP –shikei [IP wak[ I halaj [VP tk[V tj [InfP[ Inf oku- [VP[V -lya 

shikei]]]]]]]]]]] 

 

 Como dito anteriormente, o movimento da vogal inicial ‘o’ para a periferia 

esquerda da oração parece estar associado à sua tipificação. Entretanto, de acordo com a 

Hipótese da Tipificação da Oração, baseada no “Princípio de Economia de Derivação” 

(Chomsky, 1989), uma vez que há o movimento, o uso da partícula torna-se redundante. 

 Outro problema para esta hipótese surge a partir do mecanismo de tipificação 

empregado em oshikwanyama: se a sentença tem polaridade positiva, ocorre o movimento 

da vogal inicial ‘o’ do marcador de concordância para o núcleo do Sintagma de Força e 

quando a sentença tem polaridade negativa, esta vogal é gerada na posição de núcleo deste 

Sintagma12. Este mecanismo desafia esta hipótese já que de acordo com Cheng (1993) 

partículas tipificadoras devem ser geradas em C°. 

 Como apresentamos no capítulo 4, as construções interrogativas sim/não em 

oshikwanyama não apresentam partícula tipificadora. Também não foram identificadas 

partículas ou mecanismos que diferenciassem uma sentença declarativa de uma 

interrogativa sim/não, afora o tom gramatical. 

 Observe-se agora o exemplo em (79) de sentença de polaridade negativa. 

 

 

 

                                                 
12 Este comportamento também se mostra diferente de outras línguas bantu que apresentam partícula 
localizada na posição de especificador do Sintagma de Foco, indicando a focalização do sintagma QU (cf. .) 
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(79) 

Ino hala okulya. 

Neg.Pas.At.2ª.sg. querer comer 

“Você não quis comer.” 

 

 Observe a sentença negativa declarativa em (79) acima em que a ordem dos 

constituintes é SV. Note que o sujeito está codificado no marcador de concordância ino 

que também agrega a polaridade negativa, o tempo passado e o aspecto ativo seguido do 

verbo hala “querer” em sua forma finita única e do verbo okulya em sua forma infinitiva. 

 

(79a) 

Ino hala okulya shike? 

Neg.Pas.At.2ª.sg. querer comer o quê 

“Você não quis comer o quê?” 

 

 A interrogativa negativa em (79a) apresenta a mesma ordem de sua correspondente 

declarativa acrescida da palavra interrogativa shike “o quê” em sua posição lógica, 

argumento do verbo okulya “comer”. 

 

(79b) 

Oshike ino hala okulya? 

o quê Neg.Pas.At.2ª.sg. querer comer 

“O quê você não quis comer?” 

 

 Já na sentença interrogativa negativa com movimento apresentada em (79b) acima 

a ordem permanece a mesma, entretanto a palavra interrogativa shike “o quê” figura em 

posição inicial acrescida da vogal ‘o’ tipificando a sentença como interrogativa.  
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 Observe a estrutura da sentença apresentada em (79b), de acordo com a proposta de 

Rizzi (1997), a seguir: 

 

(80) [ForceP[Force O-k [FocP –shikei [IP inok[ I halaj [VP tk[V tj [InfP[ Inf oku- [VP[V -lya 

shikei]]]]]]]]]]] 

 

 Um problema para esta representação encontra-se no fato de que não foram 

encontradas evidências de que palavras interrogativas possam ser focalizadas em 

oshikwanyama. Diante disso, a proposta de Rizzi (1997) de ter a posição Spec de FocP 

como local de pouso para as palavras QU não se mostra apropriada. 

 Considerando então a proposta posterior de Rizzi (1999) que cria a posição 

Int(errogativa) e descartando a posição de especificador do sintagma de Foco como local 

de pouso, as sentenças (77b) e (79b) seriam estruturadas em esquemas arbóreos como os 

apresentados em (81) e (82) respectivamente: 
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V’ 

ForceP 

Force’ 

O-m IntP 

-shikei Int’ 

[Qu] 

Spec 

IP 

I’ 

halal VP 

InfP 

Inf’ eck 

okulyaj VP 

V’ 

wam 

tm 

tl 

tk 

tj ti 

(81) “Oshike wa hala okulya?” 
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V’ 

ForceP 

Force’ 

O- IntP 

-shikei Int’ 

[Qu] 

Spec 

IP 

I’ 

halal VP 

InfP 

Inf’ eck 

okulyaj VP 

V’ 

inom 

tm 

tl 

tk 

tj ti 

(82) “Oshike ino hala okulya?”  
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 Observando as duas árvores anteriores, (81) e (82), nota-se que a vogal ‘o’ 

prefixada à palavra interrogativa continua a ocupar a posição de núcleo de ForceP, 

tipificando a oração. Já a palavra interrogativa, que nas estruturas representadas em (78) e 

(80) ocupava a posição de especificador do Sintagma de Foco, agora ocupa a posição de 

especificador do Sintagma Interrogativo. 

 Estes exemplos mostram que a proposta de expansão feita por Rizzi (1997) não é 

adequada, contudo, a proposta de Rizzi (1999) parece ser a que melhor representa a 

construção interrogativa com movimento QU, pois a palavra interrogativa QU movida não 

parece tipificar a oração, mas a vogal inicial ‘o’. 

  Deve-se considerar que o Sintagma de Força é o responsável pela tipificação e, de 

acordo com Cheng (1993), o movimento sintático por si só deveria tipificar a oração como 

interrogativa, entretanto, oshikwanyama é uma língua de movimento opcional à esquerda e 

apresenta além do movimento a vogal ‘o’ prefixada a palavra interrogativa movida. Em 

razão disso, damos preferência a utilização do esquema proposto em Rizzi (1999) no qual a 

posição IntP é inserida na camada complementizadora. 

 

 

5.4.1 PIED PIPING  
 

 Foi identificada a ocorrência de “Pied Piping” em oshikwanyama, isto é, o 

sintagma QU referencial, quando alçado para a periferia esquerda da oração, move consigo 

material extra e o abandono deste material na posição de origem torna a sentença 

agramatical. Observe o exemplo (73) repetido a seguir: 
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(73) 

Ova kufapo e-mbo la-lyelye?13 

Pos.Pas.At.3ª.pl. pegar CL3-livro GEN.CL3-quem 

“Eles/elas pegaram o livro de quem?” 

 

 A sentença em (73) apresenta o sintagma embo lalyelye “o livro de quem” em sua 

posição base, como complemento do verbo kufapo “pegar”. No exemplo (73a) a seguir, a 

sentença apresenta o movimento de todo o sintagma QU embo lalyelye “o livro de quem” 

para a posição inicial. 

 

(73a) 

E-mbo la-lyelye va kufapo? 

Cl3-livro GEN.Cl3-quem Pos.Pas.At.3ª.pl. pegar 

“O livro de quem eles/elas pegaram?” 

 

(73b) 

*La-lyelye ova kufapo e-mbo? 

GEN.CL3-quem Pos.Pas.At.3ª.pl. pegar CL3-livro 

“De quem eles/elas pegaram o livro?” 

 

 Observe a sentença exemplificada em (73b) onde o sintagma QU referencial 

lalyelye “de quem” foi movido sem seu complemento embo “livro”. O movimento parcial 

do complemento faz com que a derivação fracasse na forma fonética.  O mesmo acontece 

com o exemplo (76) repetido a seguir: 

                                                 
13 Note que esta é uma sentença interrogativa com movimento de QU. O marcador de concordância va segue 
o padrão encontrado nas interrogativas apresentadas na seção anterior, perdendo a vogal inicial ‘o’, entretanto 
não há a transferência desta vogal para o sintagma QU referencial embo lalyelye “livro de quem”. Já na 
sentença interrogativa agramatical apresentada em (73b) este marcador aparece ainda com a vogal inicial. 
Esta ocorrência pode estar associada à confusão causada pela agramaticalidade da sentença, ou mesmo, 
apesar de ter sido julgada agramatical pelo informante, ser gramatical e, como em português, permitir esta 
separação atribuindo, assim, um sutil novo sentido semântico – neste caso lalyelye “de quem” teria função 
enfática. O mesmo parece acontecer no exemplo (76b) apresentado abaixo. 
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(76) 

Onda hoolola o-hauto i-lipi? 

Pos.Pas.At.1ª.sg. escolher CL5-carro CL5-qual 

“Eu escolhi qual carro?” 

 

 Note que a sentença em (76) apresenta o sintagma ohauto ilipi “qual carro” em sua 

posição lógica, complemento do verbo hoolola “escolher”. A sentença em (76a) a seguir 

apresenta o movimento do sintagma QU ohauto ilipi “qual carro” para a camada CP. 

 

(76a) 

O-hauto i-lipi nda hoolola? 

CL5-carro CL5-qual Pos.Pas.At.1ª.sg. escolher 

“Qual carro eu escolhi?” 

 

(76b) 

*I-lipi onda hoolola o-hauto? 

Cl5-qual Pos.Pas.At.1ª.sg. escolher Cl5-carro 

“Qual carro eu escolhi?” 

  

 Em (76b) acima a sentença apresenta movimento parcial do sintagma QU, o que faz 

com que a derivação fracasse na forma fonética. A palavra QU ilipi  “qual” é movida sem 

seu complemento ohauto “carro”, que permanece em sua posição de origem. 

 Podemos afirmar que oshikwanyama não permite o abandono de posposição, este 

abandono resulta em sentenças agramaticais nesta língua.  
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5.4.2 CONDIÇÃO DE SUBJACÊNCIA  

 

 Como vimos no capítulo 2, subseção 2.2.2, o movimento QU é restringido pela 

condição de subjacência, que não tolera movimentos que atravessem mais de uma barreira 

por ciclo, onde barreiras são DPs e CPs. 

 A sentença em (81) a seguir apresenta um movimento que atravessa uma barreira e 

a sentença resultante causa estranheza. De modo geral, o “salto” compromete o 

entendimento da estrutura, este comprometimento é aqui assinalado pela “?” no início da 

sentença. 

 

(83) 

?Olye Myriam oku ti naini okwa mona? 

Quem Myriam Pos.Pres.Est.3ª.sg. dizer quando Pos.Pas.At.3ª.sg. ver 

?“Quem a Myriam disse quando ela viu? 

 

 A estrutura da sentença em (83) é a seguinte: 

 

(84) [CPOlyei [IPMyriam oku ti [CPnainij [IPokwa mona ti tj]]]]? 

 

 O exemplo (83) acima mostra uma sentença em oshikwanyama que, assim como no 

português, não é completamente aceitável, mas bem formada. Já o exemplo (85) abaixo é 

agramatical, tanto em português quanto em oshikwanyama, pois a sentença viola a 

condição de subjacência quando o sintagma QU shike “o quê” atravessa duas barreiras 

sintáticas. 
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(85) 

*Oshike John okwa ti peni Mary ka shi shi naini Paulo ya? 

o quê João MC dizer onde Maria MC saber quando Paulo ir 

*“O quê o João disse onde a Maria não sabe quando o Paulo foi?” 

 

 A estrutura da sentença em (85) acima é a seguinte: 

 

(86) [CP Oshikei John okwa ti [CP penij Mary ka shi shi [CP nainik Paulo ya ti tj tk]]]? 

 

 Resumindo as características da construção interrogativa em oshikwanyama 

apresentamos o quadro em (87): 

 

(87) 

Quadro sinóptico da construção interrogativa em oshikwanyama 

Traço QU: Não 

Movimento QU: Sim 

Partícula interrogativa: Em interrogativas QU movidas 

Pied Piping: Sim 

Abandono de posposição: Não 

Núcleo QU: Sim 

Incorporação de SN à QU: Licenciado à prefixo de classe e Genitivo 

Condição de subjacência: Sujeito 

 

 Como pudemos perceber a partir dos exemplos contidos neste capítulo, 

oshikwanyama apresenta movimento sintático QU não obrigatório e não apresenta 

partícula tipificadora em interrogativas sim/não, porém utiliza este tipo de partícula em 

interrogativas QU movidas. Esta utilização representa um desafio à Hipótese da 

Tipificação da Oração proposta por Cheng uma vez que não se mostra econômica, mas 
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redundante. A mesma redundância, emprego do movimento sintático e de partícula 

tipificadora, parece também acontecer na língua indígena brasileira xavante, que por isso 

não partilha da Hipótese da Tipificação da Oração (cf. Oliveira, 2002). 

 Demonstramos também que a proposta de expansão de Rizzi (1999), em que é 

acrescida a posição IntP à camada CP, é a mais adequada para a representação das 

interrogativas com movimento sintático QU na língua oshikwanyama. 



6 A CONSTRUÇÃO NEGATIVA  

 

 Neste capítulo apresentaremos a análise da construção negativa em oshikwanyama 

considerando o conceito de Marcação Tipológica descrito no capítulo 2, subseção 2.1.2 e o 

conceito de morfema já apresentado no capítulo 3. Os exemplos utilizados serão os de 

sentenças simples. 

 Como dissemos anteriormente, nesta análise faremos referência à adaptação de 

Greenberg (1966) do conceito de Marcação Tipológica aos universais translingüísticos 

seguida por Croft (2004) e os aplicaremos à irregularidade morfológica no que concerne ao 

conceito de morfema e à construção negativa.  

  

6.1 NEGATIVAS E A MARCAÇÃO TIPOLÓGICA  

 

 Segundo Croft (2004:88) a idéia que fundamenta a marcação tipológica é que o que 

é relevante é se a expressão negativa, o plural, o grau comparativo etc. apresenta mais 

morfemas do que a expressão positiva, o singular, o grau simples etc. 

 Seguindo est fundamento três tipos de línguas são logicamente possíveis: 

 

“(i) O número de morfemas da forma marcada excede o da forma 

não marcada; 

(ii) O número de morfemas das formas marcada e não marcada são 

iguais; e 

(iii) O número de morfemas da forma marcada é menor que o da 

forma não marcada.” 

 

 O tipo (iii) – “O número de morfemas da forma marcada é menor que o da forma 

não marcada”. – é excluído por falta de evidências e por uma relação tipológica. 
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 Seguindo a lógica apresentada por Croft, a negação deverá ser expressa por mais 

morfemas que a declaração, isto é, apresentar maior complexidade estrutural. 

 Othero (2007) analisa a construção negativa simples em 35 línguas de diferentes 

famílias argumentando que “as sentenças negativas são marcadas, em todas as línguas 

naturais humanas, apresentando mais material lingüístico do que suas correspondentes 

afirmativas”. A partir desta análise, Othero distribui as línguas entre cinco grupos: 

 

1: Línguas que acrescentam apenas um elemento lexical na estrutura 

sintática da sentença negativa; 

2: Línguas que acrescentam dois elementos lexicais na estrutura 

sintática da sentença negativa; 

3: Línguas que acrescentam um afixo negativo; 

4: Línguas que acrescentam algum elemento negativo e fazem 

inversão de ordem das palavras na sentença; e 

5: Línguas que utilizam outros mecanismos para manifestar a 

negação. 

 

 Interessante observar que três línguas africanas foram utilizadas neste trabalho. 

Uma do grupo bantu, swahíli e duas do grupo kwa, twi e igbo. Swahíli foi inserida no 

grupo cinco por apresentar marcas de negação descontínuas, como no exemplo (86) a 

seguir (cf. Othero, 2007): 

 

(88) 

John ampenda Maria. 

João amar Maria 

“João ama Maria.” 
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(88a) 

John h-ampend-i Maria. 

João Neg.-amar-Neg. Maria 

“João não ama Maria.” 

 

 Note-se no exemplo (86a) a consoante ‘h’ afixada ao início da estrutura da forma 

verbal e a vogal “i” afixada ao término da mesma estrutura, onde antes figurava a vogal 

‘a’. 

 Repetimos abaixo o exemplo (26) apresentado no capítulo 2, seção 2.3, 

acompanhado de sua contraparte negativa: 

 

(26) 

Ondi mu hole 

Pos.Pres.Est.1ª.sg. PRON.OBJ.3ª.sg amar 

“Eu a/ o amo.” 

 

(26a) 

Kandi mu hole 

Neg.Pres.Est.1ª.sg. PRON.OBJ.3ª.sg amar 

“Eu não a/ o amo.” 

  

 Considerando a classificação de Croft, a julgar pelo exemplo (26) acima, em que o 

marcador de polaridade positiva ondi é menos complexo que o marcador de polaridade 

negativa kandi apresentado em (26a), oshikwanyama seria classificada como língua de tipo 

(i) – o número de morfemas da forma marcada excede ao da não marcada – e estaria 

inserida no grupo 1 de Othero – acréscimo de um elemento lexical na estrutura negativa. 
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6.2 A EXPRESSÃO NEGATIVA EM OSHIKWANYAMA  

 

 Como demonstrado anteriormente, em oshikwanyama a negação é codificada nos 

marcadores de concordância, estes por sua vez são morfemas alternantes quanto ao 

significante e categóricos e relacionais quanto ao significado. Observe o exemplo 

apresentado em (89) a seguir: 

 

(89) 

Ina ya k-o-paaty onghela. 

Neg.Pas.At.3ª.sg. ir para-CL5-

festa 

ontem 

“Ele/ela não foi à festa ontem.” 

 

 O exemplo acima apresenta o marcador de concordância “ina” que codifica a 

negação, o tempo passado, o aspecto ativo e a terceira pessoa do singular. 

 É sabido que os marcadores de concordância são morfemas alternantes e, portanto 

variam de acordo com a pessoa, o tempo, o aspecto e a polaridade – negativa ou positiva 

(cf. Capítulo 3). Desta forma, oshikwanyama apresenta um conjunto de possibilidades para 

expressar a negação. 

 Observe o exemplo (68) repetido abaixo seguido de sua contraparte negativa (68c): 

 

(68) 

Owa hala okulya. 

Pos.Pas.At.2ª.sg. querer comer 

“Você quis comer.” 
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(68c) 

Ove ino hala okulya. 

você Neg.Pas.At.2ª.sg. querer comer 

“Você não quis comer” 

  

 Observando-se somente o exemplo (68) acima e considerando as classificações de 

Croft e Othero, oshikwanyama define-se como uma língua tipo (ii) - o número de 

morfemas das formas marcada e não marcada são iguais – e seria inserida no grupo 5 - 

línguas que utilizam outros mecanismos para manifestar a negação, respectivamente. O 

mesmo acontece com o exemplo (90) a seguir: 

 

(90) 

Vo otava ka mona ee-nhofi. 

eles/elas Pos.Fut.At.3ª.pl. ver CL5-estrelas 

“Eles/elas verão as estrelas.” 

 

(90a) 

Vo itava ka mona eenhofi. 

eles/elas Neg.Fut.At.3ª.pl. ver estrelas 

“Eles/elas não verão as estrelas.” 

 

 Observe que a única distinção entre afirmativa e negativa em (90) acima está na 

alternância entrea vogal inicial o- do marcador de concordância, para a positiva otava ka, e 

i-, para a negativa iatava ka. 

 A concluir-se somente a partir dos exemplos (26), (68) e (90), orientando-se pela 

classificação de Croft, oshikwanyama define-se concomitantemente como língua de tipos 

(i) e (ii), o que não deveria ser logicamente possível. Orientando-se pela classificação de 

Othero, oshikwanyama é inserida nos grupos 1 e 5 simultaneamente, tampouco aceitável. 
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 Indo adiante, observe o exemplo em (91) abaixo: 

 

(91) 

Ye oku uda ko e-mango. 

ele/ela Pos.Pres.Est.3ª.sg. entender CL3-ordem 

“Ele/ela entendeu a ordem.” 

 

(91a) 

Ye ke udite ko e-mango. 

ele/ela Neg.Pres.Est.3ª.sg. entender CL3-ordem 

“Ele/ela não entendeu a ordem.” 

 

 O exemplo acima mostra o marcador de concordância de polaridade positiva “oku” 

com estrutura mais complexa do que o de polaridade negativa “ke”. 

 Este exemplo se encaixa na classificação de Croft como uma língua de tipo (iii), o 

tipo desprezado, e é um contra-exemplo ao argumento de Othero, pois a negação pode ser 

expressa em oshikwanyama por menos material lingüístico do que a afirmação. O mesmo 

contra-exemplo se dá em (92) a seguir: 

 

(92) 

Ye okwa li o-mboloto. 

Ele/ela Pos.Pas.At.3ª.sg. comer CL5-pão 

“Ele/ela comeu pão.” 

 

(92a) 

Ye ina li o-mboloto. 

Ele/ela Neg.Pas.At.3ª.sg. comer CL5-pão 

“Ele/ela não comeu pão.” 
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 O marcador de concordância de polaridade positiva em (92), okwa, apresenta 

complexidade estrutural maior do que aquele de polaridade negativa em (92a), ina. 

 A julgar pelos exemplos apresentados neste capítulo, oshikwanyama cria um 

desafio ao argumento de Croft de que todas as línguas podem ser categorizadas em dois 

tipos. Como foi mostrado aqui, oshikwanyama se adapta bem não somente a um tipo, mas 

a ambos os reconhecidos. Para além destes, como documentamos através de exemplos, 

oshikwanyama também se adapta ao tipo (iii), desprezado por Croft. 

 Quando aplicada à classificação de Othero, oshikwanyama pode ou não se encaixar 

em qualquer dos grupos definidos, a depender do exemplo utilizado. Como os exemplos 

mostraram, oshikwanyama também contradiz a proposição de Othero de que em todas as 

línguas naturais a negação é expressa por mais material lingüístico do que sua contraparte 

afirmativa. 

 Assim, podemos concluir que a complexidade estrutural, ou o número de morfemas 

na atribuição do status de forma “marcada” e “não marcada” não é relevante em 

oshikwanyama, uma vez que esta língua representa contra-exemplo às propostas de Croft e 

Othero.



CONCLUSÃO 

 

 A presente dissertação abordou temas como a ordem dos constituintes, as 

construções interrogativas associadas à periferia esquerda da oração, construções negativas 

relacionadas ao conceito de marcação tipológica com base nos estudos da tipologia de 

ordem vocabular e da teoria de Princípios e Parâmetros. 

 Objetivou-se com este trabalho, fazer descrição preliminar de alguns aspectos 

morfológicos e sintáticos específicos da língua oshikwanyama e testar a pertinência 

descritiva e explicativa de estudos tipológicos anteriores e da teoria gerativa, bem como 

harmonizar estas duas abordagens. 

 Através da análise de cunho tipológico apresentada no capítulo 4, foi possível 

determinar que a língua oshikwanyama apresenta ordem VO, segundo a tipologia de  

Lehmann (1978), e também parâmetro de núcleo inicial. 

 Aplicamos a “Hipótese da Tipificação da Oração” proposta por Cheng às 

construções interrogativas no capítulo 5. Cheng propõe que toda sentença deve apresentar 

força ilocucionária identificada visível ou invisivelmente – como, por exemplo, 

declarativa, interrogativa, relativa etc. – e que, de acordo com o Princípio da Economia, em 

relação as negativas, uma língua pode apresentar movimento sintático QU ou partícula 

tipificadora, porém não ambos os mecanismos de tipificação ou se configuraria 

redundância. Esta dissertação revelou que oshikwanyama, entretanto, não apresenta 

partícula tipificadora em construções interrogativas sim/não – comportamento típico de 

línguas de movimento opcional à esquerda –, mas a apresenta em construções 

interrogativas QU com movimento sintático, constituindo um contra-exemplo à Hipótese 

da Tipificação da Oração. Outro problema relacionado a este movimento foi encontrado: 

oshikwanyama apresenta o movimento de partícula tipificadora para a posição de núcleo 
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do sintagma de força em sentenças positivas; e gera esta partícula nesta posição em 

sentenças negativas. De acordo com Cheng, as partículas tipificadoras devem ser geradas 

na posição de núcleo do sintagma de força, entretanto encontramos evidência de que, em 

oshikwanyama, além de posição base, esta é também posição de pouso da partícula 

tipificadora. 

 Ainda no capítulo 5 deste trabalho foram focalizadas as construções interrogativas 

com base nas propostas de Rizzi (1997), onde a camada CP é expandida e as posições fixas 

de Força e Finitude são criadas, além do componente acessório abrangendo os núcleos de 

Tópico e Foco; e Rizzi (1999), onde à expansão anterior é acrescida a posição Int 

(interrogativo) distinguindo a posição de pouso das palavras interrogativas movidas 

daquela de elementos focalizados, que antes competiam entre si. Através desta análise, 

pôde-se definir que a proposta de Rizzi (1999) é que melhor representa a construção 

interrogativa com movimento sintático na língua oshikwanyama, pois a posição Int se 

mostrou a de melhor adequação explicativa quanto à acolhida da palavra QU que figura 

prefixada da vogal tipificadora “o”. Entretanto, a partir deste movimento surge uma 

questão a ser pensada: por que razão o eixo positivo/afirmativo causaria o movimento 

dessa vogal – no caso de sentenças positivas – e geração dessa mesma vogal na base – no 

caso de sentenças negativas? Nos propomos desde já a investigar detalhadamente as 

condições deste movimento.  

 O capítulo 6 por sua vez ocupou-se da construção negativa em oshikwanyama, 

considerando o conceito de marcação tipológica como complexidade e de acordo com 

Levinson (2000:137) que afirma que “formas marcadas [...] são morfologicamente mais 

complexas e menos lexicalizadas, mais prolixas ou perifrásticas”. Através dos exemplos 

observamos, entretanto, que este conceito de marcação como complexidade não parece ser 
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pertinente quando aplicado a oshikwanyama. A estrutura negativa em oshikwanyama pode 

ser ou não mais complexa do que sua contraparte positiva. 

 Poucos são os trabalhos realizados sobre a língua oshikwanyama. Ante a este fato, 

com este trabalho nos propomos a realizar uma análise lingüística preliminar de acordo 

com as informações que os dados pudessem nos oferecer, apesar da escassez de material 

específico, das possibilidades limitadas de acesso aos poucos materiais disponíveis e a 

outros relacionados a línguas do grupo bantu de modo geral. Além disso, o acesso aos 

informantes foi limitado dentre outras dificuldades. 

 Aspiramos dar continuidade a este trabalho no intento de descrever e esclarecer a 

gramática da língua. Para tanto, pretendemos partir do aprofundamento dos assuntos 

tratados aqui, como a análise dos marcadores de concordância – que são vitais para as 

construções interrogativas e mesmo das negativas. Ambicionamos determinar as exatas 

condições em que a partícula tipificadora ‘o’ do marcador de concordância se move em 

direção à periferia esquerda da oração, uma vez que dados encontrados na literatura sobre 

outras línguas bantu apresentam partículas que marcam a focalização do sintagma QU 

quando movido. Considerando estes dados pretendemos realizar um estudo específico 

posterior das construções focalizadas em oshikwanyama a fim de definir o exato local de 

pouso/ posição base destas partículas. 

 Vemos aqui que há ainda muito a ser feito na descrição desta e outras línguas 

nacionais africanas. Esperamos que este seja o primeiro de muitos outros trabalhos a serem 

realizados na Universidade Federal do Rio de Janeiro voltados para a descrição, estudo – e, 

por conseguinte, manutenção – de línguas nacionais africanas.  
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ANEXOS 
 
I.  VOCABULÁRIO  
 
A – Pronome Objeto de Classe 3 o/a 
Danoka – Verbo brincar 
Dule – Verbo exceder 
Eenhofi – Nome de Classe 5 plural estrelas 
Efiku – Nome de Classe 3 singular dia 
Efimbo – Nome de Classe 3 singular tempo 
Emango – Nome de Classe 3 singular ordem 
Embo – Nome de Classe 3 livro 
Eoka – Nome de Classe 3 cobra 
Eta – Verbo trazer 
Eu – Nome de Classe 3 voz 
Eumbo – Nome de Classe 3 singular casa 
Eyulu – Nome de Classe 3 nariz 
Fya – Verbo morrer 
Hafa – Verbo querer 
Hole – Verbo amar 
Hoolola – Verbo escolher 
Iha – Marcador de Concordância Negativo Presente Habitual 1ª. singular 
Ihandi – Marcador de Concordância Negativo Presente Habitual 1ª. singular 
Ile – Verbo sair 
Ilipi – Prefixo de Classe 5 qual 
Imwe – Numeral Um 
Ina - Marcador de Concordância Negativo Passado Ativo 3ª. singular 
Ino - Marcador de Concordância Negativo Passado Ativo 2ª. singular 
Ipe – Adjetivo de Classe 4 novo 
Itava ka - Marcador de Concordância Negativo Futuro Ativo 3ª. plural 
Kandi - Marcador de Concordância Negativo Presente Estativo 1ª. singular 
Ke - Marcador de Concordância Negativo Presente Estativo 3ª. singular 
Keshe – advérbio todo 
Kofikola – para + Nome de Classe 5 
Kohambo – na + Nome de Classe 5 fazenda 
Komabanana – diante + Nome de Classe 3 plural bananas 
Kopaaty – para + Nome de Classe 5 festa 
Koye – Genitivo de 3ª. singular seu 
Ku – Pronome Objeto 2ª. singular 
Kufa(po) – verbo pegar 
Kula – Verbo crescer 
Lalye(lye) – Genitivo de Classe 3 de quem 
Landa – Verbo comprar 
Le – Verbo morder 
Likwafele – Verbo ajudar-se 
Limonifa oshikomga – Machucar-se 
Lishona – Adjetivo de Classe 3 pequeno 
Loye – Genitivo de 2ª.sg. seu 
Lya/ li – Verbo comer 
Mekulo – na + Nome de Classe 3 cozinha 
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Meme – Nome de Classe 1ª mãe 
Molwashike – Por quê 
Mona – Verbo ver 
Mu – Pronome objeto de 3ª pessoa do singular. 
Mule – Adjetivo de Classe 1 longo 
Na – com/ Verbo ter 
Nafye – com + Pronome Pessoal 1ª. plural 
Naini – Quando 
Ndanisha – Verbo dançar 
Ndi – Concordante Subjuntivo 1ª. singular 
Ngaipi – Como 
Nge – Pronome Objeto 1ª. singular me 
Ningi – Verbo fazer 
Ohandi ka – Marcador de Concordância Pos. Fut. At.1ª.sg. 
Ohave - Marcador de Concordância Presente Habitual 3ª. plural 
Ohivilo – Nome de Classe 5 festa 
Oi – Marcador Nominal de Classe 5 Presente Estativo 
Oipupulu – Nome de Classe 4 plural mentiras 
Oka – Marcador Nominal de Classe 7 Positivo Passado Ativo 
Okaana – Nome de Classe 7 criança 
Okambishi – Nome de Classe 7 singular gato 
Oku – Marcador de Concordância Positivo Presente Estativo 3ª. singular 
Okulya – Verbo na forma infinitiva comer 
Okwa – Marcador de Concordância Positivo Passado Ativo 3ª. singular 
Ole – Marcador Nominal de Classe 3 Positivo Passado Ativo 
Oli – Marcador Nominal de Classe 3 Positivo Presente Estativo 
Olye – Quem 
Omandjebele – Nome de Classe 3 plural uvas 
Omashona – Adjetivo de Classe 3 pequeno 
Omatama – Nome de Classe 3 plural 
Ombelela – Nome de Classe 5 carne 
Omboloto – Nome de Classe 5 singular pão 
Ombwa – Nome de Classe 5 cachorro 
Omulongi – Nome de Classe 1 professor 
Omulongo – Numeral Dez 
Omulumenhu – Nome de Classe 2 singular homem 
Onda – Marcador de Concordância Positivo Passado Ativo 1ª. singular 
Ondi – Marcador de Concordância Positivo Presente Estativo 1ª singular. 
Ondulinya – Nome de Classe 5 singular girafa 
Onghela – Advérbio ontem 
Oshikombo – Nome de Classe 4 cabra 
Ota – Marcador de Concordância Positivo Presente Ativo 3ª. singular 
Ota ka - Marcador de Concordância Positivo Futuro Ativo 3ª. singular 
Otava ka - Marcador de Concordância Positivo Futuro Ativo 3ª. plural 
Otaxi – Nome de Classe 5 táxi 
Oto - Marcador de Concordância Positivo Presente Ativo 2ª. singular 
Otua – Nome de Classe 5 carro 
Ou – Marcador de Concordância Positivo Presente Estativo 2ª. singular 
Ounana – Nome de Classe 7 plural crianças 
Ova – Marcador de Concordância Positivo Passado Ativo 3ª. plural 



 113

Ove – Marcador de concordância Positivo Presente Estativo 3ª. plural/ Pronome Pessoal 2ª. 
singular 
Oya – Marcador Nominal de Classe 5 Passado Ativo 
Oya li – Marcador Nominal de Classe 5 Passado Estativo 
Ovamwaina – Nome de Classe 1 plural irmãos 
Owa - Marcador de Concordância Positivo Passado Ativo 2ª. singular 
Pa – Verbo dar 
Peni – Onde 
Popi – Verbo falar 
Sha – Advérbio Alguma coisa 
Shifique peni – quanto (Não-referencial) 
Shike – o quê 
Shimwe – Numeral de Classe 4 um 
Shi shi – Verbo saber 
Tava – Marcador Nominal de Classe 7 Presente Ativo 
Ti – Verbo dizer 
Tondoka – Verbo correr 
Tonga – Verbo falar 
U – Concordante subjuntivo 2ª. singular 
Uda – Verbo ouvir 
Uda ko/ Udite ko – Verbo entender 
Vangapi – Prefixo de Classe 1 Quanto (Referencial) 
Vo – Pronome pessoal 3ª. plural eles/elas 
Wapo – Verbo cair 
Ya/ i – Verbo ir/ genitivo de 
Yange – Genitivo 1ª. singular meu 
Ye – Pronome pessoal 3ª. singular ele/ela 
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II. V OCABULÁRIO DE CLASSES DE PALAVRAS  

 

CLASSE SINGULAR  PLURAL  

1 Omulongi 
“Professor” 

Ovalongi 
“Professores” 

1A ---kaume 
“Amigo” 

Ookaume 
“Amigos” 

2 Omunwe 
“Dedo” 

Ominwe 
“Dedos” 

3 Etama 
“Tomate” 

Omatama 
“Tomates” 

4 Oshikombo 
“Cabra” 

Oikombo 
“Cabras” 

5 Ofitola 
“Loja” 

Eefitola 
“Lojas” 

6 Olunguto 
“Colher” 

Omalunguto 
“Colheres” 

7 Okakadona 
“Menina” 

Oukadona 
“Meninas” 

8 Oufiku 
“Noite” 

Omaufiku 
“Noites” 

9 Okutwi 
“Orelha” 

Omakutwi / Omatwi 
“Orelhas” 

 


