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Resumo 

A dissertação resulta do estudo das estruturas dos sintagmas nominais no 

Português de Moçambique. A prática escolar de docente permitiu dar conta da 

existência de problemas relativos ao uso e interpretação dos artigos em produções de 

alunos do ensino básico. Concretamente, estes não utilizam artigos em contextos em 

que seriam de uso obrigatório no PE e, no entanto, aludem a referentes específicos. 

O trabalho defende que todas as línguas possuem determinantes, embora nem 

todas tenham artigos: numas ocorrem através de morfemas próprios, enquanto noutras 

se realizam de forma nula. O falante do Português de Moçambique não emprega 

muitas vezes os artigos por não encontrar sempre correspondentes na sua língua 

materna e pelo seu carácter "expletivo" e "fraco". O trabalho identifica a 

"interferência linguística" como um dos factores associados à ausência de artigos no 

Português de Moçambique. A análise efectuada faz o levantamento dos sistemas de 

determinação de várias línguas e verifica os contextos em que ocorrem as formas 

nominais sem determinantes; tenta explicar algumas das causas do raro emprego de 

artigos no Português de Moçambique e das leituras conferidas aos sintagmas 

nominais, formulando a hipótese de que os factos observados no PM decorrem do 

paralelismo que os falantes estabelecem em relação às suas línguas maternas. A 

adopção de SDET como uma categoria universal permitiu considerar que, apesar das 

diferenças entre línguas, a estrutura dos sintagmas nominais referenciais em posição 

argumentai em Português e noutras línguas, incluindo as línguas Bantu, pode ser 

descritas como SDET. 

Palavras-chave: PM, SDET sem artigo, interferência, línguas Bantu. 



Introdução 

Os dados recolhidos em produções orais e escritas de alunos do Ensino 

Básico, na região Norte de Moçambique, que têm a língua materna dominante 

Emakhuwa-Lomwe, revelam a existência de fenómenos de variação do Português no 

que concerne à realização dos sintagmas nominais. O distanciamento relativamente à 

norma europeia do Português diz respeito à estrutura, às interpretações das 

construções nominais e, em particular, ao uso do artigo. 

A primeira tendência que se observa relaciona-se com a ausência de 

determinantes, ou melhor, de artigos nas condições em que seriam exigidos nos 

sintagmas nominais considerados canónicos. Trata-se do que se enumera e se 

exemplifica em (i), com os exemplos em (1) e (2): 

(i) Omissão ou Redução de Artigos: 

1. -... puseram coroa na Praça com Governador Mualeia 

2. a) -... Professores faltaram ao comício. 
b) -... Alunos organizaram grupo para dançar. 
c) - Senhor professor, água não tem e xima acabou! 

O segundo fenómeno consiste na ausência de artigos definidos junto de outros 

determinantes ou quantificadores, um aspecto que se realiza de três maneiras 

diferentes, descriminadas em (ii), (iii) e (iv), respectivamente: 

(ii) Quantificadores universais (todo/a, todos/as), e os duais (amboslas) usados 

sem os combinar com os Artigos Definidos: 

3. a) Todos alunos foram à Praça 
b) Estavam todos professores com Governador. 

c) Ambos alunos tinham flores nas mãos. 

1 Usa-se aqui uma classificação tradicional, embora, por vezes em Semântica, os dois tipos de 
quantificadores sejam considerados universais, distingurndo-se relativamente ao universo de referencia. 
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(iii) Possessivos (meu, teu, seu, nosso, vosso) não precedidos de Artigos Definidos 

ou de Demonstrativos: 

4. a) -... brinquei com meus primos. 
b) -... vim depois aqui na escola brincar, cantar e dançar com minhas amigas. 

c) -... nossos professores estavam animados na festa. 

2 

(iv) Preposições a regerem nomes sem artigo: 

5. a)... com Governador Mualeia ..., em (1). 
b) ...professores com governador..., em (3.b). 
c) ...brinquei com meus primos..., em (4.a). 

d) ...dançar com minhas amigas..., em (4.b). 

Apesar desta ausência de artigo, há uma tendência para atribuir leitura 

específica a sintagmas nominais sem artigo, nos contextos em que tais interpretações 

são impossíveis no Português Europeu, como nos exemplos anteriormente 

apresentados. Assinala-se o facto em (v): 

(v) Atribuição de leituras específicas aos sintagmas Nominais sem Artigo: 

Em (1), os informantes produzem sintagmas nominais que se referem a 
indivíduos determinados e específicos. Isto é, eles, movidos talvez pelo contexto da 
produção dos enunciados, fornecem os nomes simples, designadamente, coroa e 
governador, que apontam para uma determinada coroa de flores e para um certo 
indivíduo assumindo o cargo de governador e designado Mualeia, respectivamente, 
sendo que o governador Mualeia depôs uma [certa] coroa deflores na Praça dos 

Heróis. 
Em (2), os conjuntos definidos pelos nomes sem determinante professores, em 

(2. a) e alunos, em (2.b), não denotam professores e alunos, como quaisquer 

2 Deve-se observar desde já que a ausência de artigos em relação aos sintagmas preposicionais nao e 
sistemática. Nota-se que as preposições em e a particularizam-se neste estudo, pois os exemplos em 
(1), (2.a), (3.a), (3.c), (4.b) e (4.c) dão conta da ocorrência das preposições associadas a artigo. 
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indivíduos do universo de referência, mas como elementos devidamente 

contextualizados no tempo e no espaço, sendo os professores e 05 alunos da escola 

que o falante frequenta Nesta medida, parece que em PM não se trata de mera 

quantificação existencial, como seria o caso em PE. No entanto, tal leitura também é 

possível em PM. 

Em (3), os quantificadores todos e ambos quantificam universalmente 

entidades contáveis, pressupondo-se a existência de tais entidades, o que é, em parte, 

reforçado pelo uso do tempo passado. 

Em (4) e (5), a leitura dos nomes é igualmente específica, dado que os 
possessivos, os nomes próprios e nomes do tipo Governador propiciam tal leitura 

Em Duarte et ai. (1999: 487-488) apresentam-se exemplos semelhantes a 
alguns dos apontados anteriormente, recolhidos no corpus do projecto do Português 
oral da Cidade de Maputo, em que se manifesta a ocorrência de construções nominais 
sem determinante, como em (6), que ora apresentam leitura existencial, como em 
(6.c,d), ora se aproximam de leitura de descrição definida, como em (6.a,b,e,f): 

6. a) Aué! Meu filho está doente. 

b) Ela apanhou emprego. 
c) Na minha zona não temos chapa. 
d) O mais que tenho acompanhado é subida de preço. 

e) Gosto de brincar com boneca. 
f) Agora o professor não se responsabiliza por aluno. 

Os dados fornecidos em Rego (2000) também mostram a mesma tendência de 
4 

omissão de artigos, como nos exemplos seguintes: 

7. a) Recebi telefonema do Rui. 
b) Todas pessoas gostavam dele. 
c) Vi tua mulher com João. 

3 Sobre as diferenças de alguns tempos do passado e da perfectividade/imperfectividade, ver Campos, 
S (1990- 30) Oliveira (1991:165) e Oliveira (1996). De facto, os tempos do passado representam a 
presença de urna acção pontual ou que se distribui pelo tempo, fechada ou aberta, marcando avanços na 
história (analepses) ou pausas, entre vários aspectos. 
4 Rego (2000) apresenta o seu trabalho tendo em perspectiva o Português falado na região Centro de 
Moçambique, concretamente na região da Província de Tete, embora tenha também recorrido ao corpus 
do projecto do Português oral da Cidade de Maputo (Gonçalves e Stroud (1998)). 



14 

Outros exemplos são encontrados em Oliveira (2001), retirados de Gonçalves 

e Stroud (1998). Os dados contêm nomes simples em todas as posições argumentas e 

casos de uso de artigo definido junto de preposições, nas condições em que no PE não 

seriam de esperar, como se apresenta a seguir em (8) e (9), respectivamente:5 

8. a) Casa do meu irmão está abandonada. 

b) Chega altura, tens que ajudar aquela pessoa. 

c) Antigamente, dinheiro de lobolo era enxada 

d) Estão a cortar prioridade aos outros. 

e) A Idalina provocou abelhas. 

9. a) Encontra-se aqui no Maguiguana a trabalhar, 

b) Prefiro ficar aqui no Maputo. 

Monteiro (2002), pretendendo regular o que chama de "atropelos às regras 

gramaticais da língua de Camões" em Moçambique e visando contribuir para que 

"muitos moçambicanos e quaisquer outros comecem a conhecer algumas regras 
gramaticais do Português bem falado " (Monteiro (2002: Introdução)), dá pistas para 

o tratamento normativo dos possessivos. No entanto, o autor não faz igual 

consideração quanto ao uso de certos demonstrativos, como mesmo, mesma, mesmos, 
mesmas, os indefinidos outro, outra, outros, outras, tal, tais e os quantificadores todo, 
toda, todos e todas, elementos apresentados sem artigo. 

5 Os exemplos em (9) constam deste trabalho para sublinhar a complexidade da questão do uso do 
artigo no PM Parece também que pode-se dizer no PE vivo no Porto ou vivo no Maguiguana, sendo 
que Porto e Maguiguana nomes próprios derivados de nomes comuns: o porto e o bairro de 
Maguiguana. 
6 Repare-se que a gramática de Monteiro (2002:41-42) classifica os mesmos elementos (outro, outra, 
outros, outras), ora como pronomes demonstrativos, ora como pronomes indefinidos. 
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Os dados recolhidos nos mass media, representando a população média 

escolarizada da sociedade moçambicana, demonstram o reconhecimento de que os 

artigos são os elementos de determinação mais usados, numa ordem de cerca de 67% 

da totalidade dos sintagmas nominais construídos com: 

nomes: 

10. a) A revista Tempo que tem nas mãos... (T1375) 

b) ...a divassante melodia..(T1376) 

c) ...os destinos da nação...(T1377) 
d) ...para preencher um vazio na agenda... (T1376) 

• possessivos: 

11. a) ...firmes nas suas posições... (T 1377) 
b) ...chega aos nossos ouvidos... (T1376) 

• alguns determinantes tradicionalmente considerados indefinidos: 

12. a) ...tema outra causa.. (T1376) 
b) ...os outros partidos possam ser incapazes de... (T1376) 

7 Um contra-teste foi feito para a verificação do uso dos determinantes em textos escritos nos 
massmedia de Moçambique. Utilrzaram-se editoriais de cinco cadernos da revista moçambicana 
TEMPO publicados no ano de 1998. O trabalho consistiu no levantamento do tipo e da frequência de 
sintagmas nominais, a fim de verificar a presença e a ausência de determinantes, à semelhança do que 
se fez com os textos da revista portuguesa EXPRESSO. Para permitir uma analise dos dados, 
orgamzaram-se mapas, como os constantes nos anexos 9 e 10. O anexo 9 é, tal como o anexo 1, 
representado por cinco quadros, faz o levantamento do tipo dos sintagmas nominais actualizados em 
cada caderno da revista. O anexo em 10 é um quadro que sumariza os dados relativos às ocorrências 
dos sintagmas, um número considerado suficiente para se efectuarem comparações, por intermédio de 
gráficos Pela sua relevância, o anexo 10 mostra que, em textos de dimensões muito pequenas, tal como 
foram os cinco editoriais da revista, foi possível apurar a realização de 364 sintagmas nommais, dos 
quais 286 são sintagmas nominais construídos na base de determinantes do tipo artigos, 23 sao 
determinados pelos quantificadores e 55 são sintagmas nominais sem nenhum determinante. Os 
sintagmas nominais sem determinante representam uma percentagem de 15%, sendo 5% superior 
relativamente à ocorrência de SNs sem determinante explícito em PE, como se pode ver no anexo 2. 
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. sintagmas nominais precedidos dos quantificadores totais e duais e de 

preposições: 

13. a) ...circunscreve todo o debate... (T 1376) 

b) ...procurasse todos os meios... (T1377) 

14. a) ...com a sua voz encantadora... (T1399) 
b) ...contamos com os nossos fiéis leitores... (T1375) 

Nota-se, no entanto, que nesses meios jornalísticos há também registo de 

alguns casos flagrantes de uso desviante de nomes sem artigo, de uma maneira que o 

Português Europeu não aceitaria, como os exemplos mostram em (15), confirmando-

se as possibilidades que os alunos, objecto deste trabalho, favorecem: 

15. a) ...o que equivale a assinar sua própria sentença de suicídio político... (T1399) 
b) ...a edição de um livro sobre si e sua obra vem coroar um trabalho... (Ibidem) 

Os casos de indecisão quanto ao uso de artigos no Português de Moçambique, 
são muito interessantes, pois parecem ser extensíveis a todas as realizações no PM e a 
sua distribuição atinge não só diferentes zonas de Moçambique, como também 
diferentes camadas sociais, incluindo os meios académicos e jornalísticos. 

Relativamente a fenómenos idênticos, tanto Gonçalves e Stroud (1998) como 
Duarte et ai. (1999) colocam a hipótese da existência de interferências das estruturas 
das línguas Bantu sobre o Português. Oliveira (2001) avança, na linha de Duarte et ai. 
(1999), com a hipótese de funcionamento paralelo de duas gramáticas, nomeadamente 
a gramática das línguas Bantu e a do PE, na formação do Português de Moçambique.8 

Levantam-se, pois algumas questões: 

8 Brito (1999 b-26) verifica fenómenos idênticos no Português do Brasil, nomeadamente no que diz 
respeito à sintaxe dos possessivos com a perda de artigos: "...vou fazer minha propaganda...eu nao sei 
teu gosto...tem que cada um pegar sua lancheira... ". 
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(i) Porque é que os falantes do Português em Moçambique não utilizam os 

artigos definidos e indefinidos ou mesmo o cardinal um!} 

(ii) Será que se estará perante evidências que apontam para uma norma em 

formação no Português de Moçambique? 

(iii) Em tudo isto, será possível obter uma descrição do fenómeno e uma 

explicação que vão ao encontro de universais linguísticos? 

A resposta a estas perguntas não é fácil nem imediata, pois exige um 

tratamento dos dados que permita relacioná-los com a ocorrência ou não de artigos 

em sintagmas nominais no Português Europeu (PE), nas línguas Bantu e, em 

particular, na língua Emakhuwa-Lomwe. Acresce que a análise dos dados deve ser 

enquadrada em questões teóricas mais gerais que permitam perceber a relação entre 

universais linguísticos e as propriedades específicas das línguas. 

Ora, verificando-se: 

em Brito (1993), Ouhalla (1994), Haegeman (1997) e outros, o uso extensivo 

da categoria sintagma determinante (SDET), como a representação da projecção da 

categoria funcional DET, incorporando nela o sintagma nominal (SN), de acordo com 

a "Hipótese SDET" de Abney (1987), que defende a possibilidade de os nomes serem 

dominados pelos determinantes, sendo SDET a instância representadora de todas as 

expressões nominais referenciais; 

no Português de Moçambique (PM) uma tendência para a não utilização de 
artigos, embora os sintagmas nominais refiram diversos tipos de entidades (definidas, 
indefinidas e outras); 

nas pesquisas disponíveis uma lacuna quanto à explicação dos fenómenos da 
ausência de artigos no PM, embora bastante trabalho tenha sido realizado até à data 
em relação aos sintagmas nominais sem determinante em várias línguas; 

julga-se que é oportuno e necessário realizarem-se novas investigações a fim 

de confirmar se a estrutura dos sintagmas nominais que se produz no PM obedece a 

princípios universais. 

O objectivo do presente trabalho é, pois, o de analisar alguns fenómenos 

sintácticos e semânticos que ocorrem nos sintagmas nominais no Português de 

Moçambique, em particular a ausência de artigo, comparando os padrões possíveis de 

ordem linear de palavras na categoria SDET e a natureza dos constituintes que 
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precedem o nome no Português Europeu, noutras línguas e, em particular, nas línguas 

Bantu. 
O presente trabalho organiza-se em três capítulos, para além da introdução e 

das conclusões. O primeiro capítulo faz um enquadramento teórico da questão do uso 

de artigos em torno da estrutura sintáctica e semântica dos sintagmas nominais. 

Especificamente, o capítulo faz várias aproximações à sintaxe e à semântica dos 

sintagmas nominais no PE e noutras línguas, em duas partes fundamentais. A primeira 

parte considera os aspectos sintácticos relevantes sobre os sintagmas nominais, 

nomeadamente, as informações sobre os constituintes obrigatórios e opcionais no 

interior dos sintagmas nominais, a ordenação linear e a sua representação sintáctica. A 

segunda parte articula os aspectos semânticos dos sintagmas nominais, especialmente, 

os relacionados com a presença ou a ausência de determinantes; destaca a relação 

existente entre tipos semânticos de nominais e uso ou não de determinantes para 

denotar entidades específicas e/ou genéricas, no PE. Estes aspectos do capítulo são 

considerados necessários para a análise da sintaxe e semântica dos dados apresentados 

para o PM. 
O segundo capítulo apresenta um estudo sobre os sintagmas nominais na 

língua Emakhuwa-Lomwe, uma língua de origem Bantu, falada pela maioria da 
população considerada no presente trabalho. Este estudo apoia-se nos recentes 
trabalhos de Carstens (1993), sobre o Kiswahili e nos trabalhos de Cole (1996), sobre 
o Tswana, ambas as línguas de origem Bantu. A ideia que permanece na base do 
estudo é a de que a língua Emakhuwa-Lomwe realiza de maneira diferente os 
sintagmas nominais, se ela é posta em paralelo com certas línguas românicas, como o 

PE. 
Basicamente, o capítulo apresenta algumas hipóteses para explicar as 

interpretações conferidas aos sintagmas nominais: sintacticamente, considera-se que o 
elemento estruturador dos sintagmas nominais, nas línguas Bantu, é o prefixo de 
classe, através do qual os sintagmas nominais têm o seu "especificador". Para explicar 
a ordem linear no interior dos sintagmas nominais, sugere-se a subida do nome para a 
posição mais à esquerda dos sintagmas nominais, provavelmente para a posição DET, 
propostas apresentadas por Carstens (1993), para o Swahili e por Longobardi (1994), 
para dar conta de fenómenos das línguas românicas e germânicas. Esta operação 
explicaria a existência de morfemas extra-dependentes, que são tomados como um 
subtipo de determinantes, elementos não existentes em muitas outras línguas. 
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Na subida do nome para DET adopta-se a categoria SDET para a 

representação dos sintagmas nominais referenciais nas diversas línguas em gera. No 

entanto, o uso extensivo desta categoria exige que a hierarquização dos elementos do 

sistema de determinantes no interior dos sintagmas nominais seja revista, na medida 

em que as línguas Bantu parecem justificar a adopção de SDEM (sintagma 

demonstrativo), uma categoria imediatamente inferior a SDET, e imediatamente 

superior a SPOSS, para além de outras categorias funcionais. 

Semanticamente, parece que as classes nominais em Bantu não organizam os 
nomes de modo a proporcionarem certas distinções entre entidades semânticas, 
designadamente entre contáveis e não-contáveis, abstractos e concretos, predicados e 
argumentos, tal como se faz nas línguas europeias, e as noções de genericidade 
parecem também surgir como irrelevantes. Estas formas caractenzantes das línguas 
Bantu parecem que estão a ser transferidas para os sintagmas nominais do Português 

de Moçambique. 
O terceiro capítulo apresenta e discute algumas hipóteses possíveis para 

explicar os fenómenos referidos nesta introdução. Apresenta algumas explicações 

acerca do comportamento linguístico dos falantes moçambicanos do Português, 

quando realizam os sintagmas nominais nesta língua, destacando a actuação dos 

factores relacionados com a interferência das línguas maternas. 



20 

CAPÍTULO I 

Aspectos Gerais sobre a Natureza dos Sintagmas Nominais 

A realização de sintagmas nominais sem artigo tem suscitado muito interesse 

nas pesquisas tanto na gramática tradicional como na Gramática Generativa e na 

Semântica, em várias línguas. 

Este capítulo considera alguns conceitos importantes sobre a sintaxe e a 
semântica de sintagmas nominais nos seguintes aspectos: destaca a noção de 
determinante, fazendo um inventário dos constituintes fundamentais e periféricos dos 
sintagmas nominais; apresenta as discussões em torno da relação entre os conceitos de 
determinante e especificador; coloca hipóteses sobre a representação das estruturas 
sintácticas dos sintagmas nominais dentro das categorias universais. A segunda parte 
do capítulo articula alguns aspectos semânticos dos sintagmas nominais, tendo em 
conta os tipos semânticos de entidades e classes nominais na sua relação com a 
distribuição dos artigos; diferencia sintagmas nominais definidos e indefinidos e 
descreve algumas das condições para a obtenção de descrições existencial e genérica, 
bem como para a realização de sintagmas nominais sem determinante. 
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1. A Estrutura sintáctica dos sintagmas Nominais no PE 

1.1. Os constituintes fundamentais dos sintagmas nominais 

Uma das perspectivas para o estudo da estrutura de constituintes é "a análise 

das categorias sintácticas e dos princípios que determinam a sua disposição na 

estrutura interna" (Hernanz e Brucart, 1987: 142), sendo categoria um conceito 

básico para a Sintaxe e para a Gramática Generativa. 

No Português Europeu, a estrutura do sintagma nominal, quando o nome é 

realizado, inclui um núcleo de natureza nominal.9 Este constituinte pode assumir 

diversas formas lexicais, como se pode verificar a seguir. Basicamente, o sintagma 

nominal estrutura-se em torno de um nome10. Em (16), por exemplo, os sintagmas 

nommais em posição de sujeito contêm um nome próprio {João) e um nome comum 

{menino). 

16. a) O João enviou um fax. 
b) O menino faltou às aulas. 

Em contrapartida, (17.a-c) são construções nominais que encerram, como 
núcleos, categorias gramaticais com características sintácticas diferentes, pelo poder 
transformador do artigo que converte qualquer unidade lexical na categoria sintáctica 
nome. Trata-se de expressões nominalizadas. Como se pode constatar, o verbo chorar 
(17.a), o adjectivo apanhado (17.b) e o advérbio amanhã (17.c) constituem 
expressões, cujo núcleo resultado processo de "derivação imprópria", ou "conversão" 
de unidades lexicais. Por outro lado, (17.d-e) são exemplos de construções contendo 
sintagmas nominais, morfologicamente constituídos por nomes coordenados {papel e 
caneta) e nomes compostos {experiência- base), respectivamente. 

9 O núcleo nommai pode não ser realizado em casos de elipse nominal como os exemplos em (21). 
Chama-se a atenção para o facto de os exemplos de (17) a (21), com a excepção de (20), ferem parte 
do corpus em Mateus et ai. (1989). Sobre a elipse nominal ver Lobeck (1995) e Martinho (1998) 
10 Em Hernanz e Brucart (1987:143) acentua-se a obrigatoriedade do núcleo nominal nos sintagmas 
nominais para que seja respeitada a natureza endocêntrica da categoria. E, segundo a Teoria X , o 
núcleo deve estar presente de forma obrigatória, seja por uma categoria lexical, seja por meio de uma 
entidade desprovida de conteúdo fonético. 
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17. a) Ouvi o chorar da criança. 
b) Ele fez um apanhado da sessão. 
c) O amanhã dirá a solução do problema. 
d) Dá-me um papel e uma caneta para escrever. 

e) Foi apenas uma experiência - base. 

Há ainda casos frequentes de sintagmas nominais com formas de pronomes 

simples. Os pronomes pessoais, como ele, nós... (18. a), os de tratamento, como 

palavras ou locuções que valem por verdadeiros pronomes pessoais, como você, o 

senhor, Vossa Excelência (18. b), os indefinidos {alguém, ninguém, tudo, nada, algo), 

com alguns exemplos, em (18.c-f), e os demonstrativos (isso e aquilo), em (18. g - h), 

constituem, por si sós, os sintagmas nominais: 

18. a) Ele fez um apanhado da sessão. 
b) Os senhores são também os culpados. 

c) Alguém manda-te saudades. 

d) Ninguém apareceu para as aulas. 

e) Traz tudo quanto encontrares. 

f) Não quero nada. 
g) Aquilo foi uma barraca 
h) Como descobriste issol 

O grupo de pronomes listados pode, em certos casos, enquadrar os pronomes 
relativos que, para além de servirem de elo da oração que iniciam, representam o seu 
antecedente nas suas diversas posições sintácticas. Observe-se o exemplo apresentado 
por Cunha e Cintra (1999: 344), retomado, neste trabalho, em (19): 

19. Quero ver do alto o horizonte, 
Que foge sempre de mim. 

Em (20), aparece um sintagma nominal, exibindo um pronome pessoal (nós) o 
qual se faz preceder de um quantificador (todos) e se faz acompanhar de uma relativa 
(que estudamos Linguistica). Isto contraria, de certa maneira, alguns preceitos, 
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segundo os quais os pronomes não podiam admitir nem especificadores nem 

modificadores, conforme se pode confrontar em Mateus et ai. (1989: 185). 

20. Todos nós que estudamos Linguística sabemos 1er suficientemente. 

As categorias vazias podem também preencher as posições dos núcleos de 

sintagmas nominais. Repare-se nos exemplos que se seguem, em (21): 

21. a) Todos saíram da sala, mas alguns voltaram. 

b) Essa é que é boa. 
c) Podemos ir para a minha casa porque a tua fica longe. 

Os quantificadores {todos e alguns), em (21. a), o demonstrativo (essa), em 

(21. b) e o possessivo (tua), em (21. c), são determinantes de sintagmas nominais com 

núcleos vazios, sendo exemplos de elipse nominal. Pode-se perceber que, em (21. a), o 

contexto poderia sugerir a realização de um sintagma nominal semelhante a "...todos 

os conferencistas..:', enquanto, em (21.b), o nome especificado pode ser "noticia", 

como "essa notícia é que é boa"; o exemplo, em (21.c), evita a repetição do nome 

"casa", seu antecedente. 

11 Rester (1996), com base nos trabalhos de Cinque (1993) e de Lobeck (1993, 1995) define que os 
nomes nulos são pronomes. Os pronomes são submetidos a condições de licenciamento e identificação 
formal, nas quais a morfologia flexionai joga um papel crucial, tanto nas línguas românicas como 
germânicas. 
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1.2. Os constituintes periféricos dos sintagmas nominais 

Em muitas línguas do mundo que possuem sistemas de determinação, a 

realização de sintagmas nommais sem determinante é severamente restringida, pois 

numa construção nominal, deve haver a ocorrência de certos elementos tanto à 

esquerda como à direita do núcleo. 

1.2.1. Os especificadores dos sintagmas nominais 

Os especificadores do nome, que incluem os determinantes e os 

quantificadores, são os constituintes que preferencialmente se situam à esquerda do 

nome, tendo como função o estabelecimento da referência desse nome, através da 

situação espácio-temporal, ou delimitação do seu número por quantificação de acordo 

com Hernanz e Brucart (1987:184). 

Rigau (1999: 313), no seu trabalho sobre a estrutura dos sintagmas nominais 

em Espanhol, sublinha que as construções nominais necessitam de um determinante 

ou de um quantificador para desempenharem três funções, a saber: 
(i) ocupar as relações gramaticais de sujeito e de regência 

verbal; 

(ii) actuar semanticamente como argumentos do predicado 
oracional; 

(iii) denotar as propriedades extensionais, que são externas ao 
sintagma. 

Embora em Mateus et ai. (1989) se apresente, detalhadamente, os elementos 

que podem assumir as funções de especificadores de nomes, a proposta da existência 

de determinantes e de quantificadores é considerada por muitos linguistas da 

actualidade, sobretudo nos trabalhos de Brito (1993, 1999), como se poderá 

confrontar oportunamente. 
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1.2.2. Os restritores dos sintagmas nominais 

À direita do núcleo nominal, encontram-se normalmente e de acordo com as 

classificações de Mateus et ai. (1989), as categorias estruturais designadas por 

complementos dos sintagmas nominais, constituintes que se assumem no presente 

trabalho como argumentos e modificadores restritores e não restritores dos sintagmas 

nominais. 
Os argumentos ou complementos do nome são os elementos seleccionados 

pelos nomes; os modificadores restritores têm como função restringir a propriedade 

do conceito representado pelo nome, mediante a adição de características específicas 

que possibilitam a apreensão do referente pelo alocutáno. No Português Europeu, 

estes elementos são de diversa natureza.12 Pela vastidão desses elementos, os 

complementos dos sintagmas nominais e os modificadores restritores são assumidos 

pelo presente trabalho como os restritores dos sintagmas nominais. Alguns destes 

restritores merecem uma certa menção, pois têm uma estreita ligação com a presença 

de artigos, como nos exemplos seguintes, especialmente em (22 a-c): 

22. a) Um grupo de fiéis solidanzou-se com a grevista no Vaticano. 

b) A crise chegada do Zimbabwe preocupa o mundo. 
c) O rapaz que pastoreava as ovelhas foi atacado por uma cobra 
d) Uma greve, que muito amolou o governo, foi considerada ilegal. 

Nos elementos sublinhados em (22a-c), há diversos tipos de restritores de 

nome no Português, sendo um complemento determinativo de fiéis, em (22. a), um 

modificador sob a forma participial chegada do Zimbabwe, em (22. b), sob a forma de 

uma frase relativa restritiva que pastoreava as ovelhas em (22. c). Em (22d) há um 

modificador não restritivo, sob a forma de frase relativa apositiva que muito amolou o 

governo. 

12 De notar que há linguistas que preferem utilizar o conceito modificador para incluir mdistintemente 
os esSfJadores e os elementos à direita do núcleo sintagmático. O termo modificador foi 
I m T e l revisto em Môia (1993), e tal como neste te*o, os ^ificadores J ^ e m ^ « 
adjectivos pospostos ao nome e as suas conversões em frases relativas com valor restritivo ou 
apositivo. 
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Sublinha-se que uma expressão referencial representada por um sintagma 

nominal deve admitir na sua estrutura vários elementos, entre eles os determinantes e 

os complementos, para além dos núcleos. 

1.3. Determinantes e sua hierarquia no PE 

A noção de determinante no Português Europeu tem sofrido modificações 

consideráveis, desde as gramáticas tradicionais às modernas. Um exemplo destas 

modificações é introduzido por Casteleiro (1977) que apresenta o conceito, tendo em 

conta as preocupações essencialmente didácticas no ensino da língua portuguesa a 

estrangeiros. O autor assume os determinantes, num sintagma nominal, como os 

constituintes que se antepõem ao nome, tendo a função de delimitar a referência 

nominal. 
Do ponto de vista da ordem linear desses elementos estruturais, pode-se ter 

uma sequência de cinco determinantes antes do nome, sendo apenas três constituintes 

relevantes na sua distribuição.13 Cada uma das posições define, pois, uma subclasse 

de determinantes que são, segundo Casteleiro, os seguintes: Pré-artigos, Artigos e 

Pós-Artigos. O quadro, em (23), apresenta as diversas formas assumidas pelos 

determinantes, no Português Europeu. 

13 Casteleiro (1977422) apresenta a possibilidade de uma sequência de cinco determinantes, embora 
a c S e S r i n c õ e s nâo S i t u a i s de comunicação, como se pode verificar no quadro segumte. 

DET1 
Todas 
Todas 
Todas 

DET2 
As 
As 

Todas 
Todos 
Todos 
Todos 

Aquelas 
Aquelas 
Os 
Os 

DET3 
Nossas 
Nossas 
Nossas 
Nossas 
Outros 
Outros 

Esses 
Esses 

Outros 

DET4 
cinco 
primeiras 
cinco 
primeiras 
cinco 
primeiros 
cinco 

DET5 
primeiras 
cinco 
primeiras 
cinco 
primeiros 
cinco 

Outros primeiros 
primeiros 
cinco 

NOME 
experiências 
experiências 
experiências 
experiências 
alunos 
alunos 
alunos 
alunos 

^ S o r ^ s ^ ^ 
nosicões do quadro reduzem-se a três; na verdade, os DET 3, DET4 e DET5, nomeadamente os 
p T s i s s L s ! oTcardinais e os ordinais, os indefinidos, por poderem comutar entre si, parUcipam da 
mesma classe - DET3. 
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23. As Formas dos Determinantes do Nome no Português europeu 
(Classificação, segundo Casteleiro (1977)) 

( 3ub-Classe Tipologia Singular 
masculino ferninino 

Plural 
Masculino feminino 

TnHr>« todas 
] Pré-Artigos Quantificadores lotais 

Quantificadores Duais 
íoao Ambos 

Os 
ambas 
as 

Artigos Definidos 
Artigos Indefinidos 

0' 
Um uma j Uns umas 

Artigos 
Demonstrativos 

este 
esse 
aquele 

esta 
essa 
aquela 

Estes 
Esses 
Aqueles 

estas 
essas 
aquelas 

Pós-Artigos 

Denotativos 
outro 
mesmo 
próprio 

outra 
mesma 
própria 

Outros 
Mesmos 
Próprios 

outras 
mesmas 
próprias 

Pós-Artigos 

Tal Tais 

Pós-Artigos 

Numerais 

um uma 
Dois 
Três 

duas 

Pós-Artigos 

Numerais primeiro 
segundo 
terceiro... 

primeira 
segunda 
terceira... 

Primeiros 
Segundos 
terceiros... 

primeiras 
segundas 
terceiras... 

Pós-Artigos 
Possessivos 

meu 
teu 
seu/dele 
nosso 
vosso 
seu/ deles 

rninha 
tua 
sua/dela 
nossa 
vossa 
sua/ delas 

Meus 
Teus 
seus/dele 
nossos 
vossos 
seus/ deles 

minhas 
tuas 
suas/dela 
nossas 
vossas 
suas/ delas 

Pós-Artigos 

Quantificadores 
Indefinidos 

algum 
muito 
pouco 

certo 
restante 

bastante 
qualquer 
mais 
menos 
cada 
demais 

alguma 
muita 
pouca 

certa 

Alguns 
Muitos 
Poucos 
Vários 
Certos 
Restantes 
Tantos 
Bastantes 
Quaisquer 

algumas 
muitas 
poucas 
várias 
certas 

tantas 

Pós-Artigos 

Merrogativos-
exclamativos QU-

quanto 
|que 

quanta Quantos quantas 

Em conformidade com a classificação defendida por Casteleiro (1977), a 

classe dominada por Pré-artigos é preenchida pelos quantificadores totais (todo, toda, 

todos e todas) e pelos quantificadores duais (ambos e ambas). Estruturalmente, os 

elementos desta posição seleccionam um artigo definido ou demonstrativo, podendo 

também combinar-se com um ou mais elementos da subclasse de pós-artigos, como 

nas construções em (24): 
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24. a) todos os/ estes/meus alunos 

b) ambos os alunos. 

A subclasse de artigos é considerada como a fundamental na classe dos 

determinantes e engloba os tradicionais artigos definidos (o, a, os, as); os 

demonstrativos (este, esse, aquele e as suas variações, em género e número); e os 

artigos indefinidos (um, uma, uns, umas)u. Chama-se a devida atenção para o facto da 

exclusão dos possessivos nesta subclasse. Os possessivos não são os verdadeiros 

elementos da classe de artigos, na medida em que são sempre precedidos pelos artigos 

(artigos definidos ou demonstrativos). Os elementos da subclasse artigos apresentam 

propriedades sintácticas idênticas, quanto à sua distribuição dentro do sintagma 

nominal, precedendo os nomes. De facto, os artigos e os demonstrativos têm uma 

distribuição complementar, isto é, uns substituem os outros, como em (25.a), não 

sendo combináveis uns com os outros, como mostra o contraste em (25 .b): " 

25. a) este/um livro; 
b) *o este/ *este o/ *o um/* um o/ *um este/ *este um livro. 

Os artigos definidos e os demonstrativos podem ser precedidos pelos 

quantificadores universais e pelos quantificadores duais; como foi referido em (24) e 

em (25), aqueles podem também preceder alguns elementos considerados pós-artigos, 

como os exemplos seguintes mostram: 

26. a) todo o/ este livro; 
b) o/ este meu primeiro livro; 

c) os outros alunos; 

d) os mesmos rapazes; 

e) as restantes turmas. 

14 Oliveira (1988) Cunha & Cintra (1989: 233) e Castilho (1996: 119) tecem considerações 
assinaláveis quanto à noção, formas, funções, valores semânticos e emprego dos Demonstrativos e 
quanto à possibilidade ou não de serem considerados como artigos, ou verdadeiramente 
demonstrativos. , 
15 Numa parte do desenvolvimento do texto, irá propor-se que os demonstrativos, por nao poderem 
ocupar o lugar vago dos artigos, justificam a adopção da categoria SDEM nas representações, quando 
aqueles existam. 
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Os pós-artigos incluem os denotativos, como outro, outra, outros, outras; 
mesmo, mesma, mesmos, mesmas; próprio, própria, próprios, próprias; tal; os 

numerais cardinais - um16, dois/duas três... - e os ordinais - primeiro/a, segundo/a 
terceiro/a... - os possessivos - meu, teu, seu, nosso, vosso, e suas flexões em género e 

número - os indefinidos, como, algum/alguma, alguns/algumas; muito/a, muitos/as; 
pouco/a poucos/as; vários; certo/a certos/as; restante/s; tanto/a, tantos/as; qualquer, 
quaisquer; bastante, bastantes; mais, menos, cada e demais, que, à excepção dos 

numerais cardinais um/uma e os pronomes indefinidos algum/alguns, 
nenhum/nenhuma, qualquer/quaisquer, muito/muito, sempre se pospõem aos artigos, 

como em: a outra turma, a própria escola, os dois alunos, o segundo passo, o meu 
professor, os nossos livros, os vários assuntos... 

As obras de Cunha e Cmtra (1989), Mateus et ai. (1983,1989) e Vilela (1999) 

introduzem modificações significativas quanto à definição do conceito de 

determinante. Os autores tomam genericamente todos os elementos que se encontram 

à esquerda do nome e que não funcionam como complementos desse nome, no 

interior de um sintagma nominal, tradicionalmente conhecidos pelo nome de 

determinantes, e designam-nos especificadores do nome; e utilizam o termo 

determinante, como uma subclasse de especificadores. Observe-se o quadro 

representativo desta distinção, em (27): 

16 O cardinal UM confunde-se com o artigo indefinido UM, mas distingue-se dos outros cardinais,dois, 
très, quatro..., por não co- ocorrer com os artigos definidos e demonstrativos (ver nas paginas 
seguintes). 
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27. As Formas dos Especificadores do Nome no Português 
Sub-Classe ^Tipologia 

Artigos Definidos 
Artigos Indefinidos 

Demonstrativos 

Determinantes 

Possessivos 

Quantificadores Quantificadores 
Indefinidos 

Expressões Partitivas 

Numerais 

Singular 
masculino 

o 
um 
este 
esse 
aquele 
isto 
isso 
o tal 
o outro 
o mesmo 
o meu 
o teu 
o seu 
o nosso 
o vosso 
o seu 
o próprio 

feminino 
a 
uma 
esta 
essa 
aquela 

atai 
a outra 
a mesma 

todo o 

a minha 
atua 
a sua 
a nossa 
a vossa 
a sua 
a próprias 
toda a 

algum alguma 
muito muita 
o pouco apouca 

nenhum nenhuma 
certo certa 
quanto quanta 
tanto tanta 
qualquer 
alguém 
ninguém 
tudo 
nada 
cada 
algo 

Plural 
Masculino 

Os 
Uns 
Estes 
Esses. 
Aqueles 

os tais 
os outros 
os mesmos 
os meus 
os teus 
os seus 
os nossos 
osvossos 
osseus 
os próprios 

feminino 
as 
umas 
estas 
essas 
aquelas 

as tais 
as outras 
as mesmas 
as minhas 
as tuas 
as suas 
as nossas 
as vossas 
as suas 
as próprias 

todos os 
ambos os 
alguns 
muitos 
os poucos 
os vários 
nenhuns 
certos 
quantos 
tantos 
quaisquer 

todas as 
ambas as 
algumas 
muitas 
as poucas 
as várias 
nenhumas 
certas 
quantas 
tantas 

DETERMINANTE+QUANT + DE + NOME 
um pouco de farinha 

QUANT +DE + DETERMINANTE + NOME 
Algumas de essas maçãs 

Expressões Qualitativas 

primeiro 
segundo 
terceiro 

uma 

primeira 
segunda 
terceira 

Dois 
Três 

Primeiros 
Segundos 
Terceiros 

duas 

primeiras 
segundas 
terceiras 

DET + ADJ +DE + DET + N 
Este estúpido de o rapaz 

17 Os termos sublinhados a negrito indicam novas integrações nas classes de determinantes (Cf 
Monteiro (2002:41, em que se transferem tanto, tanta, tantos e tantas para os demonstrativos. Alguns 
pronomes interrogativos e relativos são tomados como quantificadores. 
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Parece haver vários tipos de relações entre o conceito de determinantes e o dos 

especiflcadores, no sentido de que ambos os termos se referem a um conjunto de 
elementos à esquerda do nome, num sintagma nommai. No entanto, na perspectiva 

«.«t-H- falar de esDecificadores é falar de uma categoria linguística 
acima uusuaua, n u » ~~ &■>}—y  

hiperónima de determinantes e quantificadores, na qual os determinantes são um tipo 

de especiflcadores de nomes que, numa estrutura nominal, engloba apenas os artigos e 

os possessivos e demonstrativos. 

Venfica-se, no quadro em (27), que a integração dos especiflcadores nas 
respectivas subclasses foi fortemente revista em Linguística do Português mais 
recente, de tal modo que as designações PRÉ-ARTIGOS, ARTIGOS e PÓS-

ARTIGOS e a categoria estrutural designada DENOTATTVO, por um lado, caíram 
em desuso, na classe dos especiflcadores do nome e os seus constituintes do tipo 
próprio/a, próprios/as distnbuem-se pela classe dos possessivos, dada a sua 
significação de posse; os indefinidos outro/a, outros/as, mesmo/a, mesmos/as, tal e 
tais passaram a pertencer à classe dos demonstrativos, pela sua significação 
demonstrativa. Por outro lado, há uma distinção entre os quantificadores indefinidos e 
os pronomes interrogativos e relativos. 18 Os possessivos, como determinantes, entram 
em vários tipos de construções, como Neves (1996) e Vilela (1999:215) mostram e 
conforme se ilustra em (28): 

28. Estrutura das sequências com os Possessivos 

Estrutura 
ARTIGO+POSS+NOME 
ARTIGO+POSS+ADJ+NOME 
DEMONS+POSS (+ADJ)+NOME 

DEMONS+NOME+POSS 

Exemplos 

O meu colega... 

O meu melhor amigo... 
Este meu (estimado) amigo.. 

Todos/ambos+ARTIGO+POSS+NOME 
QUANT INDEF/NUM+NOME+POSS 

Este amigo meu. 
Todos/ambos os meus alunos. 

Quaisquer/dois amigos meus... 

Confrontar Moneiro (2002). 
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O quadro em (28) sublinha várias hipóteses de construção de sintagmas 
nominais contendo os possessivos. Assim, podem preceder um possessivo os artigos 
definidos, os pronomes demonstrativos e alguns quantificadores indefinidos. l! 

1.4. SNs do PE e as representações universais de categorias 

1.4.1. As hipóteses de Casteleiro (1977) e de Mateus et ai. (1989) para o PE 

Casteleiro (1977) parte, como já se verificou neste capítulo, da distinção entre 
Artigo, Pré-Artigo e Pós-Artigo para propor as duas regras sintagmáticas seguintes: 

29. a) (RI) SN - DET + N 
b) (R2) DET - (Pré-Art) + Art + (Pós-Art) 

As regras em (29) dão conta da localização dos determinantes no interior dos 

sintagmas nominais, em particular da sua posição de especificador, por um lado, e das 

três posições dos elementos do DET, destacando o papel fundamental que os Artigos 

desempenham, por outro lado. 
A adopção das regras (29) a uma estrutura de ramificação ternária daria a 

~ 20 

seguinte representação. 

19 Justifica-se a definição tradicional dos determinantes possessivos como os pos-Artigos. De acordo 
com Brito 0999), apresenta-se a possibilidade de os possessivos serem os nuc eos dos sintagmas 
STOSS ftovavelmeme, este smtagma é especificado por artigos ou por demonstrativos. Poder-se-a 
dícutfr se os artigos são de facto os especificadores dos possessivos, ou os possessivos sao os 
complementos dos artigos, dado que os artigos são considerados como os verdadeiros elementos a 

S Ï Ï S T Î O ^ - o fazem a representação arborizada da estrutura sintáctica dos smtagmas 
nombÏÏs, mas descrevem a distnbuição dos elementos no interior dos smtagmas nommai, verbal, 
preposicional e adverbial, sugerindo uma representação adoptada neste trabalho em (30). 
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50. 

(Compl.) 

< 

Art. 

( Definido N 

Dem 
> 

(Pós-Art) 

Indefinidos \ 
Num Cardinal 
Num Ordinal 
Possessivo 
Quant Relativo 
Interrogativo Q 

Nesta arborização, a categoria determinante é lata, sendo partida em três 

ramos: um ramo dos pré-artigos, outro dos artigos e outro ainda dospós-artigos. Há, 

no entanto, três aspectos que entram em choque, a sublinhar: em Casteleiro (1977), o 

conceito de artigos abrange os artigos definidos, indefinidos e os demonstrativos; os 

possessivos são concebidos como pós-artigos. Mateus et ai. (1989) não consideram os 

demonstrativos como artigos, mas como determinantes deícticos, em paralelo com os 

possessivos, no que respeita ao seu carácter deíctico, e a noção de pré/pós-artigos 

torna-se irrelevante para as autoras. 

Na verdade, as posições sintácticas dos artigos definidos, dos demonstrativos e 

dos possessivos têm gerado discussões. Casteleiro (1977) separa os possessivos dos 

artigos, apresentando argumentos, segundo os quais não há nada que confira aos 

possessivos os traços que os assemelhe aos artigos, contrariamente ao que acontece 

com os pronomes demonstrativos. Castilho (1996) encontra também razões sintácticas 

e semânticas que agrega os artigos definidos e os demonstrativos. Pelo seu nível 

semântico de posse, os possessivos podem ser integrados como pós-artigos, mas a sua 

inserção deve ser revista. 
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1.4.2. A hipótese de Chomsky (1970) 

A representação em (30) cedo foi rejeitada, por várias razões. Em particular, 

ela não respeita o binarismo, uma das ideias geralmente aceites na Teoria X-barra, 

nem a ideia das regras categorialmente neutras. 

Uma modificação requerida pode então obter-se pelo reconhecimento do nível 

adicionai e intermédio de N', um nível de representação categorial entre o núcleo e a 

sua projecção máxima.22 Este posicionamento pode justificar o abandono do esquema 

em (30) e a adopção de uma representação tal como aparece em (31): 

31. SN 

Det/Esp N' 

N (Compl) 

Nesta perspectiva, os especificadores são "filhos" de SN e "irmãos" de N' e os 

complementos são "filhos" de N' e "irmãos" de nome. Os determinantes têm uma 

relação gramatical diferente da dos complementos e do respectivo núcleo: eles 

projectam-se no interior dos sintagmas nominais como especificadores de nomes, 

enquanto os complementos são seleccionados pelo nome, projectando-se nas 

derivações a partir do nome-barra 

21 As regras categorialmente neutras são, de acordo com Raposo (1992:183), as seguintes: 
(i) X" n (YP) X' (regra dos especificadores) 
fin X' TTX(ZP) (regra dos complementos) 

* De acordo com os fundamentos teóncos da Teona X-Barra de Chomsky (1970), apresentados em 
Campos (1991), Raposo (1992), Ouhalla (1994), entre outros, a categona smtagmatica do nome tem^ 
pelo menos três níveis: entre o Nome e o Sintagma Nominal, existe um nó mtermedrano, Nome-Barra 
(N'), hierarquicamente acima do Nome e hierarquicamente abaixo do Smtagma Nommai. 
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1.4.3. A hipótese SDET de Abney (1987) 

Abney (1987), citado por vários linguistas, como Carstens (1993), Ouhalla 
(1994:96), Haegeman (1997), Martinho (1998.81), Bnto (1992,1994 e 1999), Duarte 
et ai. (1999) e outros, propõe a possibilidade de, nas expressões nominais em posição 
argumentai, os nomes serem dominados por uma ou mais camadas de categorias 
funcionais, sendo os determinantes a categona privilegiada Ou seja, a categoria SN 
passa a ser reinterpretada como uma projecção lexical de N, mas este é dominada por 
uma "camada" de uma ou mais projecções funcionais, sendo os determinantes um 
desses núcleos funcionais. O SDET é tomado como a projecção máxima sintáctica de 
DET e projecção máxima semântica de N. Nesta hipótese, DET é um núcleo 
funcional da projecção e SN, como um complemento, funcionalmente seleccionado 

por DET. 
Esta ideia de que os determinantes são elementos funcionais tem 

consequências imediatas na alteração da representação das estruturas nominais. 

Começa a ser utilizada intensamente a etiqueta SDET no lugar de SN, como em (32): 
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32. SDET 

DET' 
IX 

DET SN 

N (Compl) 

Nesta representação, o núcleo da projecção máxima é DET que, 

consequentemente, subcategoria rege e c-comanda o predicado nommai descnto 

como SN, determinando a sua disposição nas construções nominais. * 

1.4.4. As hipóteses de Brito (1993) 

Embora a categoria DET ocupe o lugar de destaque, Abney (1987) e outros 

autores não recusam a existência de outras categorias funcionais. No prosseguimento 

desta assunção, Brito (1993), no seu trabalho contrastivo sobre aspectos sintácticos 

em Português e no Francês, adverte que, na representação de estruturas nominais, 

deve haver uma distinção importante entre expressões determinadas e expressões 

quantificadas. Neste contexto, a autora introduz uma proposta de duas categorias, a 

saber: 

SDET - projecção máxima de DET; 
SQ - projecção máxima de Q (quantificador). 

De acordo com a sua proposta, há construções nominais que podem ser 

descritas como SDET ou SQ, conforme DET é [-Quant] ou [+Quant], como se 

descreve simplificadamente em (33): 

23 As noções de Regência e de c-Comando podem ser encontradas em Raposo (1992), p. 
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33. 
a) SDET 

DET' 

b) SQ 

Q SN 

N (Compl) 

Neste quadro, uma expressão nominal é descrita como SDET, se DET for 
ocupado por um artigo definido, por um demonstrativo, ambos marcados pelos traços 
[-Quant], podendo ser precedidos de um quantificador universal (quantificador todos 
ou quantificador ambos) com traços [+Quant], ou ser seguidos de um possessivo, 
outros quantificadores discretos e um nome marcado no plural, como em 'todos 
os/estes meus três primeiros peritos da ciência...- É que, dentro da chamada 
Hipótese SDET de Abney (1987), houve uma redefinição da noção de determinante 
do nome, tendo em conta que são elementos funcionais que pertencem a uma classe 
fechada. Surge a necessidade de se desenvolverem novas perspectivas de 
representação dos SNs, "no sentido de conceber outros constituintes à esquerda do N, 
nos núcleos ou nos especificadores de categorias funcionais, e assim dar conta da co-
ocorrência de determinantes com outros elementos" (Brito, 1999,a: 83). 

Dada à especificidade do Português, deve admitir-se, à partida, a existência de 
uma certa hierarquia entre as categorias funcionais que dominam o SN. Primeiro que 
tudo, parece ser plausível aceitar-se que tanto o quantificador (todo(s)/a(s)) como o 
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quantificador (ambos/as) seleccionam estruturalmente um artigo definido, ou um 

demonstrativo, como a seguir se mostra, embora, no caso do Português de 

Moçambique ocorra sem os elementos mencionados: 

34. Todos/ambos os/estes livros de Linguística... 

Em segundo lugar, os artigos e os demonstrativos podem preceder um 

possessivo. No entanto, os possessivos, de acordo com Brito (1999.a), ocupam uma 

posição distinta da de DET, aparecendo como núcleo de uma outra categoria 

funcionai Sintagma Possessivo, seleccionados ou pelos artigos definidos ou pelos 

demonstrativos, como em: 

35. Os/estes meus livros de Linguística... 

Teoricamente, o Sintagma Possessivo tem uma configuração semelhante à do 

esquema em (36): 

36. 

SPOSS 

POSS' 

POSS 

Brito (1993, 1999) dá conta ainda da existência de uma outra categoria 
designada Sintagma Número (SNUM), no interior da categoria SDET. Esta categoria, 
tal como qualquer categoria sintagmática, poderá ter, como especificadores, certas 
expressões aliadas à quantificação (os quantificadores discretos e os numerais), no 
caso do Português Europeu; o núcleo NUM selecciona funcionalmente o SN.23 

24 O assunto vai ser considerado de novo no capítulo m. 
25 NUM, como uma categoria que opõe singular/plural em diversas línguas. 



39 

1.4.5. SDET: uma primeira proposta aglutinante 

Na perspectiva acima apresentada, uma representação possível da estrutura 

nominal, fazendo valer a hipótese SDET de Abney (1987) é aquela em que a categoria 

funcionai hierarquicamente superior que domina o SN é o SDET (sintagma 

determinante); no interior do qual pode figurar o SPOSS (sintagma possessivo), este 

com possibilidades de seleccionar o SNUM (sintagma número). O SNUM é a 

categoria imediatamente superior que selecciona o SN, como seu complemento. 

A caminhar-se certo no desenvolvimento desta perspectiva, a representação 

das construções nominais seria como a seguir se mostra em (37): 
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37. 

SDET 

Qs totals 

Qs duais 

Todos 

>ET 

DET SPOSS 

POSS' 

POSS 

ArtDef 
Demons. 

SNUM 

Q Discretos NUM' 

os/estes meus outros 

NUM SN 

-pi N. (Compl) 

A 
-$ livro-de Linguística 

Uma particularidade desta representação está na consideração de os 

quantificadores universais serem os especificadores do SDET. Em trabalhos recentes 

de Brito (2000 e 2001), defende-se que os quantificadores todos e ambos ocupam uma 

posição de núcleo funcionai de SQ, sendo SDET seleccionado por Q, como aparece 

abaixo: 
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38. 

Qs totais 

Qs duais 

Todos 

ArtDef 

Demons. 

SNUM 

Q Discretos NUM' 

NUM SN 

-pi N (Compl) 

os/estes meus outros -s livro- de Linguística 

Nesta secção destacou-se a ideia de que tem havido uma evolução na 

representação de estruturas sintácticas dos sintagmas nominais, tendo a adopção da 

hipótese SDET de Abney (1987) constituído um importante ponto de partida para a 

representação de várias línguas do mundo. 
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2. A estrutura semântica dos sintagmas nominais no PE 

2.1. Tipos de entidades semânticas no PE 

Os nomes designam ENTIDADES, sendo possível fazer-se uma distinção entre 

diversos tipos de entidades. Uma valiosa contribuição para esta temática é o trabalho 

de Carlson (1977), apresentado em Lopes (1993), segundo o qual, a um nível 

abstracto, se podem conceber entidades de tipo diferente, como OBJECTOS, 

ESPÉCIES e FASES, definidos do seguinte modo: 

(1) OBJECTOS são entidades denotadas por um sintagma 

nominal que designa um indivíduo específico. Os nomes 

ou os sintagmas nominais que são veículos destas 

entidades caracterizam-se por conterem uma informação 

com traço [+DEFTNIDO]. Os nomes próprios e os nomes 

contáveis determinados ou quantificados, como o livro de 

contos, a casa da Maria, a mesa da sala de jantar..., que 

podem ser descrições definidas, representam as entidades 

consideradas OBJECTOS. 

(2) ESPÉCIE representa entidades atemporais que se podem 

instanciar através de fases (stage) ancoradas no tempo e no 

espaço, ''concebidas como entidades que se realizam 

através de um conjunto aberto de membros, a espécie é 

definida em termos quantificacionais", citando Lopes 

(1993:119). Um termo de espécie cobre não só as "espécies 

naturais" mas também os discursivamente construídos 

como nome de espécie, dependendo da construção em que 

se encontra. Qualquer nome pode ser, em princípio, nome 

de espécie. Os nomes de espécie ocorrem tipicamente com 

os determinantes o/os, a/as e, nalguns casos, com um/uns, 

uma/umas, podendo, sob certas circunstâncias, não ter 

qualquer artigo. 



43 

(3) FASES denotam propriedades transitórias de indivíduos. 
Em Português, o João é rico e o João está rico são 
distintos. No primeiro caso, trata-se de propriedades 
permanentes, aquilo que não é susceptível de mudança 
enquanto, no segundo caso, trata-se de fases ou de 
propriedades transitórias. As frases transcritas ilustram um 
contraste ser/estar que existe em Português e que permite 
considerar que, no primeiro caso, existe um predicado de 
objecto (ou de indivíduo) e, no segundo caso, um 
predicado de fase. A forma "o João", aquela acerca da qual 
se fazem as predicações, denota, num caso, um indivíduo e, 
noutro caso, uma fase. 

A distinção entre os conceitos de ESPÉCIE e de OBJECTO nem sempre é 
claramente marcada e tem merecido debates controversos entre os linguistas. 
Verifica-se que, por vezes, existe uma grande dificuldade na classificação da natureza 
de um sintagma nominal, em particular, se este refere OBJECTOS ou ESPÉCIES, visto 
que os sintagmas nominais podem referir-se tanto à espécie ou à classe de objectos 
como a um exemplar destes objectos, ou outro tipo de entidade que se deve tomar em 
consideração ao interpretar uma frase. Quer dizer: não há nada na forma que indique 
que estamos perante um OBJECTO ou uma ESPÉCIE em línguas como o Português, 
apesar de isto ser diferente em línguas como o Inglês. A semântica desses elementos é 
definida, em grande medida, na frase. 
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2.2. Classes nominais no PE 

Todo o estudo sobre a semântica dos nomes deverá partir da sua análise 

enquanto nomes não marcados, isto é, nomes destituídos de especificadores e 

complementos, que dê conta de que existe algo em comum que liga os nomes na sua 

função designatória. 

Sendo que todas as expressões nominais se constroem em redor de um nome, 

há necessidade de se fazer uma distinção breve entre as classes principais dos nomes. 

Na perspectiva de muitos linguistas, como Mateus et ai. (1989), Peres (1993), 

Marques (1993), Laca (1996 e 1999), Bosque (1996) e outros, deve fazer-se uma 

primeira separação entre nome "comum" e respectivas variações e o nome "próprio". 

Segundo esta distinção, os nomes comuns são considerados como predicados que 

denotam classes ou grupos de indivíduos básicos, tipos de matéria, classes de 

colecções, ou referem propriedades de eventos e de estados. 

Em Mateus et ai. (1989:57), define-se nome comum como uma palavra que, 

ao contrário de nomes próprios que designam um referente fixo, indica uma 

propriedade definitória de conjunto de objectos, acerca dos quais é possível dizer que 

são estes objectos. Um nome comum sem nenhum determinante exprime uma 

intensão, sendo um termo que designa um conjunto de objectos que uma expressão 

denota, não designando objectos identificados ou pressupostos identificáveis pelos 

falantes. Em Bosque (1999) usa-se uma nova designação "nome apelativo", para além 

do termo "nome comum", mas este autor e outros definem esta categoria em termos 

de uma categoria gramatical que expressa apenas a pertença das coisas a uma classe. 

Um nome comum diz sobre "o que é" uma dada entidade, aquilo que convém 

a todos os indivíduos de uma classe, espécie ou família, significando a natureza ou as 

qualidades que gozam. Esta definição que atribui a pertença das entidades a uma 

"espécie", "família" ou "classe" poderá ser válida, na medida em que sempre que os 

falantes de uma determinada língua querem mencionar as coisas do mundo que os 

rodeiam, dão sempre o mesmo nome a objectos, por possuírem características 

idênticas, não ignorando também que tais objectos diferem sensivelmente muitas 

vezes na forma, consistência, tamanho ou uso. Isto acontece, por exemplo, com livro, 

casa, mesa, que são categorias que não distinguem ou identificam um objecto 
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particular entre os demais elementos da mesma classe, nem denotam um indivíduo, 

nem dizem como a "coisa" se chama, porque se referem simplesmente ao conceito. 

O nome comum pode pertencer a uma série de classes lexicais distintas a 

mencionar, podendo agrupar-se por vários pares distintivos. Pela estreita ligação que 

os nomes comuns mantêm com a presença ou a ausência de determinantes e com o 

número morfológico (singular/plural), prestar-se-á especial atenção ao par nome 
contável vs. nome não contável, conceitos trazidos à luz por muitos linguistas. As 

designações "enumeráveis", "quantificáveis", "individualizados", "colectivos", 

"concretos" e "abstractos" associados aos nomes comuns não devem também ser 

menosprezadas. 
Os nomes comuns podem classificar-se em contáveis/descontínuos e em não 

contáveis/contínuos. Estes conceitos opõem os nomes das "coisas", nomes que 
designam entidades descontínuas ou discretas aos nomes comuns de "substância", 
aqueles que caracterizam entidades como "matéria", "massa" ou "substância". Ou 
seja, os nomes contáveis, como casa, árvore..., podem pluralizar-se e quantificar-se, 
podendo dizer-se, por exemplo, casa/casas/quatro casas, sem incorrer em má 

construção. 
Os nomes não contáveis também chamados contínuos, medíveis ou de matéria, 

denotam entidades em que cada porção é da mesma natureza que o todo. É o caso dos 

nomes como água, vinho, ouro... que não podem ser pluralizados e quando 

aparentemente o são, o que se conta são os recipientes ou partes delimitados, como 

em água/ águas/ quatro águas. 
Como se pode depreender, as distinções entre os nomes contáveis e não 

contáveis têm consequências sintácticas e semânticas imediatas, na medida em que os 

primeiros admitem cardinais e outros quantificadores indefinidos plurais (dois livros, 
poucas árvores, muitas casas, demasiados problemas...). Os nomes não contáveis não 

admitem, em geral, cardinais e os indefinidos plurais, como *quatro arrozes, 
admitindo, no entanto, formas de quantificação relativa ou de quantidade (pouco 
tempo, muito arroz, demasiado esforço, tanta paciência). 

Os nomes não contáveis estendem-se em grande número de campos lexicais 
de difícil delimitação. Isto quer dizer que eles podem designar substâncias informes, 
como ar, nevoeiro, neve..., substancias extensas, como sangue, carne...; matéria 
prima, como mármore, granito, ouro; produtos naturais, como mel, leite...; produtos 
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artificiais, como manteiga, papel...; conjuntos compactos, aglomerados de partes ou 

grãos, como areia, farinha, entre os vários campos lexicais. 

A razão da diferenciação entre nomes contáveis e não contáveis reside na sua 

natureza semântica, que associa um tipo de significado quantificativo a cada 

categoria. Os conceitos opõem o número à quantidade, no sentido de que as "coisas" 

podem ser contadas, enumeradas ou seriadas e as "substâncias", não podem ser 

individualizadas, mas podem ser medidas em porções. A vantagem destes conceitos é 

o fornecimento das condições que permitem a distinção entre partes singulares ou 

partes plurais de um conjunto e uma porção ou porções. 

A ideia é corroborada por Móia (1993: 40), entre outros, que considera que os 

nomes contáveis, como casa, árvore, cão, gato, mesa..., denotam entidades discretas 

do universo de discurso e os nomes contínuos/massivos como água, oxigénio, areia... 
apontam para uma expressão de conjunto de partes contínuas. Na sequência deste 

pensamento, surge a distinção entre nomes enumeráveis vs. nomes quantificáveis. 
Os nomes contáveis são caracterizados por serem enumeráveis, no sentido de 

que estes admitem o plural e, ao pluralizarem, também podem ser quantificados 

através de um numeral. Os nomes não contáveis são apenas quantificáveis, ao 

denotarem entidades em que não é possível fazer a individualização dos seus 

constituintes. Isto quer dizer que pode dizer-se tanto comprei casas/livros..., como 

comprei três casas/livros..., sendo impossível ou incorrecto utilizar nomes não 

contáveis, como em * tenho duas saudades da minha terra, ou tive ^águas/duas 
águas a refeição, porque saudades e água são entidades não susceptíveis de serem 

enumerados. Poder-se-ia dizer, por outras vias e de forma mais plausível, nos casos de 

saudade e água, que tenho muitas saudades da minha terra ou tive dois 
copos/garrafas de água a refeição, pois os nomes contínuos só são representantes de 

entidades medíveis, que envolvem substâncias ou maténas. 

Há outros tipos de classificação a partir dos quais os nomes comuns se 
distribuem. Por razões que se prendem com a sua irrelevância face ao presente 
trabalho, não se fará uma menção muito aprofundada Trata-se das oposições nomes 
de indivíduos vs. nomes colectivos e nomes abstractos vs. nomes concretos. 

26 É possível dizer em PE "bebi duas águas ao almoço " ou "bebi dois cafés ",embora não signifique 
"duas garrafas de água " ou "duas chávenas de café ".respectivamente. 
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Os nomes de indivíduos são os nomes que se percebem como entidades 

materiais simples e únicos, distinguindo-se dos nomes colectivos, os que se percebem 

como múltiplos ou conjuntos de entidades individuais. Assim, o nome soldado é 

encarado como sendo simples, com o sema de "individualidade", ao contrário de 

exército, que representa uma colecção de entidades. 

Mateus et ai. (1989) empregam o conceito "nome abstracto" para as 

expressões que designam um objecto não observável directamente pelos órgãos de 

sentido humano, não sendo localizável no espaço e no tempo, senão por referência no 

discurso. Designam entidades sem existência "real". Bosque (1999:45), citando Bello 

(1847), define os nomes abstractos como aqueles que designam entidades separadas 

das suas características relativas à sua forma, tamanho, cor, composição, uso, valor, 

apreciação, interpretação e muitas outras noções igualmente predicáveis a partir dos 

objectos. São nomes abstractos os nomes contáveis de objectos imateriais, como 

condição, problema, propriedade, virtude, resultado; nomes não contáveis, como 

paciência, soberba, inteligência... 
Na verdade, os nomes abstractos distinguem-se dos concretos por serem 

termos complexos que não se percebem como objectos físicos como beleza, verdade, 
esperança, saudade; os nomes concretos podem designar entidades com 
"materialidade", animada ou não, como o ar, a casa, o calor, o cheiro, o tecto, o 
paladar... Pode-se incluir na lista dos nomes concretos nomes de situação que, no 
dizer de Móia (1999:41), são o tipo de expressões que denotam um conjunto de 
entidades primitivas do universo de discurso, remetendo para estados e situações, 
como terramoto, incêndio, cheia, tempestade, ciclone... Os nomes de eventos que, não 
designando igualmente objectos físicos, apontam para um processo culminado ou uma 
culminação, como acidente, batalha, conferência, morte... 

Uma outra distinção dos nomes, proposta por Donnellan (1966) e 
recentemente explorada por Oliveira (2001), é a de nomes predicados e nomes 
argumentos. A autora considera que a distinção entre nomes predicados e nomes 
argumentos relaciona-se com os contrastes que separam nomes contáveis e nomes não 
contáveis; e nomes singulares e nomes plurais, noções estreitamente ligadas às línguas 

românicas. 
Oliveira (2001) distingue os nomes que ocupam a posição predicativa, isto é, 

junto dos verbos predicativos, como em o miúdo é filho do Pedro e os nomes que 
entram em estruturas de subcategorização de qualquer item lexical (verbos ou 
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preposições), nomeadamente, com as relações de argumentos externos e internos, 

como os nomes comuns (miúdo e café), em o miúdo adora café, preenchem a 

estrutura argumentai do verbo adorar. 
No Português Europeu, dado que os nomes simples são tendencialmente 

predicados, não podem ocorrer facilmente na posição de sujeito. No entanto, os 

massivos e os plurais de nomes contáveis ocorrem mais facilmente como sujeito 

quando outros factores induzem uma leitura genérica associada à espécie. Duarte et ai. 

(1999:486) consideram que os nomes singulares sem determinante podem ocorrer na 

posição de argumento externo só quando associados com tempo genérico, enquanto os 

nomes plurais na mesma posição podem receber a leitura existencial (associado com 

tempo factual) ou a leitura genérica (associado com tempo genérico). 

Os nomes argumentos internos no singular ou no plural podem ocorrer sem 

artigo, de acordo com as interpretações que podem propiciar. Os nomes simples 

argumentos externos não podem por si sós constituir entidades referenciais, 

necessitando para tal de determinantes. Mas, como veremos adiante, há nomes 

simples referenciais como argumento externo no PM, sob certas condições. 

A classificação dos nomes comuns tem muito interesse, quando se associa ao 

estudo dos nomes ou sintagmas nominais sem artigos. Os contáveis e os contínuos, se 

forem submetidos aos critérios da mudança da flexão de número singular/plural e 

adição ou supressão de determinantes, podem entrar semanticamente em distribuição 

complementar, de acordo com as considerações de muitos linguistas, como Bosque 

(1996), Laca (1996), Garrido (1996), Oliveira (1998), entre outros. 

Verifica-se, por um lado, que um nome contável no singular pode designar um 

só indivíduo; no plural/designa os indivíduos de um conjunto. Compare-se o par 
gato/gatos. 

Por outro lado, um nome contínuo no singular denota uma substância e, no 

plural, refere quantidades (ou porções/partes) mais ou menos determinadas, a partir, 

por exemplo, dos seus recipientes: o par água/águas. 
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2.3. Relação nomes de espécie vs genericidade em SNs 

O conceito de ESPÉCIE está estreitamente ligado ao conceito de 

GENERICIDADE. Com efeito, uma das formas de obter frases genéricas é através de 

termos de espécie. Uma outra forma consiste na construção de frases caracterizadoras. 

Kriflca et ai. (1995), Almeida (1996), Leonetti (1999), Oliveira (1998), Oliveira e 

Cunha (2001), entre outros, consideram esta distinção. 

2.3.1. Nomes com referência à espécie 

Repare-se agora nos exemplos em (39), fornecidos para ilustrar os sintagmas 

nominms aos quais se pode atribuir uma leitura genérica, mais propriamente, de 

espécie. Trata-se de sintagma nominal com artigo definido, em (39 a), de sintagma 

nominal com artigo indefinido, em (39. b), e de sintagma nominal sem determinante, 

em (39. c): 

27 

39. a) O homem pisou a lua em 1969. 

b) Um pássaro voa 

c) Adoro cães. 

Referiu-se que o artigo definido atribui ao nome em geral uma leitura 
específica; o artigo indefinido pode conferir tanto a leitura específica como não 
específica, desde que haja ou não uma implicação de pressuposição de existência. 

Embora tradicionalmente se associe o artigo definido a leitura específica, isso 

não se verifica em (39.a), porque o nome que compõe o sintagma é de espécie e a 

leitura é, portanto, não definida. Todas as construções de (39) não apresentam a 

pressuposição de existência, tendo sintagmas nominais com leitura genérica Assim, 

tais sintagmas nominais remetem para espécies, deixando em aberto a questão 

Exemplos retirados de Oliveira (1998). 
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problemática e complexa da caracterização ontológica destas entidades, isto é, não 

designam um indivíduo ou um grupo de indivíduos específicos. 

Estruturas nominais como as de (39), não são definidas em termos 

quantificacionais, mas é convocado um feixe de propriedades essenciais comuns que 

se aplicam a todos os membros que realizam a espécie de ser homem, pássaro ou cão, 
■ 28 

cuja caracterização implica um maior grau de abstracção do conceito. 
Alguns nomes ou sintagmas nominais de espécie são representados por nomes 

comuns contáveis no singular, exibindo determinante (o homem, o porco), nomes 

contáveis no plural, com ou sem determinante (os filhos/filhos), nomes massivos 

(café) e também colectivos (enxame). 

A predicação das construções com nomes com referência a espécie não denota 

um indivíduo ou um objecto do domínio semântico. Em Inglês, trata-se 

particularmente dos casos dos nomes singulares contáveis com artigo definido, como 

em (40. a), dos nomes plurais contáveis sem artigo (40. b) e dos nomes massivos sem 

artigo (40. c): 

40. a) The lion is a preditory cat. 
b) Lions are preditory cats. 
c) Gold is a precious metal. 

As traduções dos exemplos para a língua portuguesa, sobretudo os exemplos 

das alíneas (b-c, em 40), são dificilmente aceites pelos falantes do Português Europeu. 

O motivo mais forte reside na obrigatoriedade da legitimação desse tipo de expressões 

pelos determinantes. Observem-se as traduções dos exemplos de (40), apresentados a 

seguir: 

41. a) O leão é um gato predador. 
b) ILeões são gatos predadores. 

c) ?Ouro é um metal precioso. 

^Veja-se, a este respeito, Lopes (1993), Knfka et ai. (1995), Almexda (1996), Oliveira (1998), Oliveira 
e Cunha (2001), entre outros. 
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Em (41. a), tal como em (39.a), é utilizado o artigo definido, nos sintagmas 

nominais na posição de sujeito de um nome com referência a espécie, como (o leão), 

(o homem). 

É possível, em certos contextos, encontrar em PE termos de espécie com 

definido, quer no plural, quer no singular de nomes contáveis, assim como de nomes 

massivos: 

42. a) O João ama os leopardos. 

b) O João ama o leopardo. 

No entanto, frases como (42a) e (42b) são ambíguas. 
Em contextos particulares, como sejam verbos estativos disposicionais é 

possível encontrar, nesta posição, nomes contáveis no plural e massivos sem qualquer 

determinante. Veja-se (42c-d): 

c) O João ama leopardos. 

d) O João ama café. 

Com o artigo indefinido no singular, em (43. b), um sintagma nominal do tipo 

(uma criança) pode, sob certas circunstâncias, ter uma leitura genérica, 

contrariamente ao que acontece com o plural (umas crianças), como em (43. a): 

43. a) ? Umas crianças querem sempre brincar, 

b) Uma criança quer sempre brincar. 

Leonetri (1999: 871), na linha de outros estudos, propõe para o Espanhol que 

os sintagmas nominais genéricos (outra forma de designar termos de espécie) se 

distribuem por três grupos, exemplificados, em (44), (45) e (46): 

. Os sintagmas nominais que se constroem com o artigo definido e um nome 

comum contável no singular: 

44. O leopardo é fácil de domesticar. 
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. Os sintagmas nommais com artigo definido e um nome contável no plural: 

45. Os leopardos são fáceis de domesticar. 

• Os sintagmas nominais com artigo indefinido: 

46. Um leopardo é fácil de domesticar. 
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2.3.2. Frases caracterizadoras 

A genericidade pode também ser expressa através de frases caracterizadoras. 

De acordo com Krifka et ai. (1995:5-8) e Oliveira (1998), as frases caracterizadoras 

apresentam generalizações baseadas em eventos e factos; elas não expressam 

episódios específicos, mas regularidades relativas a ocorrência de episódios ou de 

factos particulares. Permitem uma leitura genérica sem que haja termos de espécie, 

isto é, sintagmas nominais genéricos. 

Tanto em Inglês, como em Português as frases caracterizadoras podem surgir 

em certos contextos, como em (47) e (48), entre outros: 

. Frases com o predicado verbal no presente simples, no passado, ou no futuro: 

47. John smokes/ smoked/ will (always) smoke a pipe, com a interpretação equivalente 

a "O João Junta/ fumava/ fumará sempre cachimbo". 

. Frases com advérbios do tipo tipicamente, usualmente, sempre, ou expressões 
especiais como tem inclinação/hábito/predisposição, ou tende/frequenta: 

48. a) Um homem é tipicamente machista perante uma mulher. 

b) O João usualmente fuma cachimbo. 

c) O João fuma sempre cachimbo. 

Oliveira (1988 e 1998) e Oliveira e Cunha (2001) apresentam algumas 

sugestões para a interpretação genérica dos sintagmas nominais e de frases, no 

Português. De acordo com Oliveira, o sintagma nominal com artigo indefinido um 
ocorre em posição temática (49.a). Quando ocorre com predicadores de evento (49.b) 

ou ditos "colectivos" (49.c) apresenta uma leitura particular ou então de sub- espécie. 

Esta última é designada por Krifka et ai. (1995) como leitura taxinómica. 
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49. a) Um gato tem amizade pelos donos. 
b) Um gato foi introduzido na Argélia. 

c) Um gato abunda na Europa. 

É ainda de notar que muitas frases caracterizadoras apresentam um efeito de 

uma norma ou princípio axiológico, ou, como por vezes se diz, um efeito "law-like". 

O exemplo (50) evidencia tal leitura: 

50. Um homem não chora. 

Em síntese, uma parte do significado dos sintagmas nominais está relacionado 

com os tipos semânticos das entidades concebidos nos enunciados, distinguindo 

objectos, espécies e fases. 
As distinções entre nomes contáveis vs não contáveis e entre objectos, 

espécies e fases apoiam em grande medida não só a leitura dos sintagmas nominais 

como também, em conjunção com os predicados, a leitura semântica de toda a frase. 

Os conceitos de determinante e de restritor de nomes são também absolutamente 

relevantes, pois permitem precisar o conteúdo semântico dos nomes, tendo em vista a 

leitura final da frase. 
Nos casos dos genéricos, embora surjam, em PE, habitualmente, com artigos, 

podem, sob certas condições, também não apresentar qualquer determinante, como se 

viu anteriormente. 
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2.4. Sintagmas definidos e sintagmas indefinidos 

2.4.1. Os artigos definidos como determinantes no PE 

Os artigos definidos são considerados na literatura moderna como 

determinantes. A propósito, Brito (1999: 27), no seguimento de outros autores, isola, 

de certo modo, os artigos definidos, uma vez constituírem segmentos que ocorrem 

frequentemente com os outros elementos da classe dos especificadores. E porquê? 

Vilela (1999:196) e Progovac (1998:165) afirmam que o artigo definido 

apresenta-se como o grau "zero" da determinação, na sua função simples de indicar o 

número e o género dos nomes que acompanham e na sua potência transformadora de 

qualquer categoria gramatical a núcleo do sintagma nominal. 

O grau "zero" de determinação presente nos artigos definidos, a que Vilela 

(1999) se refere, caracteriza-se pelo seu escasso conteúdo semântico. 

Laca (1996:893) não faz separação do conceito de determinante e do conceito 

de artigo, de tal modo que considera que falar da presença ou ausência de 

determinantes é em boa medida equivalente a falar da presença ou ausência de artigos. 

A autora, quando analisa os fenómenos da determinação na língua espanhola, constata 

que a grande maioria dos casos da ausência de determinante está relacionada com a 

não realização lexicalizada de artigos. 

O artigo, sobretudo o artigo definido, é um dos elementos que caracterizam o 
Português europeu e as restantes línguas românicas face à sua língua mãe, o Latim. As 
línguas que possuem o artigo empregam-no, de igual modo que os outros 
determinantes, para restringir a referência dos sintagmas nominais, isto é, a relação 
entre as expressões nominais e as entidades a que os falantes aludem por meio de tais 
expressões. 

O artigo definido permite conectar a informação lexical contida no sintagma 

nominal com a informação contextual que os falantes empregam para constituir a 

interpretação do enunciado. 
O traço de definitude com que se caracteriza o artigo definido, assim como os 

demonstrativos e os pronomes pessoais, contém uma informação gramatical que serve 
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para restringir a construção de uma interpretação adequada por parte do falante. Esta 

capacidade do artigo definido distingue-o do artigo indefinido. 

2.4.2. Artigo indefinido "MIM" e quantificação indeterminada 

Muitos linguistas referidos em Contreras (1996) e em Leonetti (1999) 
avançam vários argumentos para negar o estatuto de um como artigo. De facto, o 
artigo indefinido de muitas línguas românicas, incluindo o Português Europeu e o 
Espanhol, em particular, comporta-se em parte como um quantificador.30 Isto quererá 
dizer que um possui potencialmente propriedades adicionais que o aproximam do 
resto dos numerais cardinais. A evolução histórica do artigo indefinido tem seguido 
um padrão presumivelmente universal que parte dos valores tanto numerais como 
indefinidos presentes no numeral latino UNUS (cf. Leonetti 1999: 836-837). 

Um, quando se emprega como artigo indefinido, pode indicar entidades 

específicas, pragmaticamente salientes e relevantes no discurso, mas também 

funciona como marca de indefinitude com valores inespecíficos, genéricos ou 

atributivos onde o conteúdo de numeral ou de cardinalidade é irrelevante; por este 

facto, haverá razões suficientes para distinguir o indefinido do numeral. 

A identidade que subsiste no Português entre as formas do artigo indefinido 

um e o numeral um suscita a questão da sua classificação e o problema tem sido 

amplamente discutido na Linguística. 

Embora não seja exclusivo do indefinido, quando aparece em SN sujeito pré-

verbal (com verbos inacusativos, como os verbos aparecer, chegar ou não 

inacusativo), um + N ocorre preferencialmente com um restritor, como nos exemplos 

(51): 

29 A função definidora dos nomes associada particularmente ao artigo definido está relacionada 
com a sua forma etimológica. Leonetti (1999: 789), com base no estudo de historia das línguas, 
m l L T a U e m do artifo definido no pronome demonstrativo latino illeMla/Uut, T ^ Z ^ Z 
lugar ao pronome pessoal de terceira pessoa ele/ela e ao demonstrativo aquele/aquela. No processo 
wíórico da sua formação, aparecem entrelaçados diversos factores heterogéneos, tais^como a alteração 
do valor dêictico onginal do Mi, a necessidade de indicar o carácter temático dos SN s com a função 
de sujeito perante os outros constituintes e a tendência de marcar formalmente os nomes que denotam 
as entidades concretas, limitadas e identificáveis ou simplesmente proeminentes no discurso. 
30 As línguas Bantu, conforme se prestará atenção com o Anexo 8, não encontram um correspondente 
tanto para o artigo definido como para o artigo indefinido um. 
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51. a) Um grupo de fiéis chegou à igreja; 
b) Um rapaz que pastoreava desceu à aldeia; 
c) Uma greve que muito amolou o governo perturbou o país; 
d) Uma doença chegada do Zimbabwe matou várias pessoas. 

O complemento determinativo, (de fiéis), a frase relativa (que pastoreava/que 
muito amolou o governo) e a forma participial (chegada do Zimbabwe) são os 
instrumentos que fazem com que um nos sintagmas nommais aludidos seja 
verdadeiramente um artigo indefinido, no Português Europeu, e não um numeral. Em 
posição pós-verbal, ou em SN objecto directo, tais restritores não são tão necessários. 

Semanticamente, o artigo indefinido um/uns apresenta sempre um conteúdo de 
indeterminação do referente, resultante das operações de extracção de partes 
singulares ou plurais não identificadas no discurso. O alocutário não conhece qual ou 
quais das entidades, de todas as possíveis, são aquelas que o discurso refere. 

Um numeral caracteriza-se por possuir um conteúdo de cardinalidade (=1), ou 

a estimação numérica, enquanto o artigo apresenta um conteúdo de indeterminação do 

referente. 
Em síntese, os parágrafos anteriores afloraram os aspectos mais gerais da 

estrutura e da semântica dos sintagmas nominais no Português Europeu; salientaram o 
facto de que os sintagmas nominais possuem em geral um determinante ou uma 
sequência de determinantes, um núcleo de natureza nominal e eventualmente 
restritores de significação dos sintagmas nominais, mas sob certas condições, pode 
existir em Português um determinante nulo, como se verá no parágrafo 3. 
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2.4.3. Informação conhecida, informação nova e os determinantes 

Muitos linguistas como Giorgi (1988), Oliveira (1988), Longobardi (1994), 

Rigau (1999) e outros sublinham a importância de que se revestem os determinantes e 

os complementos dos nomes na clarificação dos significados contidos nos nomes que 

acompanham. A ideia fundamental é que, em várias línguas, como o Espanhol, o 

Italiano, o Português, os determinantes e os restritores contribuem claramente para a 

atribuições de propriedades precisas aos nomes. Particularmente, os determinantes em 

muitas línguas são operadores obrigatórios de um sintagma porque exprimem ou 

reduzem a extensão de um tipo de entidade referido pelo núcleo nominal. Os nomes 

necessitam de um determinante seja para fazer referência a entidades seja para os 

quantificar, ou mesmo para ocupar certas posições gramaticais e, por sua vez, para 

actuarem semanticamente como argumentos de um predicado. 

As expressões definidas e indefinidas distinguem-se entre si por os primeiros 
referirem tipicamente informação conhecida e os segundos a informação nova. Assim, 
existe nas expressões definidas uma informação já conhecida pelos locutores ou que 
eles deduzem a partir dos elementos que asseguram a conectividade no discurso, entre 
eles o artigo definido, os complementos e os modificadores do nome. Em geral, a 
informação conhecida coincide também com a presença dos demonstrativos {este, 
esse, aquele), os possessivos, advérbios de tempo ou de lugar acompanhados ou não 
dos respectivos nomes que assinalam a existência de ideias bem determinadas pelos 
locutores. Os elementos com estas características são sintagmas nominais definidos. 

Geralmente, um nome determinado pelo artigo indefinido (um, uns) ou por 
quantificadores indefinidos não cardinais (alguns, muito...) introduzem uma 
informação nova e formam sintagmas nominais indefinidos. 

O aparecimento de sintagmas nominais definidos e de sintagmas nominais 

indefinidos num texto está regido por condições sintácticas, semânticas e pragmáticas. 

Em Português, por exemplo, um sintagma nominal definido, apesar de ser um 

31 As expressões indefinidas são introduzidas pelos: 
(Ï) artigos indefinidos (um, uma, uns, umas), sendo expressões que servem para indicar que 

se lala de uma pessoa, animal ou coisa indeterminada, ou para indicar um simples 
representante de uma espécie ao qual não se fez menção anterior" (Cunha e Cintra, 
1984:207); / . _ , _ 

(ii) expressões de quantificação, como algum/alguma, certo/certa, muito/muita, outro/outra, 
pouco/pouca, tanto/tanta, vário/vária, quanto/quanta e invariáveis (alguém, 
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sintagma univocamente identificável pelos interlocutores no acto linguístico, surge 

normalmente na sequência de um sintagma nominal indefinido, sintacticamente 

introduzido no discurso, para com ele manter relações anafóricas ou catafóncas, como 

em (52):32 

52. a) Encontrei um homem na praia O/esse homem trazia um fato novo. 
b) Encontrei uma rapariga na ribeira. A/essa rapariga era muito linda. 

Em (52), a relação anafórica patente entre os sintagmas nominais indefinidos 

{um homem e uma rapariga) e os sintagmas nominais definidos {o/esse homem e 

a/essa rapariga) legitimam o aparecimento destes últimos, que contêm a informação 

veiculada pela primeira vez anteriormente, dentro do discurso. 

ninguém, nada, algo) que, segundo Cunha e Cintra (1984:336), se aptacam aos 
nomes, quando estes são considerados vagos e indeterminados. 

* Os outros tipos de anáfora que podem legitimar o SN definido, de acordo com Rigau (1999:316), 

(1) Antecedente com um termo sinónimo, como: na tragédia de Gaza de Janeiro de 
2000 um cárcere inundou-se de água. A prisão viu-se a abrir as suas portas. 

(ii) Termos que estabelecem entre si relações de hiperonímia/ hiponímia: Um piano 
estragou-se, o instrumento era bastante frágil. 

Oliveira (1988: 4) considera este tipo de anáfora como "anáfora associativa", em oposição à "anáfora 
fiel", que é constituída pela retoma da mesma expressão. 
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2.6. Sintagmas nominais específicos e sintagmas nominais não específicos 

Em determinados contextos, os mesmos sintagmas nominais formados por um 

nome comum e introduzidos por um artigo indefinido podem receber interpretação 

específica ou não específica, como em (53). Basicamente, as expressões definidas têm 

interpretação específica (como em 54). 

53. A Maria quer casar-se com um moço de Montepuez. 

54. Gosto do livro que me deste. 

Concretamente, o sintagma nominal, em (53), é interpretado especificamente, 

se for parafraseado da seguinte maneira: Há um moço que é de Montepuez com quem 

a Maria se quer casar. No caso de um sintagma nominal não específico, o mesmo 

sintagma deverá parafrasear-se: a Maria quer casar-se com um moço que seja de 

Montepuez. 
Verifica-se uma estreita ligação entre a distinção semântica de sintagmas 

nominais específicos e sintagmas nominais não específicos e a sintaxe. Ao substituir o 

sintagma preposicional (de Montepuez) por uma fiase relativa no modo indicativo, 

aparece um sintagma específico. A frase relativa no conjuntivo fornece ao sintagma 

uma interpretação não específica. 

Ribeiro (1996) caracteriza os artigos definidos como elementos produtores de 

interpretação "forte" e fornecem uma interpretação específica, na medida em que 

possibilitam o estabelecimento da referência, independentemente do contexto da 

frase. O falante consegue aludir a uma entidade determinada, como única. Por seu 

turno, os artigos indefinidos são sujeitos a interpretações diversas, no sentido de que 

podem facilitar tanto uma interpretação "forte" como uma interpretação "fraca". 

Obviamente, terão interpretação "fraca" se não estabelecerem referência. A 

especificidade está ligada, em princípio, à presença nas frases do modo indicativo e à 

utilização de certos modificadores, como pode verificar-se em (53). 

Na construção em (54), o modo indicativo e a frase restritiva (que me deste) 

especificam o sintagma nominal (o livro). 
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Os sintagmas nominais indefinidos específicos pressupõem também a 

existência de um referente. Este pode vir a ser reforçado por um modificador ou o 

adjectivo do tipo "concreto", "em particular', "determinado". 

55. Li um livro (determinado/particular/concreto). 

Os sintagmas nominais indefinidos não- específicos podem co- ocorrer, por 

seu lado, com o quantificador "qualquer7. 

56. Receberá um prémio quem 1er um livro (qualquer) estas férias de Natal. 

O quantificador indefinido não cardinal, associado aos eventuais sintagmas 
nominais indefinidos de leitura não-específica {qualquer), surge em vários contextos, 
por exemplo, quando o falante não pretende referir-se a uma entidade determinada, ou 
porque não seja relevante, ou porque o sintagma nominal está afectado por um 
contexto modal ou intensional, ou porque o conjunto sobre o que se quantifica não 
está previamente estabelecido no discurso. Nestes contextos, existe uma evocação de 
referentes hipotéticos, possíveis, não individualizáveis, ou inexistentes no momento 

da fala.33 

Leonetti (1999: 861) aponta vários contextos linguísticos que favorecem 

interpretações inespecíficas prototípicas, por suspenderem as implicações existenciais 

contidas nos sintagmas nominais. Alguns desses contextos são os que aparecem em 

construções que incluem necessariamente: 

• Frases interrogativas; 

• Modo imperativo; 

• Modo conjuntivo; 

• Negação; 

• Contextos modais: 

. Verbos modais; 

. Advérbios modais de possibilidade. 

» A respeito do quantificador generalizados e quantificadores indefinidos, ver Alves (1993), 
Marques (1993) e Castilho (1996). 
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• Contextos intensionais: 
. Complementação verbal; 
. Complementação adjectival. 

O teor dos contextos descritos anteriormente tem em comum, a denotação de 

uma situação não realizada, portanto não factual, que depende apenas de desejos, 

esperanças, intenções ou necessidades dos falantes. 
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3. Sintagmas nominais sem determinante no Português Europeu 

• 34 

3.1 Alguns dados do PE sobre os SNs sem determinante 

Há línguas, como o Francês, que não admitem a ocorrência de nomes em 

qualquer posição argumentai sem que sejam introduzidos por um determinante 

realizado lexicalmente. 
No caso do Português Europeu, verifíca-se o seguinte: 

(i) em geral, nenhum sintagma nominal sem determinante 

ocorre em posição de sujeito, salvo sob certas 

condições; 

(ii) dificilmente nomes contáveis no singular ocorrem 

como objecto directo de um verbo, sem determinante. 

Exemplos encontrados em Oliveira e Cunha (2001) 

para o Português dão conta de construções do tipo de 

(57), que envolvem nomes massivos (57.a) e nomes 

plurais contáveis (57. b, c, d) que, nestas 

circunstâncias, podem ocorrer sem determinante. 

57. a) Bebo sempre vinho. 
b) Haverá casas para todos. (Expresso, 1331) 
c) A Direcção vendeu-lhe acções das empresas a privatizar... (Expresso, 1343) 

d) Registam emissões espontâneas de fumos e gases... (Expresso, 1349:10) 

(iii) A maior parte dos nomes singulares contáveis ocorre 
em posição de complementos de uma preposição sem 
determinante, quer na forma singular, como em (58), 
quer na forma plural, como em (59): 

34 Estes dados são resultantes da leitura dos quadros doo anexos 1 e 2. 
35 Algumas condições da ocorrência de nomes simples em enunciados do PE são descritas em Duarte et 
ai. (1999.485-491) e em Oliveira (2001). 
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58. a) ...contornos de milagre... (Expresso,1319) 
b) O fenómeno ganhou o estatuto de maravilha os últimos anos. (Expresso,1319) 

c) A sorte que abalara de casa... (Expresso, 1349) 
d) ...uma gravata com nó na garganta... (Expresso, 1349) 
e)... têm cumprido os critérios em casa... (Expresso, 1343:10) 
f)... sem ser segregado com fundamento na cor do dinheiro... (Expresso, 1343:10) 

g)... vive sem formação... (Expresso, 1343:10) 

59. a) A notícia com contornos de... (Expresso 1319) 
b) ... transformaram em rosas... (Expressol319) 

c)... revelam certas dificuldades na aquisição de casas (Expressol331) 

d) As populações a queixar-se de quebras (Expresso 1349) 

Regista-se um nível elevado de ocorrência de sintagmas nominais sem 

determinantes com nomes singulares contáveis em posição de complementos de uma 

preposição e poucos casos de sintagmas nominais com nomes no plural na mesma 

posição, pelo carácter predicativo ou pelo valor não referencial que ganham. Como 

núcleos dos sintagmas preposicionais, encontram-se as preposições de, com, sem e 

em. 
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3.2. Algumas observações sobre a ocorrência de SNs sem determinante no PE 

Em línguas com artigos, o estudo de nomes simples deve ser comparado com 

o dos sintagmas nominais que têm determinantes, quantificadores e restritores. 

Correia (1993:131), referindo-se à existência de um artigo 0 em Português e, 

tendo verificado a possibilidade de substituição dos marcadores de determinação o/um 

no singular ou no plural pelo artigo 0, propõe que o artigo 0 não pode ser substituído, 

quer pelo artigo definido o, no singular ou no plural, quer pelo artigo indefinido um, 

no singular ou no plural, salvo se o sintagma nominal sem determinante ocorrer numa 

posição pós-verbal. 

60. * 0 homens já chegaram/ vi 0 homens. 

Por isso mesmo, a maior parte das frases contendo sintagmas nominais sem 

determinante em posição de sujeito são agramaticais. 

No entanto, Duarte et ai. (1999) fornecem exemplos de frases com nomes sem 

determinante a ocuparem a posição de sujeito. Figuram nessa posição tanto nomes 
t ■ 37 

não contáveis singulares como nomes plurais contáveis: 

61. a) Peixe alimenta-nos mais. 
b) Vinho branco tira nódoas de vinho tinto. 
c) Elefantes invadiram ontem as margens do Zambeze. 
d) Argumentos como estes são tendentes para... 
e) Pessoas e animais cruzam a cidade sem embaraço. 

36 Sobre verbos inacusativos, ver Mateus et ai. (1989:268). 
37 Os nomes referidos neste contexo exigem certas condições para a sua ocorrência. De acordo com 
Duarte et ai (1999:486), em posição de sujeito, os nomes singulares sem determinante ocorrem apenas 
associados com o tempo genérico (61. a-b); os nomes plurais sem determinantes, quandos associados 
aos tempos do passado (61. c) recebem leitura existencial e, quando associados a enunciados com o 
tempo gnómico (61. d-e), recebem leitura genérica. 
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A ausência de determinantes em sintagmas nominais na posição pós- verbal de 

sujeito é também possível no Português Europeu nos sintagmas nominais 

seleccionados por verbos, como passar, sair, vir, chegar, entre outros. Dada a 

natureza inacusativa destes verbos, os respectivos sintagmas nominais são sujeitos 

superficiais, mas projectados na posição de objecto estrutural: 

62. a) Passaram carros velozmente. 

b) Saíram meninos da sala. 
c) Vieram homens armados. 
d) Chegaram amigos de confiança 

Os nomes plurais contáveis carros, meninos, homens armados e amigos, das 

construções ilustradas em (62), parecem ser complementos dos predicadores passar, 

sair, vir e chegar. Na verdade, são sintagmas nominais desempenhando 

sintacticamente funções de sujeito em posição pós-verbal. Repare-se que, na posição 

pré-verbal, os exemplos correspondentes seriam agramaticais, como se assinala 

abaixo: 

63. a) * carros passaram velozmente. 
b) * meninos saíram da sala. 
c) * homens vieram armados. 
d) * amigos da confiança chegaram. 

Isto quer dizer que, em termos genéricos, a ausência de artigos em sintagmas 
nominais na posição de sujeito estrutural em Português Europeu tem um carácter 
excepcional. Os exemplos em (62) mostram que os sujeitos gramaticais, quando 
aparecem em posição pós-verbal, não coincidem com o tópico da predicação e, por 
isso mesmo, podem aparecer sem determinante contrastando com os sujeitos em 
posição pré-verbal, como em (63). Como Mateus et ai. (1989: 57) explicam, a 
agramaticalidade das construções em (63) deve-se ao facto de o valor referencial dos 
nomes comuns seleccionados ser construído através de operações de determinação 
que se aplicam ás suas formas não marcadas. A expressão linguística dessas 



67 

operações é, em geral, um dado especificador (artigo ou demonstrativo) e uma marca 

de número morfológico (singular/plural). 

Entre as línguas com artigos, há várias possibilidades quanto à ausência de 

artigo, mas tipicamente, quando esta ocorre, é com nomes contáveis plurais ou não 

contáveis: 

• como complementos de verbos transitivos, exemplos em (64): 

64. a) Quero café. 
b) Comprei revistas. 

• Como complementos de construções impessoais: 

65. Vende-se café. 
66. Foram lidos textos na conferência. 

No seguimento de Longobardi (1994) e outros autores, Rigau (1999) admite 

também a opcionalidade do uso dos determinantes e dos quantificadores em ocasiões 

em que as construções nominais não actuam como argumentos de um predicado, 

como nos exemplos em (67) e (68): 

• em sintagmas nominais em posição de vocativo, como em: 

67. a) Carteiro, faça-me um favor! 

b) Bem vindo, carteiro] 

• em sintagmas nominais com função predicativa: 

68. a) O Pedro é carteiro. 
b) O João é professor. 

Lois (1996: 206) refere ainda a ocorrência de sintagmas nominais sem 

determinante cujo núcleo é um topónimo de países e de cidades, como em: 
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69. a) Chimoio é a cidade mais linda de Moçambique. 

b) Lisboa é uma cidade muito bonita. 

c) Moçambique fica na África Austral. 

No Português Europeu não há consenso sobre a organização interna dos 

sintagmas envolvendo os nomes próprios. Os nomes próprios que designam 

indivíduos pertencentes à memória histórico-cultural colectiva ocorrem sem 

especificadores e sem restntores, de acordo com Mateus et ai. (1989:55); quando o 

nome próprio ocorre com uma expressão restritora designa uma fase ou então é usado 

como um nome comum: Jonas Savimbi morreu na miséria/* Jonas Savimbi que era o 

presidente do movimento Galo Negro nasceu em Angola / o Jonas Savimbi que foi 

encontrado morto era um homem na miséria. 
Apenas os nomes próprios que não pertencem aos contextos descritos são, em 

geral, precedidos de artigo definido, este desprovido da sua função de operador de 
definição e singularização. Alguns topónimos, como os de (69), (* O Chimoio é a 
cidade...; * a Lisboa é uma cidade...; * o Moçambique fica na África Austral), não 
admitem o artigo definido. Mateus et ai (1989) sublinham a obrigatoriedade do artigo 
definido antes dos nomes geográficos, com a excepção dos nomes de cidades 
formados historicamente a partir de nomes comuns (Porto) e de nomes de alguns 
países. Assim diz-se a Europa, a Espanha, a África, o Porto e não *o Portugal, *o 

a o 

Moçambique. 

38 Sobre os contextos em que ocorrem os nomes próprios, ver Soares (2000,a,b). 
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3.3. SNs sem determinante no PE; leitura genérica/ leitura existencial e 

quantificação não determinada 

Nos contextos anteriormente descritos em que ocorrem sintagmas nominais 
com nomes comuns sem determinante, todos os sintagmas são estrutural e 
semanticamente sintagmas nominais quantificados (SQ), embora possuam núcleo 
quantificador vazio, se se adoptar a hipótese defendida em Longobardi (1994), 
segundo a qual os quantificadores nulos são núcleos funcionais independentes que 
equivalem uma quantidade ou uma parte de uma substância não especificada 

No entanto, parece não haver um tratamento uniforme para estes constituintes, 
sobretudo quando eles se encontram na posição de sujeito argumentai, em que podem 
admitir duas interpretações concorrentes: a genérica e a existencial. 

Voltando aos exemplos em (61), dir-se-ia que o caso dos exemplos do tipo de 
"Peixe alimenta-nos"; "Vinho branco tira nódoas" pode ser minimamente aceite 
porque as frases nele contidas assumem um valor de "verdade científica", (61. a, b) e, 
por outro lado, um valor existencial, como em "Elefantes invadiram ontem as 
margens do Zambeze" (61.c,d,e). Exemplos do primeiro tipo ocorrem normalmente 
em enunciados genéricos, como nos títulos jornalísticos, provérbios, fraseologias e 

ditados populares. 
Por outras palavras, as frases do primeiro tipo de (61a,b) são interpretadas 

pelos equivalentes todo o peixe ou o peixe em geral alimenta-nos (valor genérico); 
enquanto as frases do segundo tipo (61c,d,e) equivalem a certos / alguns elefantes 
invadiram as margens do Zambeze (valor existencial). As mesmas frases seriam 
agramaticais se os seus significados fossem apresentados com uma leitura específica 
como em * peixe está por cima da mesa, * elefante invadiu a margem do Zambeze. 

Em Português Europeu, são mais aceites os sintagmas nominais antepostos aos 
verbos em posição de sujeito, se forem acompanhados por modificadores, 
exemplificados em (61. b, d), branco e como estes, ou então se forem nomes 
coordenados, pessoas e animais, em (61. e). 

Em exemplos como (64)-(67), as interpretações apresentadas pelas 
construções nominais descritas representam uma possibilidade que oferecem os 
sintagmas nominais sem determinantes. Pode então dizer-se que a ausência de 
determinantes em sintagmas nominais com nomes contáveis em posição de argumento 
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como os anteriores equivale à interpretação existencial de uma expressão quantificada 

de forma não específica. 

Garrido (1996:291), citando Alonso (1993), observa que a ausência de 

determinantes consiste em não indicar a conexão directa entre as noções quantitativas 

e o conjunto do contexto descrito, e o nome sem artigo assume um carácter 

predicativo, o que dá conta de um certo sentido geral e abstracto. Entende-se com isto 

que os elementos responsáveis pela actualização dos nomes e pelo estabelecimento de 

qualquer vinculação entre as propriedades expressas e os indivíduos são os 

determinantes. Os determinantes permitem a constituição de expressões referenciais a 

partir das noções predicativas; dão acesso a um tipo de individualização que ajuda a 

distinguir a denotação de uma classe de objectos de referência de um ou de vários 

indivíduos. Em última instância, os determinantes são os responsáveis pela 

identificação da natureza semântica das entidades veiculadas pelos sintagmas 

nominais. 

Por outro lado, os sintagmas nominais sem determinante como complementos 

verbais ocorrem mais facilmente com nomes plurais contáveis: em PE nenhum verbo 

selecciona um nome singular contável com artigo nulo (* vi gato, *li livro), o que 

contrasta com a ocorrência de nomes complementos verbais sem determinante no 

plural, como no exemplo em (57), alguns dos quais repetidos em (70): 

70. a) Registam emissões espontâneas de fumos e gases. 

b) Haverá casas para todos. 

c) Vi gatos no jardim. 

d) Li livros nas férias. 

Repare-se que alguns dos exemplos correspondentes a (70) com nomes 

contáveis no singular são possíveis em certos contextos: 

71. a) ? Regista emissão espontânea de fumos e gases. 

b) ? Haverá casa para todos. 

Com base na contigência e ou na agramaticalidade de exemplos como * Vi 
gato, * Li livro, Duarte et ai. (1999:486), verifica que relativamente à distribuição dos 
nomes simples em PE, a maioria dos falantes não aceita nomes contáveis sem 
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determinante no singular em posição de subcategorização, salvo na sua forma plural, 

onde recebem a leitura existencial. 

Longobardi (1994) para o Italiano conclui que a interpretação existencial de 

uma expressão nominal em posição de sujeito está restringida aos nomes massivos e 

aos nomes contáveis no plural. Nestes contextos, o determinante nulo representa uma 

espécie de operador existencial e impõe restrições, tais como a interpretação 

contável/massivo ao núcleo nominal que quantifica. 

Todo este parágrafo sobre a ausência de determinantes no PE mostra que o PE 

admite expressões nominais sem determinante, sob certas condições, em todas as 

posições argumentais. Mas enquanto a possibilidade de expressões nominais sem 

determinante na posição de sujeito é altamente restringida, ela é frequente como 

complemento de um verbo ou complemento de uma preposição. 

Neste capítulo, adoptou-se a ideia de que uma expressão nominal referencial é 

descrita pela categoria SDET ou pela categoria SQ. 

Progovac (1998: 165) defende que o Serbo-Croata, uma língua sem artigos, 

projecta um SDET, no topo dos sintagmas nominais em posição argumentai. No 

entender da autora, as propriedades morfológicas das línguas sem artigos, como é o 

caso do Serbo-Croata, suportam a existência de mais do que uma projecção funcional, 

nas quais os nomes, em sintagmas nominais sem artigo, se movem até se fixarem no 

DET. Este posicionamento de Progovac, que é igual ao de Longobardi (1994) e 

Carstens (1996), baseia-se em Abney (1987) e outros, segundo o qual os nomes são 

núcleos lexicais da construção referencial, sendo os artigos núcleos funcionas da 

projecção SDET que selecciona os sintagmas nominais. 

Nesta perspectiva, o conceito de determinante estende-se a um número 

diversificado de funções, cobrindo artigos, demonstrativos, possessivos e 

quantificadores. 
A importância dos elementos periféricos ao nome num sintagma nominal é a 

de trazerem a especificação do referente, a marcação do número e, através das 
diversas operações de determinação, a definição clara do tipo de entidades semânticas 
e o seu valor referencial evocados pelos nomes, a partir das formas não marcadas. 

Sintacticamente, alguns sintagmas nominais em Português Europeu, Espanhol, 
e Italiano ocorrem sem determinante, mas está realizada a projecção SDET nestes 
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sintagmas, em que o DET é especificado pela concordância, licenciando e 

identificando um sintagma nominal. 

A realização de sintagmas nominais sem determinante no Português Europeu é 

uma realidade na posição de complementos directos de verbos transitivos, sendo 

altamente restringida na posição de sujeito. Os sintagmas nominais sem determinante 

em posição de argumento associam-se em geral às interpretações de expressões 

indefinidas ou um sintagma nominal quantificado existencialmente. Os sintagmas 

nominais sem determinante nesse tipo de contexto são no fundo muito semelhantes 

aos SNs com artigos partitivos das línguas que os têm, como o Francês. 
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CAPÍTULO n 

A estrutura dos sintagmas nominais nas Línguas Bantu. 
O caso de Emakhuwa-Lomwe 

Sendo o Português em Moçambique uma língua segunda para a maioria dos 

seus falantes, um estudo comparativo entre o Português Europeu e as línguas locais 

pode facilitar a compreensão dos fenómenos manifestados no Português de 

Moçambique. 

Neste contexto, o II capítulo proporciona alguns dados que evidenciam as 

particularidades das estruturas dos sintagmas nominais nas línguas Bantu de 

Moçambique; coloca a questão de os nomes nas línguas Bantu terem um especificador 

- o morfema de classe - podendo ter também restritores, para além dos complementos 

temáticos. 

1. Generalidades 

1.1. O conceito de classes nominais em Bantu 

Já vimos que as línguas europeias justificam a distinção entre as classes 

nominais, como nomes comuns e próprios, contáveis e massivos, enumeráveis e 

quantificáveis. 

Carstens (1993: 151) propõe que o sistema nominal das línguas Bantu é 
baseado no género, uma propriedade lexical dos radicais, e que o conceito de classes 
nominais é adicionado aos nomes como morfologia de número pelas regras de 
redundância de um género específico. Nestes contextos, o género é definido como um 
conjunto de palavras que denotam entidades semânticas comuns. O conceito de classe 
situa-se num plano morfossintático, uma vez que nas línguas Bantu existe um 
esquema estabelecido para a concordância entre os prefixos das palavras 
independentes (morfemas associados aos nomes) e os prefixos das palavras 
dependentes (morfemas associados aos verbos, determinantes/quantificadores e todas 
as séries de prefixos de concordância que sejam morfologicamente similares, dentro 
da oração ou do sintagma nominal). 
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O prefixo de classe é, nas línguas Bantu, uma categoria sintáctica através do 

qual se desencadeia a concordância. Os nominais da mesma série exibem o morfema 

de classe (me) idêntico, chamando-se palavras independentes. Todas as palavras 

subordinadas às palavras independentes concordam com elas por meio de um prefixo 

dependente (md) e, por isso mesmo, são chamadas palavras dependentes. Estas 

palavras constituem séries abertas, por terem a possibilidade de usarem vários 

prefixos de concordância 

Dryer (1989), citado por Carstens (1993: 168), afirma que a ordem dos 

morfemas marcadores do género/classe, nos verbos e nos seus argumentos, concorda 

com os prefixos de classe co-indexados aos nomes em posição de sujeito. 

Assim, o conceito de número é entendido como classe nominal ou par de 

classes que opõe singular/plural dos nomes, nas línguas Bantu, sendo uma 

propriedade lexical inerente aos nomes, que especifica cada prefixo, de acordo com 

Carstens (1993). 

A organização dos nomes, de acordo com as entidades do domínio semântico 
Bantu admite a sua legitimação do seguinte modo: os nomes da mesma classe, nas 
línguas Bantu, têm o mesmo prefixo independente (ou de classe), realizado 
lexicalmente ou não, através do qual eles controlam a concordância das palavras 
sintacticamente dependentes. 

Sendo assim, a Classe Nominal compreende: 
(i) Todas as palavras independentes que regem um determinado 

conjunto de concordância, por evocar primitivos semânticos 

comuns; 
(ii) Todas as palavras dependentes que exibem esta concordância; 

Esta definição introduz no estudo dos nomes uma ligação estreita entre a 

morfologia, a sintaxe e a semântica das palavras, como se pode observar nos 

exemplos seguintes: 
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Mu + tthú o+(h)orwa o + wani. 
mel + pessoa mdl +chegar mcl7+a casa 

'Uma pessoa chegou a casa' 

A + tthú a + (h)orwa o + wani. 

mc2+pessoa md2+(-m) chegara- mcl7+a casa 

'Umas/algumas pessoas chegaram a casa . 

Nos exemplos acima apresentados, os planos morfológicos realizam-se, na 
vertical, através de prefixos independentes mu-/a- das palavras mutthú/atthú e os 
prefixos dependentes o-/a-, das formas verbais ohòrwa/ahòrwa. A dupla dos 
morfemas mu-/o-, da primeira frase, (mutthú ohòrwa owàní) e a-/a-, da segunda frase 
(atthú ahòrwa owàní) cumprem, na forma horizontal, o plano sintáctico-semântico. 

39 A inserção do h no verbo é exigida por ordem fonológica: quebrar o hiato, no encontro da vogal, 
morfema de concordância (o), com a vogal, morfema do tempo/modo infinitivo (o-), sempre que o 
radical é monossilábico (-rwa). 
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1.2. Os morfemas de classe 

Contrariamente ao que acontece com as línguas românicas e/ou com as línguas 

germânicas, em que o número morfológico é marcado geralmente por um sufixo, a 

língua Emakhuwa-Lomwe é definida na base de um prefixo, tal como o Kiswahili e as 

outras línguas de origem Bantu. 

Mano (1999: 4) refere que as classes nominais em Bantu dizem respeito ao 

sistema de prefixos organizado originalmente por Wilhelm Bleek (1851; 1869) e 

emendado por Cari Meinhof (1899 e 1932) para o Proto-Bantu. O Sistema Bleek -

Meinhof integra acima de vinte e um prefixos, devidamente numerados, a partir dos 

quais as línguas do grupo organizam o seu sistema particular de nomes. 
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72. Sistema Bleek - Meinhof 

Classe Prefixo Significado 
1 [mu-], mo- Singular da classe 2 
2 [ba-] va-, wa-, a- Plural da classe 1 
3 [mu], mo- Singular da classe 4 
4 [mi-], me Plural da classe 3 
5 [li-], ti-, si-, ni-, le- Singular da classe 6 
6 [ma-] Plural da classe 5, e singular de colectivos, 

abstractos, massivos e não contáveis 
7 [ki-], gi-, ci-, xi-, e-, 

se-
Singular da classe 8 

8 [vi-1, yi-, i- Plural da classe 7 
9 [ni-1 Sgde 10 epi de l i 
10 [li-], ti-, si- PI de 9 e 11 
11 [lu-] Sgde 10ede l2 
12 [tu-] PI de 13 e 19 
13 [ka-] S g d e l 2 e d e l 4 
14 [vu-], ma- Singular de colectivos, abstractos, massivos e 

não contáveis. 
15 [ku-], go-, o- Infinitivo dos verbos; sg de 4, 6 e 12 
16 [pa-], fa-, va- Locativo espácio-temporal 
17 [ku-1, go- o- Locativo direccional 
18 [mu-], mo- Locativo de interioridade 

19 [pi-1 
20 teu-i 
21 [gi-] 

Prestando atenção ao quadro acima, verifica-se que as várias línguas do grupo 
Bantu podem utilizar tanto os prefixos do Proto-bantu como podem escolher outros 
prefixos que as particularizam. Todas as línguas de origem Bantu têm os seus nomes 
agrupados em geral entre 15 a 18 prefixos. A língua Emakhuwa-Lomwe possui 
apenas onze classes nominais básicas, agrupadas em sete GÉNEROS, de acordo com 
Afido (1988) e Trinta e Afido (1989), conforme o quadro apresentado a seguir. 

No quadro os prefixos do Proto-Bantu apresentam-se no interior de parênteses rectos; no exterior 
destes encontram-se as realizações dos mesmos prefixos do Proto-Bantu nas diversas línguas geradas; 
os prefixos a negrito são as realizações dos prefixos do Proto-Bantu na língua Emakhuwa-Lomwe, um 
sistema resumido posteriormente. 
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73. O Sistema de prefixos da língua Emakhuwa-Lomwe 

Género Casse Prefixo Significado 
A 1 Mu- Singular da classe 2 A 

2 A- Plural da classe 1 
B 3 Mu- Singular da classe 4 B 

4 Mi- Plural da classe 3 
C 5 Ni- Singular da classe 2 C 

6 Ma- Plural da classe 1 
D 7 E- Singular da classe 8 D 

8 I- Plural da classe 7 
E 16 Va- Locativos espácio-temporais 
F 17 O- Locativos direccionais 
G 18 Mu- Locativos de interioridade 

A respeito das Classes nominais, Carstens (1993) considera que cada nome 
pertence geralmente a uma classe determinada Como membro de uma classe, os 
prefixos determinam o tipo semântico das entidades evocadas e, sintacticamente, o 
tipo de concordância assegurada pelos modificadores, complementos, auxiliares e 
verbos, nas relações sintácticas relevantes. 

Os prefixos de 1 a 10, no Proto-Bantu, e de 1 a 8, na língua Emakhuwa-
Lomwe, são relatados pelos linguistas como pares da oposição singular/plural, nas 
quais um grupo particular de radicais é comum. Os prefixos de Classes com os 
números ímpares representam o singular e os pares, o plural. Em princípio, as classes 
nominais associam-se em pares para formarem um GÉNERO, neste caso, obtém-se 
um género de duas classes. Na língua Emakhuwa-Lomwe, A, B, C e D, são 
respectivamente géneros de duas classes e E, F, e G são géneros de uma classe, em 
que não se verifica nestes casos a oposição singular/plural.41 Na língua Emakhuwa-
Lomwe, a formação do plural é feita por substituição de prefixos dentro do mesmo 
género nominal, como se verifica em: 

41 No que diz repeito ao número dos prefixos, Carstens (1993:153) verificou que o Kiswahili organiza 
o seu sistema de prefixos de 1 a 18, embora com a exclusão dos prefixos 12 e 13, por estarem ausentes, 
se forem comparados com o Sistema de Bleek-Meinhof. O Tswana, de acordo com Cole (1996), tem 17 
prefixos diferentes. Nesta língua, os prefixos das classes 8 e 9 representam o infinitivo e os locativos, 
não sendo indicadores de número singular/plural. 
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Mu + tthú = singular/ pessoa. Classe 1 
A + tthú = plural/ pessoas, Classe 2 
E + tthú = singular/ coisa. Classe 7 
/ + tthuú= plural/ coisas, Classe 8 

Este parágrafo põe em relevo as definições de classes nominais em Bantu e os 
principais morfemas de classe nas línguas Bantu e na língua Emakhuwa-Lomwe; tem 
em perspectiva as concepções de Bleek (1851;1869) e Meinhof ( 1899; 1932). 

Os morfemas de classe são elementos cruciais na estrutura morfológica e 

sintáctica de nomes, pois definem não só o tipo semântico de entidades evocado pelo 

nome, mas também o tipo de concordância a ser assegurada na frase, através dos 

morfemas de classe. 
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2. Estrutura sintáctica dos SNs em Emakhuwa-Lomwe 

2.1. Sobre núcleos e determinantes dos SNs em Bantu 

O estudo sobre a estrutura dos sintagmas nominais nas línguas Bantu deve 
partir da comparação dos estudos feitos para outras línguas, como as germânicas e 

românicas, visto que os bantuistas parecem não ter tomado ainda em consideração 
alguns problemas que se levantam ao seu tratamento. 

Como vimos no capítulo I, os sintagmas nominais referenciais do Português 
Europeu exibem uma estrutura com três elementos básicos: os determinantes, núcleos 
de natureza nominal e os restritores. 

A língua Emakhuwa-Lomwe parece possuir padrões diferentes de organização 
dos seus sintagmas nominais. Para a formulação de hipóteses sobre a existência de 
determinantes ou de especificadores na língua Emakhuwa-Lomwe, tomaram-se os 
nomes mulòpwana/alòpwana (homem/homens) das classes nominais 1 e 2, mwirí/ 
mirí (árvore/ árvores), classes 3 e 4, nikhùle/makhùle (rato/ratos), classes 5 e 6 e 
enupá/ inupá (casa/ casas), classes 7 e 8. A ampliar o conjunto, tomou-se em 
consideração o radical -tthú (pessoa), do Emakhuwa-Lomwe, ao qual se lhe associou 
vários prefixos de valores diversos. 

Observem-se os exemplos seguintes, (74) e (75), em que os nomes se 
organizam em torno dos radicais -tthú e -lópwana, respectivamente: 
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74. 

a) Mutthú òmora 

b) Atthú amora 

c) Etthú yòmora 

d) Itthú sòmora 

e) Omútthu wòmora vate 

f) Mwàsitthu òmora 

g) Ikàro sàtthu 

h) Omora nàtthu 

"a/uma pessoa caiu" 

"as/umas pessoas caíram" 

"a/uma coisa caiu" 

"as/umas coisas caíram" 

"a 'vida'a instalou-se nesta casa'' 

"o/um bichinho caiu" 

"os/uns carros das pessoas" 

"...cair com certas pessoas" 

75. 
a) Mulòpwana òvira vàva. 

b) Alòpwana àvira vàva 

c) Ekulúwe mwèlopwana 

d) Eronwé nàlopwana 

e) Itthú sàlopwana 

"o/um homem passou por aqui" 

"os/uns homens passaram por aqui" 

"o porco macho" 

"foi com os homens" 

"as coisas de homens" 

Observando o modo como os nomes em Bantu se organizam em (74) e (75), 

propõe-se o alargamento da ideia de que os prefixos e os radicais formem não só um 

determinado nome, mas também um sintagma nominal. Verifica-se, em primeiro 

lugar, que tanto o radical -tthú como o radical -lòpwana, conservam o sema da 

palavra Em segundo lugar, a substituição de um prefixo por outro, em tomo do 

mesmo radical, gera uma interpretação de singularidade/pluralidade, assim como 

altera o tipo semântico da entidade designada, sendo esta associada aos artigos 

definidos ou indefinidos. É assim que o prefixo mu-, adjunto aos radicais -tthú e -

lòpwana, gera as interpretações equivalentes às dos sintagmas nominais "a/uma 

pessoa" e "o/um homem". 

Observe-se a forma como se obtêm os sintagmas nominais equivalentes aos 

sintagmas nominais "o/uma coisa", "a vida", "o/um bichinho", a partir do radical -

tthu, e "a virilidade", expressa pelo adjectivo "macho", os sintagmas preposicionados 

"com o homem", "pelo homem", derivados do radical -lòpwana. 
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Os nomes das línguas Bantu têm duas partes: um conjunto de radicais 

invariáveis, de estrutura - uma ou mais Consoantes + Vogal -, a partir dos quais a 

maior parte dos nomes se forma por aglutinação de morfemas.42 Estes dados levam à 

adopção do esquema utilizado por Carstens (1993:135), em (76), em que a 

representação da estrutura morfológica dos nomes é tomada como a representação dos 

sintagmas nominais das línguas Bantu, em geral, e dos sintagmas nominais da língua 

Emakhuwa-lomwe, em particular, em (77) e em (78): 

76. B (Classe 1) 

m- a 

Cl -tu 
(pessoa) 

77. SN 

ESP=mc N=a 

Mu- tthu 
a/uma pessoa 

42 Cole (1996:68) observa que os nomes em Tswana são compostos de duas partes: o prefixo e o 
radical. O radical é um elemento constante, sendo sujeito apenas a certas influências fonéticas, mas os 
prefixos podem ser substituídos uns pelos outros. Alguns nomes da Classe 1 não têm prefixos, 
enquanto no singular da Classe 5, o prefixo nasal permanece apenas nos radicais monossilábicos. 
43 No esquema em (76), B representa todos os nomes Bantu, e a variável a inclui os radicais dos nomes. 
Os morfemas de classe (me), para além de transmitirem a informação do tipo semântico designado 
pela expressão nominal, dão informações de singularidade ou pluralidade, e tipo de concordância, 
papéis desempenhados, no Português europeu, pelos artigos definidos. 
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78. SDET 

DET 

DET N 
Mu- tthu 

a/uma pessoa 

Em (77) e (78), substitui-se a variável B de (76) pelas categorias sintácticas 

SN e SDET, respectivamente, sendo a núcleo lexical do sintagma e me, considerado o 

especificador. 

As motivações na origem da proposta residem no seguinte: primeiro, os 
prefixos de classe atribuem, por um lado, a informação de número morfológico 
singular/plural ao nome; segundo, os prefixos de classe, em termos estruturais, 
posicionam-se como os verdadeiros especificadores do nome, definindo-o e 
desencadeando a concordância com as outras unidades lexicais. 

Basicamente, os sintagmas nominais Bantu têm núcleos representados pelos 

radicais dos nomes e são especificados pelos pretixos. 

44 Cumpre-se na língua Emakhuwa-Lomwe, a aproximação dos nomes aos SDETs. Cerqueira, V. 
(1996) usando os suportes de Grimshaw, J. (1991) fala da projecção estendida, como uma noção que 
envolve a extensão da noção projecção da teoria X-barra. O ponto chave da projecção estendida e, na 
opinião de Cerqueira, de que DET e N têm os mesmos traços categoriais, distingmndo-se pela oposição 
lexical VS funcional. Assim sendo, N e DET são membros da mesma categoria sintáctica, uma vez 
abstraída a distinção lexical/funcional. 
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2.2. Sobre os restritores do nome em Bantu 

2.2.1. Ordem dos restritores nos SNs em Bantu 

Carstens (1993: 171) observa que a ordem neutra dos elementos para 

acomodar as excepções sintácticas relativas aos sintagmas nominais em Kiswahili é 

aquela em que um nome pré-determinado por um prefixo de classe inicia o sintagma. 

Os outros elementos são pós-nominais, no sentido de que, depois do nome e numa 

ordem quase fixa, seguem os demonstrativos, os possessivos, os adjectivos e os 

argumentos temáticos do nome. Esta estrutura está representada em (79), para o 

Kiswahili: 

79. picha hii yangu nzuri yaBusi 
7foto 7esta de7minha de7bonita deBusi 

'Esta minha bonita foto de Busi' 

Uma estrutura semelhante à de Kiswahili, considerada em (79), pode ser 

realizada, na língua Emakhuwa-Lomwe, usando duas vias: a primeira via consiste na 

inclusão de um pronome genitivo na sequência; a segunda via, a inclusão de um 

pronome possessivo. 

No caso do uso de um pronome genitivo é copiada a hierarquia dos restritores 

do Emakhuwa-Lomwe: os demonstrativos precedem sempre os pronomes genitivos. 

Observe-se a agramaticalidade de (80. b) em contraste com a gramaticalidade de 

(80.a): 

80. a) Efòto ela ya waka ya orera ya Samora 
7foto 7esta de7minha de7bonita delSamora 

'esta minha foto bonita de Samora' 

b)* Efòto yawaka ela ya orera ya Samora 
7foto de7minha 7esta de 7bonita delSamora 
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Um falante nativo aceita com dificuldades o enunciado, em (80. b), porque, 

numa construção que contenha um pronome genitivo ya waka (de mim), o 

demonstrativo deve preceder este constituinte. 

No caso da opção pelo uso do possessivo, este coloca-se imediatamente a 

seguir ao nome, depois dele vêm os demonstrativos, os adjectivos e os argumentos 

temáticos do nome, como se mostra a seguir: 

81. Efoto aka ela ya orera ya Samora 
7foto 7minha 7esta de 7bonita delSamora 

'esta minha bonita foto de Samora' 

Registando-se a ocorrência de quantificadores do tipo totais e numerais, os 

quantificadores totais colocam-se normalmente depois dos pronomes demonstrativos, 

estes precedem os possessivos e os numerais; os adjectivos, em relação aos numerais, 

substituem-se uns aos outros, podendo iniciar o numeral ou o adjectivo, sem que haja 

agramaticalidade, como em (82) e (83): 

82. Ifòto saka fya sòthene sòpacera sòrera sa Samora 
8fotos de8minhas 8estas de8todas de8primeiras de 8bonitas de lSamora 

'todas estas minhas primeiras fotos bonitas de Samora' 

83. Ifòto saka iya sòthene sòrera sòpacera sa Samora 
8fotos de8minhas 8estas de8todas de 8bonitas de8primeiras de lSamora 

'todas estas minhas primeiras fotos bonitas de Samora' 

Em todas as construções acima apresentadas, verifica-se que a 

endocentricidade do núcleo consiste no seguinte: à esquerda do nome, encontram-se 

os prefixos de classe, provavelmente desempenhando a função de determinante do 

nome; imediatamente à sua direita, posicionam-se os elementos equiparados com os 

especificadores e os restritores do nome nas línguas germânicas e românicas, os 

adjectivos e as categorias seleccionadas obrigatoriamente pelo nome. 

Esta estrutura não é adequada, no entanto, aos esquemas adoptados para os 

sintagmas nominais do PE. Na língua Emakhuwa-Lomwe, os constituintes que em PE 
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se interpretam como determinantes e quantificadores pospõem-se ao nome, como se 

pode observar no quadro do anexo 8. Este aspecto é já considerado em Nelimo, em 

que se faz a constatação de que "os determinantes e os quantificadores empregam-se, 
de regra, depois do nome" (Nelimo, 1989: 17) e por isso funcionam como restritores 

em Bantu. 
No quadro do anexo 8, pode-se constatar a presença de alguns dados que 

possibilitam algumas generalizações. A língua Emakhuwa-Lomwe não possui 

qualquer unidade lexical com interpretação de artigos, sejam eles definidos sejam 

indefinidos, acontecendo o mesmo com alguns quantificadores indefinidos de tipo 

algum, alguma, alguns, algumas. Pode-se assim admitir a hipótese de Carstens 

(1993), segundo a qual os artigos são, nas línguas Bantu, especificadores nulos ou 

inexistentes. 
Os outros elementos do sistema de determinantes, nomeadamente, os 

demonstrativos e possessivos, bem como os quantificadores são tomados, nas línguas 

Bantu, como palavras dependentes, neste trabalho designados restritores. 

45 Na verdade, a hipótese de que os morfemas de classe são os únicos elementos capazes de serem 
interpretados como artigos vai ser considerada adiante. 
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2.2.2. A estrutura interna dos restritores em Bantu 

Geralmente, os restritores usam uma estrutura morfológica que caracteriza os 

nomes que acompanham. Quer dizer que os restritores possuem, na sua constituição 

morfológica, um radical ao qual se lhe associa, na maioria dos casos, os morfemas de 

concordância (me). 
Observe-se, no quadro do anexo 8, a simplicidade com que apareceriam os 

restritores, na língua Emakhuwa-Lomwe, se não houvesse necessidade de se lhes 

juntar os prefixos de concordância aos radicais, o que se resume em quatro aspectos a 

ter em conta: 

(i) 

(ii) 

os demonstrativos têm como núcleos os radicais la, wo e le, 
respectivamente, este, esse, aquele e as flexões de número e género 

destes últimos; 
os possessivos têm apenas seis formas nucleares: ka, wa, we, hu, 

nyu e ya, sendo o meu, o teu, o seu/dele, o nosso, o vosso e o 

seu/deles, com todas as flexões; 

(in) os quantificadores são igualmente simplificados: -thene (todos), -

iili (ambos), -khula (cada) -nci (muitos), -khani (pouco) -kina 
(outros), nari (nenhum), khala (qualquer); -mosa, -eli (um dois), -
pacera, -veli (primeiro, segundo)... 

(iv) alguns determinantes ou quantificadores do Português Europeu, 
representados pelos quadros, em (23) e (27), não têm tradução, ou 
aceitam uma tradução equivalente à de outros: tantos e mais são 
cobertos por uma única palavra -nci (muitos,); mesmo epróprio por 
-ene; menos, alguns epoucos por vakhani; nem e nenhum por nari. 

Os restritores Bantu, não marcando as flexões de género 

(feminino/masculino), tornam-se complexos quando se lhes associa os morfemas 

prefixais de concordância. 
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O quadro abaixo sintetiza os prefixos que entram, como nexos, nos elementos 

descritos como especificadores de nomes em PE, em correspondência com os 

restritores em Bantu: 

84. Quadro dos prefixos (morfemas de concordância) aplicados aos restritores 

Prefixos Prefixos nos Prefixos Prefixos nos: 

De demonstrativos nos possessivos e Indefinidos 

Classe nos gerativos Cardinais 

Nominal Interrogativos 

Exclamativos 

Mu-/a- o-/a- a-/a- Mu-/a- Ene 

Mu-/mi- o-/iy- a-/sa- Mu-/mi-

Ene 

Ni-/ma- Ni-/a- Na-/a- NWma-

Ene 

e-/i- E-/iy- a-/as- e-/i-

Ene 

Tome-se como exemplo o pronome demonstrativo la (este). Por pertencer a 

uma série longa, o radical do demonstrativo Bantu la pode combinar-se com vários 

morfemas de concordância, conforme os nomes que acompanham pertencem a uma 

dada classe, como se mostra em (85) : 

* O quadro em (85), ilustra apenas o funcionamento do dêictico demonstrativo. Cada um dos 
elementos do sistema de determinação escolhe um esquema de funcionamento combinando o radical e 
o f T i S n a s de concordância. O quadro chama a atenção para a observância de dois aspectos na 
« S o morfológica dos prefixos nas línguas Bantu: primeiro, um prefixo de classe (me) forma 
com um rtdical palavra independente. As palavras independentes, constituem uma classe de serie curte 
segunTo os prefixos de concordância (md) juntam-se aos radica* que contem os determinantes e os 
qSificadores a outras palavras dependentes, racionando como complementos nominais, adverbiais 
oHerbais Os determinantes e os quantificadores, sendo palavras dependentes, entram numa sene 
longa, pela sua possibilidade de concordar com um número ilimitado de palavras. 
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85. Quadro do funcionamento dos demonstrativos Bantu 
{este, esta, estes e estas) 

me 
O-

Radical 

O-

iy-

Ni-

A-

-la 

Demonstrativo 

Ola 

Ala 

Ola 

E-

iy-

Iy(l)a> íya 

Significado 

Este/esta, Classe 1 
Estes/estas, Classe 2 

Este/esta, Classe 3 

Estes/estas, Classe 4 

N(i)la> nla 

Ala 

Ela 

Iy(l)a> íya 

Este/esta, Classe 5 

Estes/estas, Classe 6 

Este/esta, Classe 7 

Estes/estas, Classe 8 

Este esquema pode repetir-se tantas vezes quantos os radicais dos restritores 

existam. 

2.2.3. O morfema extra-dependente e genitivização em Bantu 

Prestando atenção ao exemplo de Kiswahili e de Emakhuwa-Lomwe, em (79), 

(80), (81), (82) e (83) que são construções na base de nomes das classes 7 e 8, efòto / 
ifòto (fotografia / fotografias), verifica-se, por um lado, que o possessivo -ka 
(minha/s), o demonstrativo -la (esta/s), o quantificador total -them (todas), o numeral 

-pacera (primeiras) e o adjectivo -rera (bonita/s) são introduzidos por um morfema 

s-, resultante da alteração do morfema a subjacente.47 Desta forma, saka, sòthene, 
sòpacera e sòrera possuem, na sua estrutura profunda, o morfema a e o morfema de 

concordância com a classe nominal que, por determinação morfo-fonológica, se 

assimilaram, dando origem a formas de superfície simples. Este processo de 

assimilação pode ser reestruturado como se observa nas derivações que se 

apresentam: 

47 O mesmo morfema extra dependente "a", toma formas de "wa", para a concordância com os nomes 
da classe 3, "na", para os nomes da classe 5, «ya'\ para os nomes da classe 7 e "sa" para os nomes das 
classes 4 e 8. 
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sàka < sa + à + ka; 
sòthene < sa + ò + thene; 
sòpacera < sa + ò + pacera; e 
sòrera < sa + ò + rera. 

Por outro lado, os possessivos, os demonstrativos, os numerais e os adjectivos 

descritos assimilam o comportamento manifesto pelo argumento lexical sa Samora 

(de Samora), que mostra na superfície uma estrutura que inclui o morfema sa, outro 

morfema nulo de classe 1 e o nome próprio Samora. 

Com nomes no singular, à excepção dos quantificadores totais e duais, que 

entram no mesmo tipo de estrutura, quer os possessivos, quer os demonstrativos 

perdem os morfemas que realizam quando se encontram no plural, realizados na 

forma subjacente com wa, ya, ou na, conforme o possuído é ou não humano48 

O morfema sa aglutina-se aos nomes dependentes plurais da Classe 4 e da 

Classe 8, enquanto as classes 3 e 7 seleccionam o morfema wa ou ya no lugar de sa. 

A operação de genitivização ocorre também de forma semelhante nos adjectivos, um 

fenómeno não observável em Português europeu. O exemplo seguinte pode ilustrar 

esta constatação: 

Mu+ iri wa o + rera 

Mc3 +árvore med (de) md3 + bonita 

Muirí w'orera 

Muiri wòrera (árvore bonita) 

E +nupá ya o + rera 

mc7+casa med (de) md7 + bonita 

Enupaáy' orera 

Enupá yòrera (casa bonita) 

Mi+iri sa o + rera 

Mc4 +árvores med (de) md4 + bonitas 

Mirí s'orera 

Mitt sòrera (árvores bonitas) 

I +nupá sa o + rera 

Mc8+casas med (de) md8 + bonitas 

Inupá s' orera 

Inupá sòrera (casas bonitas) 

A genitivização é o termo que se propõe para a análise morfológica das 

palavras dependentes e é assinalada na língua Emakhuwa-Lomwe pela introdução de 

um morfema do tipo wa, ya, ni e sa, antes do morfema de concordância. Propõe-se 

« O morfema ni, na forma de superfície na, pode equivaler às traduções com on por e é utilizado tanto 

com nomes humanos como com nomes não humanos. 
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que estes morfemas sejam denominados morfemas extra-dependentes (med). As 

palavras dependentes, como complementos, têm uma estrutura morfológica 

subjacente do tipo morfema extra-dependente + morfema de concordância + palavra 

dependente, como se pode observar em (86), para o possessivo -ka 

86. -ka (Palavra Dependente) 

med 

'de' 
(o meu/a minha) 

Possessivo 

meu 

Assim, os sintagmas nominais na língua Emakhuwa-Lomwe ganham uma 

estrutura muito complexa, sendo constituída, para além do núcleo, por uma série mais 

ou menos vasta de "complementos", restritores, adjectivos e termos regidos. A 

presença dos morfemas extra-dependentes (med) pode indicar posse, origem, matéria 

ou qualidade, agente passivo ou um oblíquo de companhia, consoante a categoria 

lexical expressa pelo radical. 

* Os morfemas extra dependentes wa, ya e sa têm a tradução equivalente à da preposição 'de' que 
pode também ter significados de posse, origem, complementos determinativos: 
Enupa ya aka ' casa de mim = minha casa' : POSSE 
Muiri wa otthene 'árvore de toda = toda a árvore' : QUANTIDADE 
Min sa otthene 'árvores de todas = todas as árvores': QUANTIFICAÇÃO 
Ekhateraya ntthapwa 'cadeira de madeira': MATERIA 
Muiri wa orera 'árvore de bonito = arvore bonita': QUALIDADE 
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2.2.4. Casos de ausência do morfema extra-dependente 

Os morfemas extra-dependentes podem, no entanto, não figurar no sintagma 

nominal, mas implicitamente encontram-se realizados em todos os contextos. Esta 

situação verifica-se nos casos em que certas palavras dependentes copiam apenas o 

prefixo do nome em posição inicial do sintagma e não realizam explicitamente o 

morfema extra- dependente, como acontece quando se analisa o comportamento dos 

demonstrativos e dos quantificadores cardinais junto dos nomes singulares das classes 

5 e 7 e o plural da classe 8, ou o comportamento dos quantificadores não cardinais em 

relação com os nomes das diversas classes: 

a) Demonstrativos e as classes 5, 7 e 8: 

classe sintagma nominal 
5 Níkhiile nla 
7 Enupá ela 
8 Inupá tya 

Significado 
Este rato 
Esta casa 
Estas casas 

b) Numerais cardinais e as classes 5, 7 e 8: 

Classe sintagma nominal 
5 Níkhiile nimosa 
7 Enupá emosa 
8 Inupá 

significado 
Um rato 
Uma casa 
Casas 

c) Quantificador indefinido kina e as classes em geral: 

Classe Sintagmas nominais 
1/2 Mulòpwana mukina Alòpwana akina 
3/4 Mwiri mukina Mirí mikina 
5/6 Nikhùle nikina Makhùle tnakina 
7/8 Enupá ekina Inupá ikina 

significado 
O(s) outro(s) homem(ns) 
A(s) outra(s) árvore(s) 
O(s) outro(s) rato(s) 
A(s) outra(s) casa(s) 
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Em todos os casos retratados nas alíneas (a), (b) e (c), os demonstrativos, os 

numerais cardinais e os pronomes indefinidos outro, outra, outros e outras na língua 

Emakhuwa-Lomwe não realizam, à superfície, os morfemas extra-dependentes, 

copiando apenas o prefixo de classe do nome que acompanham. 
Admite-se que devem existir outras razões de ordem morfo-fonológica na 

derivação dos prefixos de concordância que são visíveis na estrutura de superfície, a 
partir dos quais se podem deduzir algumas regras. No entanto, todos os dados até aqui 
considerados permitem reforçar a ideia de que o sintagma nominal, na língua 
Emakhuwa-Lomwe, é basicamente formado por um nome e um prefixo de classe que 

o especifica. 
Acompanhando o nome, encontram-se, à sua direita, diversos elementos 

qualificados como restritores de significação, que não envolvem apenas os 
complementos e os modificadores, mas também os demonstrativos, possessivos e os 
quantificadores. Estes termos entram numa relação de "complementação" do nome, 
através de morfemas extra-dependentes. Assim, um sintagma nominal complexo em 
Bantu contém um núcleo nominal, ao qual se prefixa o morfema de classe como seu 
determinante e uma série de "complementos", podendo ter uma sequência hierárquica 
que contém opcionalmente um demonstrativo, um possessivo, um quantificador, um 
adjectivo e um argumento lexical do sintagma, além do núcleo nominal. 

2.3. A hipótese da subida do nome em Bantu 

As representações em (37) e (38), no capítulo primeiro servem para descrever 
os sintagmas nominais de certas línguas, como o Português Europeu, que admitem um 
certo tipo de sequencialização de quantificadores e determinantes. Nas línguas Bantu, 
a ordem superficial de palavras no interior do sintagma nominal é diferente, uma vez 
que o nome flexionado em número inicia o sintagma, ao qual se seguem os 
demonstrativos, os possessivos, os quantificadores e os complementos lexicais, como 
foi referido nos exemplos em (78), (79), (80), (81), (82) e (83). 

Para o Kiswahili, Carstens (1993) começa por propor para uma expressão 

como picha hi yangu nzuri ya Buzi uma representação como a que aparece em (87): 
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87. 

Theme 

AP 

Gen Pro 

Picha 

Tl: 'Quadro 

Dem 

hii 
este 

yangu 
de mim 

nzuri 
bonito 

ya Buzi 
de Buzi' 

No entanto, a autora admite que a representação em (87) constitui uma 

violação dos princípios preconizados por muitos linguistas: em primeiro lugar, viola o 

princípio da Teoria X-Barra de Chomsky (1970), segundo o qual os argumentos 

devem ser projectados sob o N \ isto é, ya Buzi devia ser basicamente projectado 

como complemento e "irmão" do núcleo nominal picha; em segundo lugar, viola a 

Hipótese de Abney (1987), segundo a qual SDET é a projecção máxima dos 

sintagmas nominais; e, em terceiro lugar, a ideia de subida do nome não é aqui 

devidamente considerada. 
Reconhecendo estas limitações, Carstens (1993) apresenta um esquema 

alternativo que é mais próximo das estruturas apresentadas em (37) e (38) para as 
línguas românicas, mas com algumas modificações nas designações. Reproduz-se o 

esquema proposto por Carstens, em (88): 
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88. DP 
D' 

P ^ 
# AP #P 

Dem Spec #' 
ProGen# NP 

AP NP 
Voís~ N' 

to \w 
Ag ^ 

N Theme 

Picha hii yangu nzuri [cv] ya Buzi 

'Foto esta de mim bonita de Buzi' 

Podem ser levantados, no entanto, três problemas a partir do esquema 
proposto por Carstens (1993), apresentado em (88). O primeiro problema é o de 
aparecimento do nó #P por duas vezes na estrutura, num dos quais como 
complemento de DET, especificado por AP para englobar um DEM e complementado 
por outro nó #P. Não se percebe quais dos ramos do primeiro nó ramificante de #P é 

nuclear. 
Como segundo problema, a representação em (88) não permite a existência 

nem da categoria SNUM nem da categoria SPOSS. 
O terceiro problema está relacionado com o enquadramento nas 

representações dos quantificadores universais (totais e duais). Num grande número de 

línguas românicas e germânicas, como se viu acima, os Qs, quando existem, são 

núcleos de uma categoria funcional SQ que tem SDET como seu complemento 

funcional. Certas línguas africanas colocam os Qs totais e duais a seguir dos nomes, 

mediados por morfemas extra-dependentes. 
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De modo a acomodar os três problemas colocados e tendo em vista SDET 

como uma categoria abrangente, propõe-se a reanálise do esquema adoptado por 

Carstens apresentado em (88), no seguinte: 

1. O primeiro nó ramificante #P que contém um DEM deve ser 
considerado SDEM, pois o núcleo DEM é relevante nesta 
representação. As línguas Bantu justificam que os 
demonstrativos possam projectar uma categoria sintagmática 
SDEM seleccionada por DET, mesmo que este seja nulo. 

2. O segundo nó ramificante #P que tem como núcleo um pro Gen 
# deve ser tomado como SPOSS, em que o Pro Gen ou um 
POSS podem ser núcleos do sintagma 

3. Não se justificarão tantos nós NP. Este pode ser seguido 
imediatamente à sua direita, em estrutura regular, por um ou 
uma série de APs e complementos temáticos, como ya Buzi, no 

exemplo. 
4. Deve existir uma posição para os quantificadores universais, 

aceitando-se que os nomes os precedam depois de terem 

concluído um movimento de subida. 

Assumindo-se então que: 
- DET está sempre presente, embora possa ser vazio nas línguas Bantu, em 

particular, ou nos sintagmas nominais sem determinante, em geral; 
- que pela noção de "projecção estendida" o DET e o N têm os mesmos traços 

categoriais; 
- que o nome pode subir para a posição DET, sob certas condições; 
- que os demonstrativos, por um lado, são núcleos de SDEM e não podem 

substituir os artigos na ausência destes e, por outro lado, os demonstrativos, como os 

artigos, podem seleccionar SPOSS e certos quantificadores discretos, como os 

numerais, que por sua vez seleccionam o SNUM; 
- que os adjectivos são adjuntos aos nomes tal como os advérbios estão 

normalmente adjuntos aos verbos; 
- que há vantagens em propor a mesma representação para estruturas de 

sintagmas nominais com ou sem determinantes, ou entre as diferentes línguas; 
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- que SDET é uma categoria adequada para descrever expressões referenciais 

em posição argumentai; 
- que a estrutura de superfície que caracteriza alguns sintagmas nominais de 

muitas línguas resulta da subida do nome para DET e que, nesta subida o nome 

verifica primeiro os seus traços de número; 

nestas perspectivas, propõe-se então para um exemplo da língua Emakhuwa-Lomwe a 

estrutura SDET (89):50 

50 Ribeiro (1996-127) na sequência de outros autores, afirma que a ideia central na relação entre a 
morfologia e a sintaxe é a de que certas categorias funcionais que geralmente aparecem como afixos 
ligados a uma palavra são na verdade categorias com estatuto sintáctico autónomo, projectando a sua 
própria estrutura X-barra. Os traços morfossintácticos devem estar distribuídos na representação 
sintáctica em categorias sintácticas não-lexicais ou funcionais. Adoptando esta ideia para as línguas 
Bantu uma categoria funcional do tipo de Concordância deve conter uma especificação para a pessoa, 
número e tipo semântico de entidade (entre outras possíveis) do mesmo tipo que a contida no nome 
com a qual a concordância se relaciona. Os traços no item lexical devem, pois, combinar-se com os 
traços do nódulo sintáctico em que a palavra será inserida. 
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89. SDET 

DET' 

DET SQ 

Q' 

Q SDEM 

DEM' 

Tt/du DEM SPOSS 

POSS' 

Ilivuru sòthene iya sawaka irará [cv] 
4 H -

[cv] sa Linguística 

Tl Livros todos estes meus três [cv] [cv] de Linguística 

(Todos estes meus três livros de Linguística) 
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Haegeman (1997), no seguimento de outros autores, descreve que no Sueco os 
determinantes têm realização fechada, porque estão incorporados nos nomes através 
de sufixos. Enquanto o Yapese, uma língua estudada por Carstens (1993), tem 
morfemas de número singular, plural e dual, como especificadores abertos. Com base 
nestas duas ideias, defende-se neste trabalho que os prefixos de classe, únicos 
morfemas indicadores de número morfológico e especificadores dos nomes em 
línguas Bantu, são combinados aos nomes.51 Tanto Haegeman como Carstens referem 
a subida do nome para a posição DET, pondo em destaque a categoria SDET. No caso 
dos Sintagmas nominais do Sueco, o núcleo lexical move-se para junto do núcleo 

funcional, representado pelo sufixo, com o qual se incorpora. Repare-se que os 
movimentos de um morfema para se juntar aos outros morfemas são considerados por 
Haegeman (1997), entre outros, como fenómenos de incorporação, como sendo uma 
das instanciações de 'Mover a', em que um núcleo se combina com os outros núcleos, 

52 
constrangidos pelos princípios das categorias vazias. 

Repare-se que, à primeira vista, os dados das línguas Bantu não providenciam 
uma justificação ao adoptar este tipo de tratamento aos sintagmas nominais. No 
entanto, os factos de ordem linear de palavras no interior dos sintagmas nominais em 
Kiswahili motivaram Carstens (1993: 170) a admitir que as línguas africanas de 
origem Bantu em geral possuem sistemas de determinação específicos.53 

Carstens (1993) assume, portanto, que nas línguas Bantu DET está presente, 
mas ele é sempre vazio; o nome sobe para o DET obrigatoriamente por movimento. 
Esta solução permite aproximar as representações dos sintagmas nominais do 
Português Europeu e de outras línguas às dos sintagmas nominais Bantu. 

A representação em (89) parece dar conta da ordem linear de palavras no 
interior dos sintagmas nominais em diversas línguas, em particular de línguas tão 
distintas como o Português Europeu e a língua Emakhuwa-Lomwe, admitindo, como 
se propôs acima, a universalidade da categoria SDET e o movimento de N para DET, 

51 Assmale-se que, nas línguas Bantu, os prefixe* são lidos, muitas vezes, como artigos, sendo os 
verdadeiros determinantes: mu - tthu ('a/uma pessoa'). 
52 A incorporação é um fenómeno comum a todas as línguas que permite as contracções de morfemas, 
verificáveis em muitas línguas, como no Português e no Francês, pelos exemplos segumtes: 

A + os rapazes > aos rapazes 
A + les garçons > aux garçons 

53 Não se deve esquecer que, na língua Emahuwa-Lomwe, os possessivos, os demonstrativos e os 
restantes quantificadores, identificados como especificadores ou determinantes, nas línguas como o 
Português assumem-se como elementos subcategorizados opcionalmente pelos nomes, hgando-se a ele 
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depois de ter tomado à sua esquerda o morfema de classe (Cl. 8), como seu 

"especificador". 

SDET é uma etiqueta categorial que abrange todas as línguas, na medida em 

que os nomes têm possibilidade de se moverem para à esquerda dos quantificadores, 

sendo estes ligados ao nome através do morfema extra-dependente ya, tal como outros 

complementos.54 

Com o esquema em (89), descreve-se a subida do nome ilivuru para a posição 

DET a partir da posição em que seleccionava ya sa Linguística como seu 

complemento, dominados, como "irmãos" , pelo nó N \ 

Uma das vantagens que a representação em (89) oferece é a possibilidade da 

co-ocorrência ou não dos pronomes genitivos e dos possessivos, que não entram em 

distribuição complementar. Estes constituintes, como se verifica na representação, 

podem ocorrer imediatamente a seguir ao nome se não existirem na estrutura os 

quantificadores universais. 

Propõe-se desta forma que a categoria DET constitui uma categoria universal, 

sendo os artigos algo que pode existir ou não, como é o caso do Serbo-Croata, de 

outras línguas eslavas e das línguas Bantu. Em tais línguas, não pode, portanto, 

colocar-se a questão de os artigos definidos entrarem ou não em distribuição 

complementar com os demonstrativos. Dado que as línguas sem artigo têm 

demonstrativos, poder-se-ia colocar a hipótese de que estes substituíssem aqueles. No 

entanto, tal não é o caso, em virtude de os nomes simples não apresentarem leitura 

específica, o que acontece tipicamente com os demonstrativos. 

Em síntese, a ordem fiel de palavras nos sintagmas nominais nas línguas 

Bantu pode ser obtida pelo movimento do nome para DET, movimento que considera 

os morfemas de classe como sendo elementos inseparáveis ao N e "especificadores" 

deste. O nome move-se em primeiro lugar para a posição de Número e toma o 

morfema de classe à sua esquerda para verificação dos seus traços de singularidade ou 

pluralidade e do tipo semântico da entidade seleccionada e daí sobe para a posição 

DET. 

através de um morfema Extra Dependente. O verdadeiro especificador do nome, na língua Emakhuwa-
Lomwe, é o prefixo de Classe, com valores sintácticos e semânticos bem determinados. 
54 O quantificador todos da língua Emakhuwa-Lomwe, esquema (89) foi derivado com o morfema 
extra dependente sa de seguinte maneira: sa othène > sòthene, em que se verifica a harmonização da 
vogal /a/ do morfema sa com a primeira vogal /o/ do morfema òtbene. Sobre os morfemas extra 
dependentes, verificar o ponto 2.2.3., deste capítulo, sobre Genitivização. 
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3. A estrutura semântica dos sintagmas nominais em Bantu 

3.1. Tipos de entidades semânticas em Bantu explícitas através de classes 

Não há critérios homogéneos para a caracterização das classes nominais nas 

línguas Bantu, sendo muitas vezes controversos alguns dos critérios já utilizados em 

literatura especializada. Os bantuístas pouco tratam dos fenómenos de integração dos 

nomes nas classes e géneros nominais numa língua particular e as conclusões a que 

chegam dão conta de que não há dados suficientes que justifiquem a vinculação de um 

nome num dado género. 

Carstens (1993) admite que o que os linguistas fazem na caracterização dos 

nomes é caminhar na base de formulação de hipóteses ou de generalizações máximas 

que levam a considerações quanto a género/número como parte da Gramática 

Universal e um plano que defende a representação sintáctico- semântica dos nomes. 

Nas línguas bantu o agrupamento dos nomes em classes com determinados 

morfemas não reflecte as distinções entre nomes comuns e nomes próprios, nomes 

concretos e nomes abstractos, nomes contáveis e nomes massivos, assim como não 

reflecte uma proposta como a de Carlson (1977) de distinção entre objectos, espécies 

e fases, pois os prefixos de um determinado género permitem fornecer ao utilizador 

da língua a forma como devem ser tratadas no discurso os nomes. 

Todas as línguas Bantu estabelecem os nomes em classes, supostamente de 

acordo com a maneira como os falantes concebem e organizam o mundo que os 

rodeia e marcam-nos lexicalmente por um morfema a eles prefixado. 

55 Seguindo a concepção de entidades semânticas de Carlson (1977), parece que a mais relevante nas 
línguas Bantu é a entidade designada OBJECTO, aquela que denota um indivíduo material e 
específico, isto é, um objecto do mundo real. É a partir deste conceito que as línguas Bantu agrupam os 
nomes comuns a designarem 4 tipos de entidades: seres humanos, vegetais, animais e "coisas", na 
verdadeira acepção da palavra. O conceito de ESPÉCIE de Carlson (1977) parece corresponder às 
entidades evocadas pelos nomes plurais em Bantu na medida em que denotam propriedades. 
56 Rego (2000: 195), Mano (1999), Carstens (1993) e outros consideram que os povos Bantu concebem 
o seu mundo de tal forma que o representam pelas séries dos nomes. Cole (1996:69) escreve para o 
caso de Tswana o seguinte: "Although most of the noun classes are miscellaneous in content, certain 
trends of significance are recognizable", dando exemplos da maioria dos nomes das pessoas que estão 
inclusas na Classe 1, nomes de animais, na Classe 5, e nomes abstractos, na Classe 7, enquanto certos 
nomes são encontrados nas outras classes. Cole não ignora que certos radicais podem também ser 
usados em diferentes classes, resultando na mudança ou modificação dos seus significados. São 
exemplos de Motswana(l) (homem da tribo Tswana); Setswana (4) (a língua Tswana); Botswana (7) (o 
País Tswana). O significado e o conteúdo de cada classe nominal podem ser indicados tanto quanto 
possível pelo tipo de prefixo, porque assim o radical o impõe lexicalmente. 
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Na origem de cada género nominal, entende-se que existe uma possível 

entidade abstracta sobre o qual os nomes se agregam. Consequentemente, parece 

haver na língua Emakhuwa-Lomwe uma relação entre as propriedades lexicais dos 

nomes aludidas por Carstens (1993) e a natureza semântica comum que une os nomes 

que pertencem ao mesmo género. 

De facto, embora existam excepções a assinalar, o que se verifica no 

enquadramento dos nomes pelas classes na língua Emakhuwa-Lomwe é a tendência 

de se estabelecer diversas entidades semânticas básicas, nas quais as palavras 

dependentes (determinantes e restritores) actuam, seleccionando um tipo de prefixos 

comum. Poder-se-ia identificar as tais entidades com quatro domínios da natureza, 

numa condição em que os morfemas prefixais iniciam e orientam e os morfemas de 

concordância introduzem o verbo na frase e os outros constituintes nos sintagmas; ou 

seja, os morfemas de classe ditam a selecção e as formas dos nomes, identificando-os 

como membros pertencentes aos domínios semânticos. Isto não significa, no entanto, 

que não haja uma distinção entre nomes próprios e nomes comuns. 

Os nomes na língua Emakhuwa-Lomwe distribuem-se pelas classes, através 

dos prefixos, conforme Prata (1983; 1990) e Nelimo (1989). O quadro em (90) 

apresenta uma proposta de distribuição de nomes Bantu pelas Classes e Géneros: 

90. Enquadramento dos nomes pelas classes 
Gn Cls Morfemas Base Semântica Exemplos e significados 

A 1/2 MU-/A- DOMÍNIO DOS HUMANOS Mutthu/ Atthu( pessoa/pessoas) 

B 3/4 MU-/MI- DOMÍNIO DOS VEGETAIS Mukhoyi/mikhoyi (corda/s) 

C 5/6 NI-/MA- DOMÍNIO DOS ANIMAIS NikhulE/makhule(rato/ratos) 

D 7/8 E-/I- DOMÍNIO DoS OBJECTOS Ehipa/ihipa (enxada/s) 

E 

F 

G 

16 

17 

18 

VA-

O-

MU-

[Locativo= espaço/ tempo] 

[Locativo direccional] 

[Locativo, interioridade] 

Vakerexa (na igreja, no tempo da) 

Olusi = omolokoni (no rio) 

Mukerexa (na igreja) 

O quadro acima propõe a existência de quatro entidades básicas do domínio 

semântico a que pertencem os nomes, particularmente da língua Emakhuwa-Lomwe, 

a saber, o domínio dos humanos, o domínio dos vegetais, o domínio dos animais e o 

domínio dos objectos minerais. 
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O "ideal" seria que os nomes se organizassem em séries, de acordo com as 

coisas existentes no mundo: as "pessoas" e as entidades personificadas a pertencerem 

ao DOMÍNIO DOS HUMANOS; da mesma forma, existiria um outro conjunto de 

entidades do DOMÍNIO VEGETAL que integrasse as plantas e as árvores, em geral; 

outro conjunto de entidades do DOMÍNIO ANIMAL, onde se juntariam os nomes com 

prefixos que denotassem os animais; por fim, os objectos, como instrumentos de 

produção, utensílios, peças de vestuário se constituiriam no DOMÍNIO DOS 

OBJECTOS. Nesta perspectiva, os géneros de uma classe, codificados pelas letras E, 

F e G, seriam estabelecidos como indicações das diversas circunstâncias em que se 

encontram as entidades veiculadas pelos géneros maiores, classificadas pelas letras A, 

B, C e D, no universo de referência. 

Isto significa que a primeira distinção das entidades do mundo faz-se, nas 

línguas Bantu, pela referência, por um lado, a entidades animadas e, por outro lado, a 

entidades não animadas: SERES VIVOS e o SERES MINERAIS. 

As abstracções máximas cobrem os mitos, as tradições populares e os mortos. 

As almas dos defuntos tomam a função reguladora exercida outrora pelos 

antepassados sobre os destinos dos povos, em geral, e de cada pessoa viva, em 

particular. As entidades representadas pelos mortos ligam-se aos vivos por intermédio 

das raízes dos seres vegetais que também vivem soterradas para o sustento dos seres 

vivos. É assim que a vegetação é tão venerada como são os defuntos. 

Os nomes dos antepassados e dos seres vegetais exibem, por isso, o mesmo 

morfema mu-, no singular (munepa/ alma, mwiril árvore), típico dos nomes que 

denotam as entidades humanas (cf. o anexo 6). Mas, como uma abstracção não é 

realidade, surge o morfema mi- no lugar do prefixo a-, indicador do plural das classes 

1 e 3, para o Proto-bantu e a língua Emakhuwa-Lomwe {minèpal almas e 

m/n/árvores) que distingue as entidades do segundo nível - o DOMÍNIO DOS 

VEGETAIS, envolvendo as figuras míticas e os seres vegetais. 

Os animais mais vulgares como os ratos, as aves e outros são denotados por 

nomes com os morfemas ni-, no singular e ma-, no plural. Exemplifica-se com as 

palavras "nikhitle/ makhùle" (rato/ratos), entre vários. Assim, a entidade semântica 

57 Os mortos são, na linguagem bantu, entidades separadas dos homens, mas intimamente ligadas a eles 
por intermédio das raízes das plantas. Por essa mesma razão as principais homenagens aos defuntos são 
realizadas junto das árvores e os povos acreditam que a força medicinal das plantas provém da vontade 
genuína dos antepassados que dormem abraçados às raízes, para garantirem os alimentos da própria 
planta e a vida dos seres vivos. 
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básica denotada por palavras com os morfemas ni-/ma- é o DOMÍNIO DOS 

ANIMAIS. 

Os exemplos indicam que os nomes de certos animais (felinos ou não, 

domésticos ou selvagens), por participarem em lendas juntamente com os homens, 

pertencem à classe do domínio dos humanos. No entanto, os dados da inserção dos 

nomes pelas classes nominais contrariam o que foi considerado anteriormente. O que 

o anexo 6 apresenta sugere que deveria existir uma outra arrumação que sustentasse a 

vinculação dos nomes a um dado género. A prova está em que cada género nominal 

em Bantu apresenta uma miscelânea de entidades. Aparecem nomes que designam 

entidades do domínio animal, por exemplo, a exibirem prefixos típicos de palavras 

que denotam entidades pertencentes ao domínio dos humanos e vice-versa. 

A primeira constatação é a de que o quadro no anexo 6 não faz a separação 

nítida das entidades expressas pelos nomes, de acordo com as hipóteses da existência 

de um vocabulário comum, a partir da maneira como os falantes concebem e 

organizam o mundo que os rodeia. É verdade que os nomes humanos pertencem 

exclusivamente ao género A, o que não acontece com os outros géneros. Por outro 

lado, verifica-se que há nomes do domínio dos vegetais, dos animais e dos objectos a 

exibirem os prefixos dos nomes do domínio dos humanos. A problematizar a 

classificação sugerida, não há nada que justifique a presença do género dos animais, 

sendo que os elementos que o preenchem são tipicamente de natureza diferente. 

Importa que se preste a devida atenção aos componentes de cada género. O 

género A assinalado lexicalmente pelos prefixos MU- e A- (no singular e plural, 

respectivamente) inclui nomes que denotam uma miscelânea de entidades 

consideradas, como: 

a) Nomes de pessoas e nomes de parentesco; 

b) Nomes de nacionalidades, naturalidade, pertença, ou falante da língua de uma 

dada tribo; 

58 As ontologias não são fixas e é natural que haja desajustes. Veja-se em Inglês, uma língua em que o 
género distingue feminino, masculino e neutro, usa she (feminino) para falar de barcos, dos cavalos e 
dos cães de estimação e usa it (neutro) para falar de bebé (+humano). 
59 Consultar os exemplos no anexo 7, para o desenvolvimento dos aspectos relacionados com o 
enquadramento dos nomes pelos quatro géneros. 
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c) Nomes de certas profissões; 

d) Nomes de certos animais (felinos ou não, domésticos ou selvagens); 

e) Certos tubérculos cultivados, (respectivamente mandioca, batata); 

f) Excepcionalmente, alguns nomes de roupa masculina e feminina de 

intimidade; 

Os nomes dos géneros B, C e D representam também individualmente uma 

miscelânea de entidades que não se enquadram no género A. 

O género B, marcado pelos morfemas das classes 3 e 4 (Mu-/Mi), inclui: 

a) Nomes de objectos, utensílios, produtos, derivados de árvores e plantas; 

b) Nomes designadores de espíritos e nome de certas abstracções; 

c) Nomes de partes do corpo; 

d) Nomes de elementos naturais; 

O género C, das classes 5 e 6, com os prefixos Ni-/Ma-, inclui: 

a) Nomes de certos animais; 

b) Pessoa portadora de deficiência mental; 

c) Nomes das partes dos vegetais; 

d) Nomes de partes do corpo; 

e) Miscelâneas; 

O género D, das classes 7 e 8, com os prefixos E-/I-, inclui por sua vez: 

a) Nomes de objectos ou "coisas" em geral, como casas, utensílios domésticos, 

fenómenos; 

b) Nomes das partes do corpo; 

c) Nome de línguas e de dialectos; 

d) Nomes de palavras derivadas de empréstimos; 

e) Nomes de certos animais. 

A análise dos dados do anexo 6 pode levar também à constatação de que há 

classes com morfemas idênticos. É o caso do prefixo Mu - que se distribui 

indistintamente pelas classes 1 e 3, ambos marcando o singular de dois géneros, A e 
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B, respectivamente. Os nomes singulares que denotam animais e coisas inseridos no 

género A não marcam lexicalmente os seus morfemas de pertença à classe 1. Trata-se 

dos nomes como come (gato), havara (leopardo), kharamu (leão), nàhe (gazela), 

retthé (rato caniço), que para terem os plurais acòme, ahavara, akharamu, anàhe e 

aretthé, o seu singular exibiria o morfema prefixai Mu-, em mucòme, muhavara, 

mukharamu, munàhe, ou muretthé. 

Tudo isto leva ao abandono da ideia, segundo a qual, na língua Emakhuwa-

Lomwe, em particular, e nas línguas Bantu, em geral, os nomes agrupam-se em 

classes por referirem entidades semânticas ancestralmente comuns, sobre as quais o 

mundo se idealiza. Simplesmente, não há nada que assegure a ligação do nome ao 

significado julgado comum, como assegura Cartens (1993:156-157). 

Para as línguas Bantu, a distinção de entidades dos domínios semânticos em 

OBJECTOS, ESPÉCIES e FASES pode ser detectável somente através frases. 

Basicamente, os nomes são engendrados como designadores de objectos, sendo 

tratados de diversas maneiras, conforme os objectos designados sejam humanos, 

vegetais, animais ou minerais. 

3.2. SNs em Bantu e as operações de determinação 

Através das descrições em 3.1., depreende-se que as distinções dos nominais 

Bantu é feita na base de uma divisão do mundo em tipos de entidades, culturalmente 

marcados. 

A inserção dos nomes pelas classes e géneros nominais permite que os nomes 

designem indivíduos pertencentes à memória cultural colectiva dos falantes, 

admitindo-se que os nomes possam ocorrer sem determinantes à sua esquerda. Mas há 

possibilidade de determinar e de quantificar os sintagmas nominais pela presença dos 

morfemas de classe e de quantificadores e restritores à direita do núcleo nominal. 

Como se verá adiante, estas características das línguas Bantu poderão estar a 

influenciar os utentes destas línguas quando estes se vêem obrigados a expressar os 

seus pensamentos por vias de línguas que possuem outros sistemas de determinação. 
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3.3. Defînitude e indefinitude em Bantu 

É indubitável a coincidência da informação conhecida com a presença dos 

demonstrativos -la -wo e -le (este, esse e aquele), dos pronomes possessivos -ka, -wa 

e -we (meu, teu e seu), dos advérbios que indicam a companhia e das preposições 

com interpretação agentiva, incluindo outros restritores. Estes elementos assinalam a 

existência de entidades determinadas mas muitas vezes o demonstrativo -le (aquele), 

acompanhando os nomes, remete para referentes indeterminados, ou conjuntos vazios, 

que só podem ser preenchidos pelo alocutário. É por isso que nos discursos apelativos 

e parábolas em Bantu ocorrem frequentemente os demonstrativos yòwo e yòle (esse e 

aquele, equivalente ao pronome relativo quem/ aquele que): "mutthúyowo onupuwela 

wèra khatthénke avonyé nluku" (atire a pedra, aquele que não tenha pecado), ou 

"mutthú yòle upuwele wèra khàtthenke era avonyé nluku" (atiraria a pedra quem 

nunca tivesse pecado na vida). Isto talvez se relacione com o facto de o demonstrativo 

ser o determinante que mais se aproxima do artigo definido. 

Os prefixos têm sido interpretados como geradores das interpretações 

específicas, na medida em que possibilitam o estabelecimento da referência, 

independentemente do verbo que os acompanha. O falante da língua Emakhuwa-

Lomwe consegue aludir a entidades como únicas, pelo seu envolvimento no discurso. 

Esta força que reside nos prefixos de classe não é assumida igualmente e em 

todas as circunstâncias pelos artigos em línguas que os têm, embora se possa fazer 

uma correspondência entre estes e os prefixos. Sabe-se que, em Português, os artigos 

podem gerar tanto a leitura específica como a leitura genérica. Nas línguas Bantu, 

verbos e outros elementos na frase que acompanham os nominais são elementos que 

podem atribuir às expressões nominais as várias interpretações. 

60 Chama-se a atenção para o facto de o trabalho insistir na categoria "verbos" para a clarificação dos 
significados dos sintagmas nominais. Por questões de método e infelizmente, não se vai tratar da 
morfologia verbal. 
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3.4. SNs e Expressão de genericidade em Bantu 

No PE, em particular, e nas línguas europeias, em geral, existem duas formas 

para expressar a genericidade. Os nomes com referência a espécie e frases 

caracterizadoras, de acordo com Krifka et ai. (1995), são as duas formas consideradas. 

De acordo com Oliveira e Cunha (2001), nas duas formas não se denota um indivíduo 

ou um objecto de um dado domínio semântico, mas fazem-se generalizações baseadas 

nas propriedades que sumarizam grupos de indivíduos ou factos particulares. Isto é, 

enquanto as frases genéricas com termos de espécie o são em grande medida por 

causa do termo de espécie, embora a predicação também seja relevante, as frases 

caracterizadoras representam generalizações sobre indivíduos, factos ou eventos. 

Nas línguas Bantu, não há um tipo particular de nominal para a leitura de 

espécie (como aliás não há em Português). Supõe-se que a genericidade em Bantu 

esteja ligada às informações veiculadas pela morfologia dos verbos. Em especial, a 

língua Emakhuwa-Lomwe é uma língua aglutinante no sentido de que a informação se 

obtém pela combinação de morfemas à volta do verbo. No interior dos verbos existem 

diversos morfemas, entre prefixos e sufixos, que fornecem a informação morfológica 

de número e pessoa, como informações sintácticas dos argumentos, bem como as 

informações semânticas de tempo, modo, aspecto, modalidade, afirmação e negação. 

A marcação de factos episódicos simples e factos múltiplos terá uma dada 

expressão através de morfemas aspectuais. A genericidade será então expressa por 

frases descrevendo em geral eventos genéricos e situações. 

Em suma, o II capítulo levou à consideração que as línguas Bantu têm um 

sistema de determinação diferente do sistema das línguas românicas. Basicamente, 

enquanto estas línguas têm como especificadores os determinantes e os 

quantificadores à esquerda dos nomes, as línguas Bantu pelo sistema de prefixos de 

classe têm os sintagmas nominais especificados pelos morfemas de classe prefixados 

ao nome e tomam o sistema de determinação / quantificação das línguas românicas 

como restritores dos sintagmas nominais, pospostos ao nome. As distinções entre 

tipos de entidade evocados pelo nome são provavelmente expressas pelas formas 

verbais que acompanham os nomes. 
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Os morfemas de classe tornam-se importantes na descrição de tipos 

semânticos de entidades evocados pelos nomes na estrutura, bem como na 

interpretação dos sintagmas nominais nas línguas Bantu. 

Embora Carstens (1993) e Longobardi (1994) considerem que não há 

diferenças entre as línguas no que concerne à estrutura, os sintagmas nominais nas 

línguas Bantu têm um comportamento estrutural que lhes permite ficar distantes dos 

sintagmas nominais das línguas analisadas na literatura. 

Verificou-se que os especificadores e os complementos \ dos nomes são 

importantíssimos para o estabelecimento de referentes dos sintagmas nominais na 

maioria das línguas. 

Estruturalmente, parece que todas as línguas possuem um sistema de 

determinação e de complementação, realizados ou não lexicalmente, de acordo com 

as condições dos seus respectivos núcleos. São estes sistemas que definem as 

entidades a que os discursos aludem. 

A grande diferença que existe, se comparados os sistemas de determinação 

usados nas línguas, como o Português, o Italiano, o Espanhol ou o Inglês e os sistemas 

de determinação das línguas Bantu, como a língua Emakhuwa-Lomwe, Kiswahili ou 

Tswana é que estas últimas línguas têm um sistema que é constituído por morfemas 

de classe, normalmente prefixados aos nomes e um sistema de determinantes, 

quantificadores e restritores à direita do nome. 

Nas línguas Bantu, os morfemas de classe são elementos fundamentais do 

sintagma nominal, através dos quais se reduz a extensão de um tipo natural de 

entidade referido pelo núcleo lexical do sintagma nominal e se desencadeia a 

concordância. 
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CAPÍTULO III 

Sobre a Ausência de Artigo 
nos Sintagmas Nominais do Português de Moçambique 

Os sintagmas nominais sem artigo levantam várias questões que justificam a 

procura de fundamentos em várias áreas da linguística. Neste capítulo propõe-se uma 

explicação para a realização de sintagmas nominais sem determinante no Português 

de Moçambique, baseando-se em desenvolvimentos teóricos recentes no âmbito da 

interface sintaxe-semântica. 

1. Ausência do artigo no PM 

1.1. Alguns dados da realização de SNs sem determinante no PM 61 

Os dados agrupam os cinco aspectos identificados na introdução com os 

números (i-v) e colocados como sendo uma parte das formas que caracterizam o 

Português de Moçambique. As amostras apresentam "desvios" em relação ao 

Português Europeu na expressão dos sintagmas nominais, nomeadamente: 

(i) Omissão ou Redução de Artigos: 

91. -... puseram coroa na Praça com Governador Mualeia. 

92. a) - Professores faltaram ao comício. 

b) - Alunos organizaram grupo para dançar. 

c) - Senhor professor, água não tem e xima acabou! 

(ii) Quantificadores universais (todo/a, todos/as), e os duais (ambos/as) usados 

sem os combinar com os Artigos Definidos ou Demonstrativos; 

93. a) Todos alunos foram à Praça. 

61 As amostras do presente trabalho foram recolhidas em contexto escolar, em alunos do EP2 da Cidade 
de Nampula mediante uma prova. O teste consistia na elaboração de uma redacção que abordasse a 
maneira como os informantes viveram as festividades da sua data: o Ia de Junho, Dia Internacional da 
Criança. 
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b) Estavam todos professores com Governador. 

c) Ambos alunos tinham flores nas mãos. 

(iii) Possessivos {meu, teu, seu, nosso, vosso) não precedidos de Artigos Definidos 

ou de Demonstrativos: 

94. a) -... brinquei com meus primos. 

b) -... vim depois aqui na escola brincar, cantar e dançar com minhas amigas. 

c) -... nossos professores estavam animados na festa. 

(iv) Preposições a regerem nomes sem artigos: 

95. a)... com Governador Mualeia ..., em (91). 

b) ...professores com governador..., em(93.b). 

c) ...brinquei com meus primos..., em (94.a). 

d) ...dançar com minhas amigas..., em (94.b). 

v) Atribuição de leituras específicas aos sintagmas Nominais sem Artigos: 62 

95. e) Ela apanhou emprego, 

f) Recebi telefonema do Rui. 

i) Casa do meu irmão está abandonada. 

Ver as interpretações propostas no ponto (v) da introdução, desenvolvidas no ponto 3 deste capítulo. 
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1.2. Equivalentes de ocorrências do PM no PE 

Observando as amostras representadas pelos números (91), (92), (93), (94) e 

(95), verifica-se que a norma portuguesa europeia exigiria, no lugar das construções 

que os informantes do Português Moçambicano fornecem em (91), (92), (93), (94) e 

(95), os exemplos em (96), (97), (98) e (99): 

96. O Governador Mualeia depôs uma coroa na Praça. 

97. a) Os professores faltaram ao comício. 

b) Os alunos organizaram grupos/um grupo para dançarem. 

c) - Senhor professor, não há água e a xima acabou! 

98. a) Todos os alunos foram à Praça. 

b) Estavam todos os professores com o Governador. 

c) Ambos os alunos tinham/Tores nas mãos. 

99. a) -...eu brinquei com os meus primos. 

b) -... vim depois aqui na escola brincar, dançar e cantar com as minhas amigas. 

c) Os nossos professores estavam animados na festa. 

d) Ela apanhou o / um emprego. 

e) Recebi o / um telefonema do Rui. 

f) A casa do meu irmão está abandonada. 

Comparando os exemplos em (96), (97), (98) e (99) com os correspondentes 

em (91), (92), (93), (94) e (95), repara-se uma modificação na estrutura sintáctica. Por 

um lado, nestas últimas construções, não são cumpridos os trâmites preconizados para 

a hierarquização de constituintes designados determinantes, como foi verificado no 

ponto 1.3. do capítulo I. Por outro lado, o significado das expressões nominais sem 

artigo não traduz exactamente aquilo que se esperaria no Português Europeu, quando 

se relaciona a selecção do tipo de nominais e a compatibilidade ou não de certas 

interpretações com a presença ou ausência de artigos, como foi anotado no ponto 2, da 
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semântica dos SNs no PE, do mesmo capítulo. Pelo contrário, certos sintagmas 

nominais sem artigo do PM têm interpretações específicas, embora possam também 

dispor de outro tipo de leitura. 

2. Caracterização da omissão de artigos no Português de Moçambique 

2.1. Contextos da ocorrência dos determinantes no Português de Moçambique 

Tomar-se-ão, em primeiro lugar e em conjunto, as posições da ocorrência de 

sintagmas nominais sem determinante consideradas em (92). Isto é, os casos da 

omissão de artigos em sintagmas nominais na posição de sujeito em (92.a-b), iniciam 

o estudo, relegando-se para o plano posterior os casos em (92.c), água não tem e xima 

acabou, que têm uma estrutura diferente em relação às outras construções do grupo. 

Em seguida, serão tomados os exemplos (91) que ilustram o uso de sintagmas 

nominais sem determinante em posição de objecto directo, questionando-se as razões 

do uso de nomes contáveis no singular sem artigo, nesta posição. 

Propõe-se também discutir os casos de omissão de artigos ou de 

demonstrativos junto dos quantificadores universais, apresentados em (93). 

Num outro desenvolvimento, procurar-se-á explicar a relação entre os 

possessivos e a omissão de artigos ou de demonstrativos nos sintagmas nominais em 

(94), no caso do Português de Moçambique. 

Discutem-se, em última análise, algumas razões da atribuição de leituras 

específicas a algumas construções nominais sem determinante no Português de 

Moçambique, marcada por um desvio considerável em relação ao Português Europeu. 
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2.1.1. Omissão de artigo em SNs em posição de sujeito 

Ao nível da sintaxe, a omissão de artigos no PM verifíca-se em quase todas as 

posições argumentais. As construções que os informantes fornecem em (92) mostram 

que os sintagmas nominais sem determinante podem ocorrer regularmente em quase 

todas as posições sintácticas, incluindo a posição de sujeito, como em (100): 

100. a) Professores faltaram... (Informante, ex.: 2.a do presente trabalho) 

b) Alunos organizaram.... (Ibidem, ex.:2.b) 

c) Casa do meu irmão está abandonada.(01iveira 2001, ex.:8.c) 

d) Dinheiro de lo bolo era enxada. (Ibidem.ex.: 8.a) 

Isto faz contrastar com a estrutura do Português Europeu, que impõe fortes 

restrições. 

Verificou-se no ponto 3.2. do capítulo I, sobre os dados da ocorrência dos SNs 

sem determinante no PE, que nenhum sintagma nominal ocorre em posição de sujeito, 

salvo se estiver limitado a certas circunstâncias, como a posição pós-verbal e se 

estiver acompanhado de certos complementos restritores. 

Exemplos idênticos aos de (100) foram reportados em (59) e (60), onde 

figuram na lista os verbos como passar, sair, vir e chegar, que conservam o sujeito 

pós-verbal e cujo inverso resultaria em agramaticalidade reportada em (60), agora 

recuperada em (101): 

101. a)* carros passaram velozmente. 

b) * meninos saíram da sala. 

c) * homens vieram armados. 

d) * amigos de confiança chegaram. 

e) * Nos próximos dias medida vai-se pôr em prática para repor a ordem... 

As construções com verbos acima descritos são agramaticais por conterem 

sujeitos na posição pré-verbal, pois nesta posição os nomes exigem a presença de um 

determinante para que eles possam exercer a sua função de argumento. 
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Repare-se, em (100), que os informantes referidos usam tais sintagmas 

nominais na posição de sujeito, enquanto, no Português Europeu, a gramaticalidade 

dos exemplos seria recuperada com a introdução de alguns determinantes ou 

quantificadores, como em (102): 

102. a) Os/alguns/certos professores faltaram... 

b) Alguns/os/certos alunos organizaram.... 

Duarte et ai. (1999) e Oliveira e Cunha (2001) aceitam a ocorrência de SNs 

sem determinante em posição de sujeito no PE com os exemplos apresentados em 

(58), embora considerem que os nomes simples devem conter qualquer restritor para 

poderem ser aceites minimamente. As frases que contêm nomes simples com 

restritores caracterizam-se semanticamente, de acordo com os autores, por poderem 

muitas vezes assumir um valor genérico ou uma leitura existencial. O seu uso pode 

equivaler, por um lado, ao uso de quantificadores universais todo o/ toda a... ou ao 

uso das expressões em geral/geralmente, habitualmente..., que expressam valores 

atemporais ou, por outro lado, ao uso de quantificadores, como certo/ alguns, que 

expressam existencialmente as entidades aludidas pelo discurso. 

Desta forma, os dados em (2), retomados em (92) e em (100) mostram que a 

interpretação específica é possível em exemplos como (100.a,b) com nomes contáveis 

plurais; em (100c) com um nome contável singular; e em (lOOd) há ainda uma 

interpretação existencial partitiva com nome massivo singular. 

63 Em Gonçalves, P. e Stroud, C. (1998:40) podem-se constatar as interpretações equivalentes à dos 
sintagmas nominais sem artigo: ou com artigos ou com quantificadores não cardinais. 
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2.1.2. Omissão de artigo em SNs em posição de objecto directo 

No Português de Moçambique, os informantes apresentam casos de sintagmas 

nominais sem determinante em posição de objecto directo, como na amostra em (1), 

retomada, com o desenvolvimento, em (103): 

103. a) ...puseram coroa... (Ex.: (l).a do presente trabalho) 

b) ...organizaramgrupos... (Ibidem, ex.: (2.b)) 

c)... tinham flores... (Ibidem, ex.: (3.c)) 

d) ...apanhou emprego... (Duarte, 1999, ex. (6.b)) 

e) ...não temos chapa... (Ibidem, ex.: (6.c)) 

f) ...recebi telefonema... (Rego, 2000, ex. (7.a)) 

g) ...cantaremos victoria... (mass media, ex. (15.a)) 

h) Idalina provocou abelhas. (Oliveira, 2001, ex.:(8.c)) 

i) Estão a cortar prioridade. (Oliveira, 2001, ex.:(8.d)) 

Referiu-se em 3.1. do capítulo I que, no caso das línguas românicas, em geral, 

e no Português Europeu, em particular, a ocorrência de nomes sem determinante na 

posição de complementos de verbos está em geral restringida a nomes contáveis no 

plural, ou nomes não contáveis no singular, como os exemplos apresentados em (61), 

(62) e (63), ou, de acordo com a proposta de Rigau (1999), nas construções com 

vocativos, ou com funções predicativas, exemplos em (64) e (65), ou ainda nas 

construções com topónimos de países e de cidades, propostas de Mateus et ai (1989), 

Longobardi (1994) e Lois (1996), com exemplos em (66). 

(103) contém casos distintos: umas construções são naturais e possíveis no PE 

e noutras línguas. São os casos de (103.b), (103.c) e (103.h) que, tendo os sintagmas 

nominais com núcleos formados por nomes contáveis no plural, satisfazem todos os 

requisitos do PE, com interpretação existencial. 

Os exemplos em (103.a), (103.d), (103.e), (103.Í) e (103.i), contendo nomes 

no singular, violam a restrição imposta pela regra geral no PE e correspondem a 

descrições definidas ou indefinidas específicas. 

Os contextos em que ocorre a omissão de artigos dão conta que o PM parece 

não marcar diferenças habitualmente feitas no PE, uma vez que nomes singulares 
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contáveis e nomes massivos pluralizados sem determinante ocorrem nos mesmos 

contextos que nomes plurais contáveis e nomes massivos no singular que exprimem 

"pluralidade" e existencialidade. Esta dificuldade faz com que todos os nomes, 

contáveis ou não contáveis, ocupem indistintamente quer a posição de sujeito de frase 

quer a posição de subcategorização, acompanhando as estruturas dos sintagmas 

nominais nas línguas Bantu. 

2,1.3. Quantificadores universais sem artigo 

Verifica-se igualmente que, como se anotou em (93), os quantificadores 

universais carecem de artigos ou demonstrativos no Português de Moçambique, 

contrariamente ao que acontece no Português europeu. 

Tome-se em conta os exemplos em (104): 

104. a) ...todas pessoas gostavam dele... (Rego, 2001, ex.: (7.a)) 

b) ...todos alunos foram a Praça... (Ex.: (3.a)) 

c) ...estavam todos professores... (Ex.: (3-b)) 

d) ...Ambos alunos tinham flores... (Ex.: (3.c)) 

Foi visto, no ponto 2 do presente capítulo, que a norma do Português Europeu 

exigiria, no lugar das construções em (93), as frases equivalentes em (98). 

De facto, os quantificadores totais {todo o, toda a, todos os e todas as) e os 

duais {ambos os e ambas as) são definidos por Casteleiro (1977) como pré-artigos, 

por precederem os artigos definidos ou demonstrativos, podendo estes ser combinados 

com outros elementos da subclasse dos pós-artigos, como foi considerado em (24). 

Os informantes não assumem os artigos como determinantes na sua língua, 

mas reconhecem os quantificadores, assim como os restritores, como foi considerado 

em (89). Admite-se também que os falantes não realizam os artigos porque pensam 

que, intuitivamente, os realizam na oralidade, na passagem dos quantificadores para 

os artigos nas construções "todos os professores " ou "todos os alunos'". Repare-se 

64 . . . 
Brito (1998) considera que no Português Europeu que os possessivos em posições argumentais 

entram em estruturas complexas precedidas de artigos. Nestas estruturas, a presença do artigo definido 
ou de demontrativo é indispensável. Acontece algo equivalente (mas em sentido inverso) com os 
quantificadores totais e duais, que estruturalmente seleccionam um artigo definido ou um 
demonstrativo. 
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que os últimos sons dos quantificadores todos e ambos são semelhantes aos sons dos 

artigos definidos "os " e, "ao pronunciar os sons da linguagem, o homem tende a 

obter o máximo de efeito com o mínimo de esforço", de acordo com Malmberg 

(1954:102). 

Além desta ideia de simplificação de artigos junto dos quantificadores, os 

falantes consideram que estes elementos quantificam ou determinam perfeitamente os 

nomes que acompanham, sem precisarem de artigos. 

2.1.4. Possessivos sem artigo 

Alguns exemplos dão conta de casos de omissão de artigos definidos (ou 

demonstrativos) junto de possessivos, quando a sua presença seria esperada no 

Português Europeu, com se verificou em (99). Repare-se nas amostras deste trabalho 

reunidas em (105): 

105. a)... dançar com meus primos... (Ex.: (4.a)) 

b) ...brinquei com meus amigos... (Informantes, ex.: (4.b)) 

c)... meu filho está doente... (Duarte, 1999, ex: (6.a)) 

d) ...vi tua mulher com João... (Rego, 2000, ex.: (7.c)) 

e) ...assinar sua própria sentença... (Mass media, ex.:(15.b)) 

í) ...edição de um livro sobre sua obra... (Mass media, ex.:(15.c)) 

g) ...nossos professores estavam animados... (Ex.: (4.c)) 

Em posições argumentais, como as apresentadas, esperar-se-ia a ocorrência 

destes elementos com artigo. 

Nas línguas Bantu, os possessivos são palavras dependentes, exibindo uma 

estrutura complexa numa única palavra, mas entrando no sintagma nominal numa 

ordem fixa, como a ordem apresentada para o Kiswahili, em (79). 

A complexidade dos possessivos nas línguas Bantu resulta da aglutinação de 

morfemas, como o morfema extra-dependente e o morfema dependente no radical. 

Todos os restritores das línguas Bantu, conforme se descreveu na representação (86), 

têm o mesmo comportamento. 



119 

Para o caso do PM, a relevância do artigo ou do demonstrativo junto do 

possessivo para compor estruturas de sintagmas nominais é nula, pois o conteúdo de 

posse é perfeitamente assegurado pelo possessivo, estando-lhe quase sempre 

associado uma leitura de descrição definida. 
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2.1.5. Preposições com ou sem artigo 

O Português de Moçambique caracteriza-se pela omissão de artigos em 

sintagmas nominais regidos por uma preposição, como em (106): 

106. a) ...com governador Mualeia... (Ex.: (3.b)) 

b) ...brincar, dançar com meus primos/minhas amigas... (Ibd, ex.: (4.a.b)) 

c) ...para alcançar o pódio com acções democráticas... (Massm.ex: (15.d)) 

d) Gosto brincar com boneca... (Duarte, 1999, ex.(6.e)) 

e) ...não se responsabiliza por aluno... (Duarte, 1999, ex.(6.f)) 

f) Vi tua mulher com João. (Rego,2001,ex.: (7.c)) 

Os exemplos recolhidos e apresentados não mostram o artigo definido ou 

demonstrativo nos sintagmas nominais para acompanhar os nomes preposionados. 

Como foi considerado no ponto 3.2., capítulo I, a maior parte dos nomes contáveis 

ocorre em posição de complemento de uma preposição sem determinante (ver 

exemplos (68) e (69)). Este posicionamento junto de preposição legitima, de certo 

modo, esta ausência de artigo. As línguas Bantu não possuem preposições. O único 

elemento com interpretação de preposição é o morfema "ni", no caso da língua 

Emakhuwa-Lomwe, que pode equivaler simultaneamente no PE à conjunção aditiva 

"e" e às preposições "por" e "com". 

Em paralelo com as ocorrências de (106), estão alguns casos do uso do artigo 

definido junto de nomes próprios num contexto de preposição, onde não seria de 

esperar em PE (cf. Oliveira (2001), com exemplos apresentados neste trabalho em (9) 

e retomados em (107). No entanto, o problema do artigo associado a nomes próprios 

toponímicos é bastante oscilante também em PE. 

107. a) Encontra-se aqui no Maguiguana a trabalhar, 

b) Prefiro ficar aqui no Maputo. 

Apesar de tudo, repare-se que os exemplos em (106) e (107) são muito 

diferentes entre si. A instabilidade do artigo associado ao nome próprio encontra-se 

em (106.a,f), por um lado, e em (107), por outro. Os exemplos em (107) suscitam 
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particular atenção, uma vez que têm artigo em PM, relacionando-se com as próprias 

regras do PE. Uma explicação possível é a de que há ocorrência de artigo por 

generalização excessiva das regras do PE, provocando uma certa instabilidade em 

quase todos os contextos, incluindo junto dos nomes próprios. 

Há casos em que certos antropónimos ocorrem com artigo, outros casos não. 

No caso de ocorrência de nomes próprios sem determinante, diz-se que os sintagmas 

nominais designam entidades que pertencem à memória histórico-cultural colectiva 

dos falantes. Se não for o caso, então usa-se preferencialmente o artigo. Quanto aos 

topónimos, são poucos os casos no PE os que ocorrem com artigo. Como foi referido, 

no ponto 3.1., capítulo I, não há consenso no PE sobre a organização interna dos 

sintagmas nominais, envolvendo nome próprios, quanto à presença ou não de artigos. 

O cruzamento de regras e de excepções, funcionando em paralelo, podem estar 

a motivar a indecisão por parte dos falantes moçambicanos, que ora os elimina, 

quando eram necessários, ora os usam, quando eram desnecessários, como são os 

casos de (106.a,f)e (107). 

No PM, os falantes, movidos por esta incerteza que lhes vem do facto de as 

suas línguas maternas não terem artigo, acabam por usar os artigos junto de certos 

topónimos, quando não precisam de os usar. 
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3. Leituras específicas dos SNs sem artigo no PM 

Considerem-se, neste parágrafo, as motivações da atribuição da leitura 

específica a alguns dos sintagmas nominais sem determinante no PM. 

Foi já considerado no ponto (v) da introdução que os dados em (1)-(4), 

copiados em (91)-(94), mostram a atribuição aos sintagmas nominais sem artigo de 

várias interpretações. 65 

O ponto 2.6., capítulo I, fornece as condições básicas para a distinção das 

interpretações específica e não específica, sendo esta última marcada pela denotação 

de entidades não necessariamente existentes, que dependem apenas dos desejos ou 

intenções dos falantes. 

A leitura específica no PE é atribuída a alguns dos SNs, aqueles que 

possibilitam o estabelecimento da referência. O tempo passado do modo indicativo, as 

frases relativas restritivas com Indicativo, a presença de modificadores do tipo 

concreto, em particular, determinado, são factores que marcam a leitura específica 

dos SNs, como se viu anteriormente. 

Os informantes do PM usam nomes sem artigo mas como se fossem sintagmas 

nominais determinados, uma vez que designam objectos unos e identificados, 

relativamente a um dado universo de referência. O tempo passado do indicativo e 

outros marcadores de eventos culminados ou de culminações ajudam-nos a exprimir 

esse valor. 

65 A construção em (91) contém, na óptica dos informantes, a referência a indivíduos determinados e 
específicos; em (92), a contextualização devida de indivíduos referidos; em (93), a pressuposição de 
existência de indivíduos nos enunciados associados com o tempo passado; em (94) e (95), a leitura 
específica dos nomes contidos nos enunciados. 
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3.1. Nomes contáveis no singular sem artigo como extracção de partes singulares 

não identificadas 

Os exemplos em (103) ilustram o uso de nomes contáveis no singular em 

sintagmas nominais sem determinante como complementos de verbos. Estas 

construções constituem uma anomalia se comparadas com as construções idênticas no 

Português Europeu, pois, nesta posição, só ocorrem, em geral, nomes não contáveis 

no singular, ou contáveis no plural, sem qualquer determinante explícito. 

Retome-se em (108) a construção (103.a): 

108. .. .puseram coroa... 

Considerou-se em (96) que a norma portuguesa europeia exigiria, no lugar de 

nome sem determinante coroa, uma expressão nominal com artigo definido ou 

indefinido e preferencialmente com restritores, embora não seja necessário neste 

exemplo.66 

Na construção em (108) e noutras que os informantes fornecem, pode admitir-

se a possibilidade de que os falantes produzem sintagmas nominais sem determinante, 

numa perspectiva de que os sintagmas exprimem uma entidade indefinida como se 

contivessem artigos indefinidos ou quantificadores não cardinais do tipo 

algum/alguma, certo/certa, qualquer, nenhum, como em: 

109. a) ...depôs uma coroa de flores... 

b) ...apanhou um/certo/qualquer emprego... 

c) ...nem temos nenhum chapa... 

d) ...recebi um/algum/certo telefonema... 

Isto equivaleria a dizer que, no Português de Moçambique, o uso de nomes 

contáveis no singular como complementos verbais não constitui agramaticalidade, na 

medida em que os sintagmas nominais sem determinante com esse tipo de nominal 

Recorda-se que certos restritores influem na interpretação de nomes sem determinante em posição de 
sujeito. Noutras posições esta restrição não existe. 
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representam expressões nominais indefinidas, sendo aplicada uma operação de 

determinação, a extracção de partes singulares não identificadas. 

Nestes contextos, concorrem possivelmente para a omissão de especificadores, 

três motivos: nuns contextos, o uso generalizado e indistinto de sintagmas nominais 

sem determinante, noutros, a influência de nomes plurais sem determinante na 

posição pós-nominal e a concepção de que o artigo em sintagmas nominais tem um 

carácter "expletivo", uma vez que as línguas maternas não têm artigos. 
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3.2. Expressão de genericidade no PM 

O ponto 2.3., capítulo I, apresenta, por sua vez as condições da ocorrência de 

construções nominais que denotam generalizações. Oliveira e Cunha (2001), 

baseando-se em Kriílca et ai. (1995), sumarizam-nas, apresentando duas 

possibilidades ligadas com a genericidade: frases contendo termos de espécie e frases 

caracterizadoras. De acordo com os autores, os sintagmas nominais com leitura 

genérica/espécie caracterizam-se por ter artigo definido, no singular ou no plural, em 

casos especiais o indefinido, ou ainda sem artigo, como os exemplos (39). 

As frases caracterizadoras surgem tipicamente com predicados verbais no 

presente, ou em frases contendo advérbios do tipo usualmente, sempre, tipicamente, 

como os exemplos (45) - (46). 

Pode-se assegurar, embora não seja uma posição decisiva, que não há nada que 

possibilita inferir a partir dos dados fornecidos pelos informantes a ocorrência de 

construções interpretadas genericamente. A leitura genérica, quer com nomes de 

espécie, quer com as frases caracterizadoras depende em grande medida de toda a 

frase e não de nomes determinados. 
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4. Influência das línguas maternas sobre os SNs sem artigo no PM 

Como se acabou de ver e, de modo geral, os informantes usam frequentemente 

os sintagmas nominais sem determinante, o que leva à formulação de hipóteses para o 

apuramento das causas da origem destas realizações. 

Os factos da mudança linguística no PM foram notificados por muitos 

linguistas, incluindo Gonçalves (1996), Gonçalves e Sitoe (1998), Carvalho (1991), 

entre outros. Gonçalves et ai. (1998) verificam que os "fenómenos da variação e 

mudança do Português, relativamente à norma europeia, que se observa no 

Português de Moçambique, constituem indicadores importantes sobre as dificuldades 

específicas de falantes de línguas maternas do grupo Bantu no estabelecimento das 

regras e propriedades desta língua ". 

Acontece que os falantes do Português, com línguas maternas não do grupo 

Bantu, para além de serem minoritários, vivem inseridos numa comunidade com a 

maioria de falantes línguas maternas Bantu. 

O facto não impede Gonçalves et ai. (1998) de elaborarem fichas de exemplos 

e de exercícios sobre o emprego de artigos no Português de Moçambique, com base 

em dados do Português oral de Maputo, definindo dois objectivos específicos: "(1) 

auxiliar os professores de Português no ensino da gramática; (2) permitir que os 

aprendentes do Português em Moçambique tenham acesso à norma europeia 

oficialmente estabelecida como referência ". 

Dado o exemplo em (91), puseram coroa na Praça com governador Mualeia, 

com a interpretação em (96), o governador Mualeia depôs uma coroa na Praça, 

verifica-se que (91) contém vários tipos de "desvios", um dos quais é menos 

importante para o assunto em debate neste trabalho: a "ocultação" do causador do 

evento "depor", uma vez que o falante recorre ao sujeito pronominal de terceira 

pessoa "eles", com o qual desencadeia a concordância na frase. Primeiro, esta 

estrutura faz com que o agente Governador Mualeia se apresente estruturalmente 

como um complemento oblíquo da oração. De facto, certos falantes constroem frases 

67 Gonçalves et ai. (1998), Estruturas Gramaticais do Português: Problemas e Exercícios, in Gonçalves, 
P e Stroud, C. (org.s) Panorama do Português Oral de Maputo - Volume III, Maputo, INDE, Cadernos 
de Pesquisa no. 27, p. 35. 
68 Ibidem. Em Moçambique infelizmente ainda não existiria uma gramática do Português nacional, 
sendo utilizados compêndios importados de Portugal, se Monteiro (2002) não apresentasse a sua 
primeira proposta de descrição e aplicação. 
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com verbos no plural, como em "puseram....", "...estão te chamar com teu pai", uma 

expressão equivalente a o pai está a chamar-te, sendo esta estratégia característica na 

linguagem coloquial, infantil ou adulta. Observe-se também que o falante, apesar de 

ocultar o agente, tem em mente um referente fixo, que alude no discurso, no sentido 

de que existe uma pessoa que depôs essa coroa de flores e essa pessoa é o Senhor 

Governador Mualeia. 

Retomem-se de novo os exemplos de (100) em (110), sendo casos da omissão 

de determinantes em posição de sujeito, nos dois primeiros casos (110.a,b) exemplos 

com nomes contáveis no plural e, nos dois últimos casos, nomes massivos no 

singular: 

110. a) Professores faltaram... 

b) Alunos organizaram.... 

c) Água não tem... 

d) Xima acabou... 

Deste conjunto, considere-se com destaque a construção em (HO.c) e (HO.d), 

uma vez as outras terem merecido um devido tratamento em 2.1.1., deste capítulo. 

A construção em (HO.c) representa uma expressão duplamente desviante se se 

comparar com os sintagmas nominais sem determinante do Português Europeu. Em 

primeiro lugar, o nome água seria introduzido por um determinante ou um 

quantificador para poder ocupar esta posição, como se verificou cuidadosamente em 

69 Adianta-se a hipótese do uso plural dos verbos como uma possível interferência da forma de 
tratamento de respeito pelas pessoas a que aludem o discurso, sendo uma estratégia utilizada por várias 
línguas. As formas verbais no plural valem por "verdadeiros" pronomes pessoais, formas que levam o 
verbo à terceira pessoa, embora designem a pessoa a quem se fala, a segunda pessoa. O esquema 
mental do falante tem os valores das formas de tratamento que se utilizam como expressão de máxima 
cerimónia, ou para a própria intimidade, cujo conteúdo é claramente visível na comunicação oral, pois 
é a própria situação do discurso que ajuda a eliminar as possíveis dúvidas. No entanto, a comunicação 
oral coloquial utiliza alternadamente na mesma situação do discurso os pronomes "você" e "ta", de tal 
forma que, quando se entende usar o pronome possessivo que acompanha o pronome "você", aparece o 
pronome "fów" no lugar de "seií\ como em "...estão te chamar com teu pai". Desta forma, a terceira 
pessoa do plural em (109) justifica-se pelo facto de o sujeito referir uma entidade altamente colocada 
na sociedade e, daí, a interferência da terceira pessoa do plural para a segunda pessoa. 
70 "xima" é um termo da língua Emakhuwa-Lomwe que designa papas grossas feitas a partir da 
cozedura de farinha de milho ou mapira em água. Embora os dados do Dicionário Universal da Língua 
Portuguesa (1995), Lisboa, Texto Editora, Lda, 3a. Edição, contrarie, a palavra "Xima" entra no léxico 
do Português sem o morfema de classe. Desta forma, ignora-se se se trata do singular ou do plural. 
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2.1. Em segundo lugar, usa-se o verbo TER no lugar dos verbos HAVER/EXISTIR. 

TER é um verbo transitivo directo em que o argumento água funciona como objecto 

desse verbo. No enunciado em que figura, (llO.c), o nominal água surge como um 

sujeito superficial, como resultado de um movimento na estrutura da frase. 

Uma via possível para a explicação do fenómeno no exemplo em consideração 

é a comparação com os dados da língua primeira. O que acontece é que água não tem 

é tradução literal de "màhi kiyavó", em que "màhi" equivale à água, "tá" é o 

morfema de negação não e "yavó" é o verbo TER=HAVER/EXISTIR no presente do 

indicativo, sendo toda a construção equivalente, numa boa formação da frase, a não 

há água ou não temos água. 

Observe-se também a tendência da colocação dos nomes na "cabeça" da frase, 

caracterizando a maior parte dos nominais nas línguas Bantu, pois estes nomes 

geralmente desencadeiam a concordância, justificando-se a sua posição inicial. A 

confirmação desta hipótese é dada por todos os nominais de (110) e, em particular, 

por (1 lO.d), "xima" acabou que, pela norma do Português Europeu, seria aceitável ou 

gramatical se o nominal "xima" se posicionasse depois do verbo, como em acabou [a] 

"xima", como se referiu anteriormente. 

Já se viu que, em geral, no Português Europeu, os elementos nominais sem 

determinante explícito pospostos ao verbo, sejam eles sujeitos gramaticais, sejam 

objectos de verbos, são aceitáveis no singular se forem nomes de massa e, no plural, 

se forem contáveis. A mobilidade de que gozam os nomes nas línguas Bantu para a 

posição inicial das frases faz com que tanto os nomes singulares como os nomes 

plurais encabecem frases, como se verifica nas estruturas em (110), que seriam de 

aceitabilidade duvidosa no Português Europeu. 

Desta forma, coloca-se a hipótese de que o falante põe em paralelo as regras da 

sua língua materna, não exteriorizando, por isso, os determinantes nos sintagmas 

nominais do Português de Moçambique e tendo em conta que, na sua língua-mãe, o 

especificador é normalmente o morfema de classe, incorporado no nome. Quer dizer, 

ele não reconhece a anomalia nas formas nominais de (110), porque os seus 

equivalentes nas línguas maternas são expressos através de outros meios linguísticos. 
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5. Perspectivas para a representação dos SNs do PM 

Todas as hipóteses apresentadas para a representação das estruturas dos 

sintagmas nominais, neste trabalho, conduzem a sustentar o argumento, segundo o 

qual, a tendência que os falantes do Português de Moçambique têm na produção de 

sintagmas nominais sem determinante resulta da influência das suas línguas maternas. 

A ideia de que os determinantes são núcleos funcionais com tendência a 

assimilarem-se aos núcleos lexicais levou a aceitar que, em certas línguas, certos 

sintagmas nominais possam aparecer sem eles, ou com determinantes nulos, sendo 

sempre SDET a projecção funcional máxima. 

Nas línguas Bantu, as expressões nominais foram descritas como SDET, em 

que os nomes sobem para a posição DET; No Português de Moçambique, os nomes 

encontram-se sem artigo em quase todas as posições argumentais. Os artigos revelam-

se irrelevantes na maioria das construções, o que não invalida a presença de 

quantificadores universais, determinantes possessivos e de nomes preposicionados. 

Desta forma, os sintagmas nominais referenciais do Português de Moçambique 

podem ser um SDET subjacente. Parece assim que a projecção sintagma determinante 

é uma categoria universal, independentemente da presença do item lexical que ocupa 

o núcleo da projecção. 

Uma vez mais, tome-se em consideração, em (111), os sintagmas nominais 

correspondentes, no Português Europeu e na língua Emakhuwa-Lomwe: 

111. a) Todos os/estes meus três livros de Linguística...(Tc de 11 l.c) 

b) *Sòthene 0/iya sawaka irarú ilivuru sa Linguistica... (Tl de 11 l.a) 

c) Ilivuru sòthene 0/iya sawaka irarú sa Linguistica... (Tc de 11 l.a) 

d) *Livros todos 0/estes de mim de três de Linguística (Tl de 111c) 

A construção em (ll l .b) é totalmente inaceitável na língua Emakhuwa-

Lomwe, por iniciar com um termo não nominal. Uma estrutura gramatical em sua 

substituição é a descrita em (11 l.c), em que o quantificador sòthene (de todos>todos 

os), o demonstrativo iya (estes), o possessivo sawaka (de mim>meus), o cardinal 

iraru se pospõem ao nome. Nas línguas Bantu, o nome inicia o sintagma. Entre o 
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nome ilivuru e o seu complemento temático sa linguistica (de Linguística), pode 

ocorrer uma série de "complementos" opcionais. 

Apesar de ser impossível no Português Europeu, a construção em (111.d) 

merece uma análise, pois é uma estrutura que tende a transferir-se para o Português de 

Moçambique. Com efeito, um observador de língua cedo se apercebe que os falantes 

tendem a produzir construções do tipo em (112): 

112. a) livros de mim vs meus/ os meus livros 

b) livros de estes/estes vs estes livros 

c) livros são três/de três vs três livros 

d) livros de todos/todos vs todos/todos os livros 

As construções em (112), que admitem a realização de possessivos, 

demonstrativos ou outros quantificadores precedidos da preposição "de", são 

frequentes sobretudo na linguagem oral infantil. Nas línguas Bantu, as palavras 

dependentes juntam-se ao nome inicial para formarem o sintagma nominal, sendo 

introduzidas implícita ou explicitamente pelo morfema extra-dependente "a", para 

concordarem com os nomes das classes 1, 2 e 6, antes do morfema de concordância, 

conforme a pertença a uma determinada classe do nominal que inicia o sintagma. 

Tendo em conta o esquema em (86) para a representação do possessivo, a 

representação de SNs/SDETs, com apenas uma palavra dependente -ka 

(meu/meus/minha/minhas), seria possível a adopção de (113) para o PM e para uma 

língua Bantu: 

Ver o assunto no ponto 2.2.3. Capítulo II, "Genitivização em Bantu". 



131 

113. 
SDET com uma forma dependente (-ka) 

Possessivo 

-ka 

'meu' 

-ka 

'meus' 

De salientar que podem ser encontradas também construções de genitivização 

no Português Europeu com os possessivos, em particular, como em a casa de vocês> 

a vossa casa, a casa dele> a sua casa, a casa deles> a sua/as sua casa/as suas casas 

e que, por generalização, se aplicará a outras construções, como de mim, de ti, de nós. 

Neste capítulo sobre a ausência de artigos nos SNs do PM, propôs-se que os 

falantes do Português apresentam uma tendência para tornar "fracos" os artigos em 

todas as posições assumidas pela expressão nominal que acompanham, embora 

activando diversos tipos de valores semânticos (descrição definida ou indefinida, 

específica ou não específica e outros), conforme os factores contextuais. 

Os casos de ausência de artigos definidos ou de determinantes em contextos 

em que seriam de uso obrigatório no Português Europeu, como com os 

quantificadores universais, como em (104), e com os possessivos em (105) não têm 

uma outra explicação possível senão pelo recurso a razões relacionadas com o 

princípio de economia de meios, mas sobretudo como interferência de línguas Bantu 

sobre o Português de Moçambique, como foi demonstrado. 

No caso de realização de sintagmas nominais no Português de Moçambique, 

pode sustentar-se a ideia de que os falantes talvez estejam a empregar 

quantificadores, possessivos e outros especificadores nominais, no reconhecimento de 

que estes elementos especificam com precisão o núcleo nominal que acompanham, 

Sig. 

PI 

Elivuru 

'livro 
(o meu livro) 

llivuru 

ya 

'de' 

sa aw-

' livro s 'de' 
(os meus livros) 
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fazendo por isso supressão de segmentos formalmente menos relevantes, como é o 

caso dos artigos definidos, que não existem na sua língua materna. Parece que os 

elementos descritos (quantificadores, possessivos e, mesmo, preposições), por serem 

"fortes", dispensam o uso de artigos, que são "fracos". 

No PE, o artigo definido é requerido nos sintagmas nominais com nome 

comum quando há o valor de entidade definida e a sua ausência é altamente 

restringida. 

No Português de Moçambique, cada um dos determinantes (sejam eles 

quantificadores, possessivos ou demonstrativos e mesmo as preposições) parece valer 

por si só, não precisando de ser acompanhado por outro elemento com as mesmas 

funções, à semelhança do que acontece com os restritores das línguas Bantu. Masullo 

(1992) equipara os quantificadores totais, duais e as preposições a predicadores 

"leves", como fazer, dar, tomar, de, em, que surgem nos enunciados sem 

determinantes, mas mantêm visíveis as suas propriedades de subcategorização, 

mediante a "incorporação" de artigos nos seus constituintes. 

72 As gramáticas dão exemplos de locuções, tanto com os verbos "leves" como com as preposições 
"leves", ambos considerados como predicados "leves". Masullo (1992:177), em particular, apresenta os 
seguintes: 

• DAR alcance/alento/coragem/fé/resposta/testemunho... 
• FAZER cama/amor/menção referência/silêncio... 
• TOMAR contacto/conhecimento/consciência... 
• EM paz/silêncio/perigo... 
• DE viagem/visita 

A inserção do artigo definido nestas locuções tem um valor expletivo. 
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Conclusões 

Analisou-se neste trabalho a ausência de artigos em vários tipos de ocorrência 

de sintagmas nominais no Português de Moçambique, a partir de dados fornecidos por 

crianças do ensino primário do 2o Grau, nas escolas da Cidade de Nampula. 

Confirmou-se que a ausência de artigos nos sintagmas nominais no PM não é um 

fenómeno verificável apenas na camada estudantil, mas abrange toda a sociedade 

moçambicana, incluindo jornalistas e académicos, através de dados fornecidos por 

Gonçalves e Stroud (1998), sobre o Português oral da Cidade de Maputo, Rego 

(2000), sobre o Português e as línguas do Centro do País. 

Propôs-se que, apesar de tal ausência, justifica-se a existência de uma 

categoria designada SDET para dar conta da sintaxe das expressões nominais 

referenciais que ocupam posições argumentais. 

Os dados de diversas línguas permitem mostrar que DET é uma categoria 

funcional universal, com uma natureza mais ou menos complexa, nula ou realizada 

lexicalmente, dependendo de várias condições contextuais linguísticas. 

Assim como acontece com alguns sintagmas nominais nas frases de sujeito 

nulo, que existe como categoria sintáctica mas que não se realiza, também as regras 

fonológicas não fornecem uma representação fonética para DET ou para o artigo, 

quando nulo. Trata-se de sintagmas nominais sem determinante, que surgem com 

algumas restrições quase em todas as línguas que possuem um sistema de 

determinação. 

A variante do Português de Moçambique pode então ser descrita tal como as 

línguas Bantu e outras línguas, como o Serbo-Croata, as línguas eslavas em geral e o 

Latim, línguas que não possuem artigos. No caso particular do Português de 

Moçambique, há mesmo uma forte tendência de omissão de artigos. A explicação do 

fenómeno é de natureza universal. Admite-se que a interferência das línguas Bantu 

sobre o Português seja muito forte, para além da actuação das regras do PE. As 

línguas africanas de origem Bantu, não possuindo artigos, têm os nomes devidamente 

determinados através dos prefixos de classe associados aos nomes. 

Verificando-se também casos de omissão de artigos no Português europeu e 

em muitas línguas, alguns linguistas propuseram a noção de "incorporação" das 

categorias funcionais "leves" em categorias "fortes" para a explicar a escassez de 
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artigos junto de nomes, quantificadores, possessivos e de algumas preposições. A 

"incorporação" é um fenómeno de assimilação que leva os artigos a "renunciarem" 

aos seus próprios traços definitórios de determinantes a favor de outras categorias 

junto deles. 

Foi proposto que as línguas sem artigo têm SDETs e, por isso, não há nenhum 

problema em aplicar a estas línguas os princípios que permitem representar os seus 

sintagmas nominais, no quadro da teoria X-Barra de Chomsky (1970) e da Hipótese 

SDET de Abney (1987). Nas línguas Bantu verifica-se o movimento do nome para 

DET, de acordo com Carstens (1993), Longobardi (1994) e de outros. Tal movimento 

actua da seguinte maneira: primeiro, há uma subida do nome para a categoria 

funcional NÚMERO, para a verificação dos traços de singularidade ou de pluralidade 

e para a identificação do domínio semântico da entidade, tomando o morfema de 

classe à sua esquerda. Nestas línguas, há um fenómeno particular a considerar. No 

caso da existência de quantificadores universais {todos/ambos), o nome move-se 

ainda para mais à esquerda destes quantificadores. Nesta subida, os elementos 

"percorridos" pelo nome e interpretados como determinantes ligam-se ao seu núcleo 

nominal por intermédio dos morfemas extra-dependentes, explicando-se assim a 

posição pós-nominal desses determinantes e o surgimento de nomes à "cabeça" do 

sintagma nominal. 

Desta forma, em todas as línguas naturais, os sintagmas nominais referenciais 

em posições argumentais devem ser analisados como a projecção de uma categoria 

funcional SDET, com a probabilidade de conterem outras categorias, como SQ, 

SPOSS, SNUM e ainda SDEM, para o caso da proposta apresentada para as línguas 

Bantu. 

A ausência do artigo não impede que os sintagmas nominais tenham várias 

interpretações: de descrição definida, de descrição indefinida, específica ou não 

específica, de genérica, que para essas diferentes interpretações contribuem os 

factores contextuais, como as informações temporais e aspectuais, a presença ou não 

da negação, os tipos de predicados verbais, entre outros. 

É assim que no Português de Moçambique há uma tendência para que os 

artigos não estejam presentes para especificar os nomes, para acompanhar os 

possessivos e alguns quantificadores indefinidos, para serem seleccionados pelos 

quantificadores totais e duais. Contudo, a projecção máxima continua sendo o SDET. 
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Deste modo, todas as línguas do mundo possuem determinantes, não havendo 

diferenças entre elas nesta matéria de determinação de nomes. 

Este estudo é um passo em direcção à investigação sobre a estrutura interna 

dos sintagmas nominais no Português Europeu, no Português de Moçambique e nas 

línguas de origem Bantu de Moçambique. 

Certamente haverá erros na análise da proposta, pois toda a investigação 

científica procede por aproximações sucessivas. Apesar disto, o presente trabalho abre 

boas perspectivas para a análise dos constituintes das estruturas nominais, assim como 

contribui para um melhor entendimento sobre a aquisição, a utilização e a criação do 

Português em Moçambique. 

O método não permitiu analisar um aspecto de importância relevante - a 

atitude que deve ser assumida no ensino das estruturas de sintagmas nominais no 

Português de Moçambique, mas uma consideração foi formulada: deve-se descrever a 

gramática da Língua Portuguesa em Moçambique, tentando-evitar insegurança quanto 

ao uso dos elementos linguísticos. Esta é uma tarefa que -poderá constituir a 

continuação do presente trabalho. 
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A - Apêndice 
Sobre a Situação do Português em Moçambique 

1. As Línguas Bantu de Moçambique 

A situação do Português entre as várias línguas Bantu em Moçambique mostra 

a relevância dos fenómenos da interferência linguística na realização dos sintagmas 

nominais no Português. 
Moçambique é um país plurilingue no sentido de que, para além do Português, 

que funciona como uma língua oficial, e das línguas asiáticas, faladas por 

comunidades fechadas, existem línguas locais de origem Bantu, utilizadas pela 

maioria da população. 
É descrito pelos linguistas que podem ser registadas cerca de vinte línguas 

principais de origem Bantu, seriadas em nove grupos. As letras G, P, N e S são as 
designações das respectivas zonas linguísticas, de acordo com a classificação sugerida 
por Guthrie. O quadro do anexo 5 faz a distribuição das vinte línguas pelos 
respectivos grupos, os nove grupos pelas zonas linguísticas e localiza as quatro zonas. 

De acordo com essa classificação do anexo 5, (G) é a convenção da zona do 
grupo de línguas de ongem no Kiswahili, as línguas faladas na periferia sul da 
fronteira com a Tanzânia, junto do no Rovuma. Na zona (P), encontram-se dois 
grupos de línguas: as línguas do Yao e as línguas de Emakhuwa-Lomwe.73 O primeiro 
grupo, denominado grupo Yao, congrega as línguas faladas ao norte das províncias do 
Niassa e de Cabo Delgado. São as línguas do Ciyao e Cimakonde; o segundo grupo 
integra as línguas faladas pela maioria da população na região compreendida entre o 
rio Zambeze e o rio Rovuma, norte do país. São todas as línguas de origem em 
Makhuwa-Lomwe. (N) é a letra concebida para integrar três grupos de línguas, 
nomeadamente: os grupos de Manda, Nyanja e Nsenga-Sena, faladas na região central 
do país, entre os nos Save e Zambeze. Finalmente, (S) integra as línguas dos grupos 
Shona, Tsonga e Copi, faladas na região sul do país. 

73 O Kiswahili, uma língua estudada por Carstens (1993) e falada em Moçambique, e Tswana da 
Swazilândia, estudada por Cole (1999), constituíram a fonte de inspiração para a produção deste 
capítulo As línguas do grupo Emakhuwa-Lomwe são taladas como língua materna pela maioria do 
grupo-alvo deste trabalho e por conseguinte as que influenciam a emergência do Português novo na 
região norte de Moçambique. ENE (1999) quantifica os falantes de cada língua. 
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Emakhuwa-Lomwe é um grande grupo de línguas, quer pela extensão da zona 

territorial que ocupa, quer pelo número de falantes e, por isso mesmo, um grupo que 

possui maior número de variantes, à medida que se desloca, tanto do rio Zambeze 

para o Rovuma, como do litoral para o interior na mesma região. Os seus falantes são 

tão numerosos que alguns dos seus falantes não acreditam que os outros falem 

também a mesma língua, ou que todos os falantes tenham uma língua-mãe comum. 

Teoricamente, as línguas do Emakhuwa-Lomwe identificam-se pelo código 

P30 e integram como dialectos Emakhuwa, Elomwe, Emette, Ecuwabo, Ekoti, 

Esankaci, Enatthepo, Emiravoni, Esaaka, Exinma, Enahara, Enlayi, Emihavane, 

Enampamela Emainttu, entre as outras variantes.74 Todas estas línguas apresentam a 

mesma ortografia e um vocabulário comum, diferindo umas das outras pelas cadeias 

prosódicas que caracterizam cada uma das variantes, em particular. Por este 

fenómeno, acredita-se que a língua Ekoti não seja variante de Emakhuwa-Lomwe, 

pois é possível que não seja facilmente descodificada por um falante não nativo. Um 

falante do Ecuwabo entende com pequenas dificuldades os outros falantes, mas ele 

não é entendido pelos outros falantes de outros dialectos da mesma língua se 

comunicar na sua língua. 

74 O quadro do anexo 5 ilustra que a língua Emakhuwa-Lomwe possui muitas variantes dialectais, de 
acordo com a vastidão da região por que se distribui. Esta língua abarca as províncias de cabo Delgado, 
Nampula Niassa e Zambézia, tendo a sua centralidade em Nampula. Observando o quadro, a Província 
de Nampula é a única que utiliza apenas uma das variantes de língua Emakhuwa-Lomwe. Actualmente, 
motivado pelos fenómenos de migração pós-independência nacional, é possível encontrar falantes de 
todas as línguas descritas no quadro e não se levantam problemas linguísticos nenhuns, respeitando-se 
a diversidade linguística que caracteriza o País. Prata (1990) confirma a abrangência da língua 
Emakhwa-Lomwe por estas regiões, mas o seu dicionário reflecte mais as línguas do litoral. 
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2. O Estatuto do Português em Moçambique 

e o Processo de Nativização 

A pesquisa sobre a existência de sintagmas nominais sem artigos no Português 

de Moçambique deve enquadrar-se no reconhecimento dos fenómenos da variação 

linguística, em geral, aliados à situação de contacto entre línguas. Podem-se enumerar 

vários autores que têm analisado a situação do Português em Moçambique e as suas 

diferenças em relação à norma europeia, sugerindo que está em processo de formação 

uma nova variedade de língua. Refinam-se vozes na arena nacional de Perpétua 

Gonçalves, de Armando Jorge Lopes, de Gregório Firmino e outros. 

Neste mesmo contexto, Firmino (1995 e 1998) defende que o português em 
Moçambique está a sofrer um processo de multi-renacionahzação, a que chama 
nativização, ou 'indigenização' do Português. O autor argumenta que, tal como 
acontece nos vários países em período pós-colonial, o Português, língua utilizada 
pelos antigos colonos, é actualmente um instrumento de comunicação ampla, com a 
tendência para se tornar paulatinamente língua indígena por excelência. Lopes (1997: 
39), fala, por sua vez, de 'naturalização' do Português, sendo um termo adequado, na 
medida em que, no caso de Moçambique, é já indiscutível a aceitação de uma língua 
que era alheia à comunidade indígena, mas à qual se concedeu estatuto de cidadania. 

Acompanhando Firmino (1995), este processo de indigenização do Português 
em Moçambique começou muito longe, em termos históricos, e já passou por duas 
fases importantes: a primeira fase ocorreu, quando os colonos, a coberto da 
Conferência de Berlim, em 1885, se estabeleceram definitivamente no território. 
Registam-se, nessa fase, os primeiros contactos entre os povos e as línguas; dá-se a 
ocupação efectiva do espaço pelos Portugueses e começa um processo longo de 
simbioses, entre trocas, empréstimos e enriquecimentos mútuos. 

Estes dados sobre o processo de ocupação portuguesa e a criação de uma nova 
atmosfera social e linguística são também confirmados por outros autores. Martinez 
(1989), por exemplo, valendo-se dos dados da história do surgimento de 
Moçambique, assinala o ano de 1498 como o marco da chegada dos portugueses à 
Ilha de Moçambique a caminho da índia, apesar de não ter havido penetração no 
território. Mas a ocupação definitiva só ocorre em 1938, depois da hegemonia 
portuguesa recuperar a administração que se encontrava nas mãos das companhias 
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inglesas. Em consequência disto, reabihta-se o poder tradicional, impõe-se o cultivo 

obrigatório do algodão e força-se a "assimilação", no intento de tomar a colónia 

semelhante à metrópole. 

A fixação portuguesa no território não foi tão pacífica como parece, conforme 

sublinha Martinez (1989: 47). Houve até uma sucessão histórica de pressões no litoral 

e incursões no interior, com vitórias e derrotas de ambas as partes, enfim, todos os 

fenómenos que a História pode registar. 

Na segunda etapa, que decorre sensivelmente a partir dos anos 60, a língua 

colonial é aceite e utilizada, bem ou mal e sem preconceitos.75 Em ambos os lados, o 

Português tinha características próprias. Torna-se uma língua carregada de elementos 

novos, resultantes do contacto entre o pequeno grupo de brancos europeus e indígenas 

negros, e dos guerrilheiros entre si que dominavam mal a língua Nas áreas sob 

controlo colonial e, sobretudo nas escolas, quer oficiais, quer missionárias, houve 

rigor na eliminação de tudo quanto fosse desvio de língua. Nas zonas libertadas pela 

guerra, esse trabalho foi efectuado através de alfabetização e de escolas, embora com 

menor rigor, pois o interesse era o da comunicação ampla em língua portuguesa entre 

os combatentes e as populações libertas do jugo colonial. 

Da independência nacional à actualidade, a língua portuguesa é tida como um 
signo de unidade pátria, liberta das conotações coloniais. Daí, secundando Katupha 
(1985: 27), ela assume o estatuto de língua oficial e é-lhe reservada as funções de 
língua de unidade nacional, língua de comunicação oficial, língua de ensino formal. 

Na acomodação dos vários conflitos gerados pela multiplicidade de línguas 
diferentes num mesmo espaço geográfico, os moçambicanos difundem o Português e 
encontram nele um instrumento valioso para sua redefinição e inserção no mundo. 
Esta opção política foi possível porque houve um distanciamento em relação aos 
factores sociais e psicológicos que influenciavam negativamente a aprendizagem e o 
uso desta língua. De facto, os falantes moçambicanos do Português não ficam 
chocados, ou não entram em stress, por causa das diferenças linguísticas ou culturais 

75 Conforme Liphola (1988:33-37) revela, o Português é utilizado tanto pela elite colonial nas regiões 
sob o seu controlo, como pelos jovens guerrilheiros. Estes adoptaram o Português, desde 1962, por 
necessidade de encontrar uma língua "unificadora". Havia, no seio da guerrilha, uma tendência de 
emergência oportunista de divisionismo com base na identidade de línguas, que era preciso impedir, 
garantindo-se a comunicação e participação de todos os cidadãos no sistema instituído nas zonas 
libertadas. 
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existentes entre as línguas e têm o desejo de assimilar a língua, para partilharem as 

facilidades sociais que advêm dela. 
Nesta perspectiva, falar de nativizacão ou indigenização/naturalização do 

Português em Moçambique é referir, por outras palavras, o processo de passagem 

natural e gradual de uma variedade portuguesa, antigamente não-nativa para os 

moçambicanos, para uma língua de maioria, implicando a incorporação de novas 

características estruturais e simbólicas, tanto no Português como nas línguas Bantu 

nacionais (cf. Firmino, G. in Stroud, C. e A. Tuzine, 1998: 260), a adaptação às novas 

realidades e o reconhecimento de que a utilização de formas e significados da nova 

variedade serve o seu propósito funcional. 

No entanto, os censos populacionais de 1980 e de 1997 vieram demonstrar que 
o Português, apesar de tudo, é apenas uma língua falada por uma parte da população 
moçambicana, vivendo maioritariamente nas zonas urbanas e que há uma necessidade 

t 11 

da generalização do seu uso pelo Pais. 
Um dos objectivos da política educacional preconizados na lei do sistema 

nacional de educação é a formação integral do Homem, que prevê, de uma forma 
geral, proporcionar aos cidadãos o desenvolvimento das capacidades e qualidades da 
personalidade, de uma forma harmoniosa, equilibrada e constante, ou seja, a unidade 
dialéctica entre o conjunto de conhecimentos, capacidades e hábitos e o conjunto de 
convicções, atitudes, qualidades da personalidade e do comportamento a adquirir. 

76 Schuman (1978) citado por Ellis (1985), associou desta forma as línguas aos fenómenos que levam 
à aprendizagem de'uma língua segunda: o sentimento de stress, de choque cultural motivado pelas 
diferenças entre a língua estrangeira que se impõe e as línguas maternas impedem uma boa 

^Karhupa (1985) e Liphola (1988) mostram, apontando para os dados do censo populacional de 1980, 

que: 
(1) 24,4 % da população total do País falam a língua portuguesa; dos quais, 

(a) 1,2% tem a língua portuguesa como língua materna; 
(b) 23,2% falam a língua portuguesa e uma ou mais línguas Bantu; 

(2) 75 6 % falam apenas línguas Bantu ou outras que não o Português. 
Por outro lado, a população vista em termos da sua distribuição residencial em zonas urbanas e rurais 
e do seu grau de instrução, apresenta o seguinte espectro: 
( 1 ) 13,2% residem nas cidades; 
(2) 86,8 % residem no campo, dos quais 

(a) 53% possuem um grau de instrução concluído e destes, 
(b) 45% somente com o ensino primário, sendo que a língua portuguesa se fala mais nas cidades 

do que no campo' as línguas Bantu falam-se mais no campo do que nas cidades; e a língua portuguesa 
fala-se menos no campo do que as línguas Bantu se falam nas cidades. No entanto, Lopes (1997) 
verificou um aumento do número de falantes do chamado Português de Moçambique por cerca de 30%, 
correspondendo a uma população de 17 milhões, e destes, 25% a viverem nos centros urbanos por 
razões de emprego. 



141 

Pode-se constatar que a comunicação oral e escrita, na aula de Português, é 

relevante para o desenvolvimento das capacidades de interacção entre os indivíduos. 

Por isso mesmo, reforça-se nos currículos escolares e de alfabetização a utilização da 

Língua Portuguesa falada e escrita como um instrumento indispensável para 

conhecimento, a estruturação do pensamento lógico e o acesso ao saber técnico e 

científico, à literatura e ao mundo. Cria-se um dispositivo de organização geral da 

Educação, para levar, não só o aluno, mas também o cidadão a falar e escrever 

correctamente a língua e inserir-se na vida. 

Este empenho no processo de ensino do Português em Moçambique tem sido 

avaliado de uma forma positiva em todos os quadrantes; Ferreira (1988) considera no 

seu trabalho, que houve "Deficiências? Muitas e enormes, certamente. Dificuldades? 
Sem conta Tudo. Os governos desses países [refere-se aos países africanos de 

expressão portuguesa, incluindo Moçambique] tudo fizeram para que a sua língua 
oficial fosse ensinada o melhor e mais eficazmente possível". 

Uma das consequências do envolvimento do governo na difusão da língua 

portuguesa é a elevação do número de falantes nativos de Português, em cerca de 

1,5% da população, relativamente ao anterior censo de 1980. Estes são os dados 

confirmados pelo recenseamento geral da população e habitação realizado em 1997. 

Ferreira (1988: 29). 
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3. A Emergência de uma Língua Portuguesa Nacional em Moçambique 

O estatuto ganho pela Língua Portuguesa em Moçambique está longe de ser 

reconfortante, sobretudo sob o ponto de vista purista Os puristas dizem que os 

falantes moçambicanos produzem enunciados que causam espanto aos falantes 

nativos do português europeu e/ou aos falantes do português dos outros países ex-

colónias de Portugal (cf. Lopes: 1997). 

A motivação deste sentimento de espanto reside na falta de entendimento de 

que, em Moçambique, o Português é uma língua que surge da interacção do Português 

Europeu e das línguas de origem africana e/ou asiática; que os seus falantes convivem 

com falantes de outras línguas, ou são também falantes das outras línguas maternas de 

origem Bantu. 
Do ponto de vista sociolinguístico, parece também que certas pessoas ignoram 

o valor ou a riqueza que está a emergir no Português de Moçambique pela diversidade 
na unidade do seu património cultural e linguístico influente. Neste contexto, lançar-
se contra o uso do Português em Moçambique devia encarar-se não só como uma 
aventura pouco gratificante, mas também como uma agressão à sensibilidade dos 
moçambicanos que estão empenhados na construção da sua identidade, quiçá através 
da língua. O que se deve fazer é procurar espaços para a padronização do Português 
como língua nacional, evitando insegurança no uso de elementos linguísticos. 

Carvalho (1991), falando acerca do tratamento que se deve fazer à língua 
portuguesa em Moçambique, reafirma que o estatuto ganho por essa língua em 
Moçambique deve ser analisado numa perspectiva de estabelecer um equilíbrio entre 
o perigo da proliferação de enunciados instáveis que possam perturbar a comunicação 
e o perigo do bloqueio das mudanças que se operam, sendo ambos os fenómenos 
aferidos do Português Europeu. 

Entende-se que o Português foi instituído no País, em detrimento de uma 
qualquer das várias línguas Bantu nacionais, para que o cidadão possa comunicar 
livremente. É, pois, desta importância de que se reveste toda a pesquisa sobre os 
dados que evidenciam as mudanças no Português de Moçambique em adequação ao 

seu espaço geográfico. 
Por exemplo, os casos de indecisão quanto ao uso de artigos no PM, assim 

como outras mudanças linguísticas interessam à sociedade no que concerne à sua 
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identidade, através da língua que ela conquistou. As normas e, sobretudo, as atitudes 
na apresentação das normas podem criar ainda insegurança. É preciso começar a criar 
a confiança entre os moçambicanos perante uma língua que se dizem ser a sua língua 

oficial. 
Assim, pode-se aceitar que os falantes moçambicanos do português estejam a 

fornecer amostras linguísticas típicas de moçambicanidade, a moldar o português e a 
forjar normas, por estimação da língua e da sua cultura, como "™ dos valores 
sentimentais mais fortes [entre os moçambicanos] na criação da confiança no sistema 

nacional". 
Há ainda um percurso longo a percorrer para completar o estatuto ganho pela 

língua portuguesa: os moçambicanos devem lutar, cada vez mais, para a promoção do 

Português como uma língua verdadeiramente nacional, para que possa também ser 

descrita livremente, como as outras línguas. 

Heinsetal. (1988: 10). 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - Ocorrência dos Sintagmas Nominais no Português Europeu 

1. Expresso no. 1319 - 7/2/98, "Porto Santo", de Lindolfo, M. (1998: 10) 

Sintagmas Nominais Estrutura Exemplo Frequência 

l.Com 

Esps 

Dets Artigo Def Art Def+N "... a notícia..." "...nodia..." 54 l.Com 

Esps 

Dets Artigo 

Indef Art Indef+N 
l.Com 

Esps 

Dets 

Deíct Poss Def+Poss+N "... deixou os seus bens..." 2 

l.Com 

Esps 

Dets 

Deíct 

Dem Dem+N "...prestou conta este milagre..." 2 

l.Com 

Esps 

Qs Totais T+DET+N "...todos os...pobrezinhos..." 1 

l.Com 

Esps 

Qs 

Duais D+DET+N 

l.Com 

Esps 

Qs 

Indef Q Indef+N 

l.Com 

Esps 

Qs 

Numerais Num+N "...cinco pobrezinhos..." 8 

2. Sem Especificadores "...que abalara de casa..." 11 

Total 78 

2. Expresso no. 1331 - 1/5/98, "A Santa Aliança", de Lindoifo, M. (1998:10) 

Sintagmas Nominais Estrutura Exemplo Frequência 

l.Com 

Esps 

Dets Artigo Def Art Def+N "...o guiar..." 39 l.Com 

Esps 

Dets Artigo 

Indef Art Indef+N "...um grupo de fiéis que pastoreava 6 
l.Com 

Esps 

Dets 

Deíct Poss Def+Poss+N "...os seus congéneres..." 6 

l.Com 

Esps 

Dets 

Deíct 

Dem Dem+N 

l.Com 

Esps 

Qs Totais T+DET+N 

l.Com 

Esps 

Qs 

Duais D+DET+N 

l.Com 

Esps 

Qs 

Indef Q Indef+N "...após muitas ensaboadelas..." 3 

l.Com 

Esps 

Qs 

Numerais Num+N "...notícias do primeiro milagre... 8 

2. Sem Especificadores "...por se tratar de obra de dois... 7 

Total — 
7 1 
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3.Expresso no. 1343 - 25/7/98, «Entre os Doutores", de Lindolfo, M. (1998: 10) 

Sintagmas Nominais Estrutura Exemplo Frequência 

1. Com 

Esps 

Dets Artigo Def Art Def+N "... a presença do menino ..." 51 
1. Com 

Esps 

Dets Artigo 

Indef Art Indef+N "...era preciso um golpe de asa..." 4 
1. Com 

Esps 

Dets 

Deíct Poss Def+Poss+N ..."com a sua sabedoria..." 1 

1. Com 

Esps 

Dets 

Deíct 

Dem Dem+N "...não vos lembrais daquela cena" 2 

1. Com 

Esps 

Qs Totais T+DET+N "...todos os dias..." 1 

1. Com 

Esps 

Qs 

Duais D+DET+N 

1. Com 

Esps 

Qs 

Indef Q Indef+N "...alguns dos doutores..." 2 

1. Com 

Esps 

Qs 

Numerais Num+N "...três dias e três noites..." 9 

2. Sem Especificadores "...golpe de asa..." 6 

Total 
76 

4. Expresso no. 1346 - 14/8/98, «Genuflexão", de Lindolfo, M. (1998: 10) 

Sintagmas Nominais Estrutura Exemplo Frequência 

1. Com 

Esps 

Dets Artigo Def Art Def+N "...o ministro..." 49 1. Com 

Esps 

Dets Artigo 

Indef Art Indef+N "... uma greve que amolou..." 9 
1. Com 

Esps 

Dets 

Deíct Poss Def+Poss+N 

1. Com 

Esps 

Dets 

Deíct 

Dem Dem+N "...é um milagre deste Verão..." 1 

1. Com 

Esps 

Qs Totais T+DET+N 

1. Com 

Esps 

Qs 

Duais D+DET+N 

1. Com 

Esps 

Qs 

Indef Q Indef+N "...nenhuma das partes..." 2 

1. Com 

Esps 

Qs 

Numerais Num+N "...cinco milhões de contos..." 1 

2. Sem Especific adores "...transformaram em rosas..." 5 

Total 67 
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5. Expresso no. 1349 - 5/9/98, "Sob o Manto de Ozoneiras", de Lindolfo, M. 

(1998:10) 

Sintagmas Nominais Estrutura Exemplo Frequência 

l.Com 

Esp 

l.Dets Artigo Def Art Def+N "... os alentejanos..." 61 l.Com 

Esp 

l.Dets Artigo 

Indef Art Indef+N "...uma doença chegada..." 8 
l.Com 

Esp 

l.Dets 

Deíct Poss Def+Poss+N "...os seus concidadãos..." 2 

l.Com 

Esp 

l.Dets 

Deíct 

Dem Dem+N "...este tipo de fenómeno..." 2 

l.Com 

Esp 

2. Qs Totais T+DET+N ..."...todos os dias..." 1 
.— 

l.Com 

Esp 

2. Qs 

Duais D+DET+N 

l.Com 

Esp 

2. Qs 

Indef Q Indef+N 

Numerais Num+N "...o primeiro político..." 3 

2. Sem Especificadores "...queixar-se de quebras...' 7 

Total 84 

ANEXO 2 - Quadro dos Sintagmas nominais no PE 

Sintagmas Nominais Estrutura Total das Evidências Estrutura 
Frequência % 

1. com 

Esps 

Dets Artigo Def Art Def+N 254=67,5% 281 

=75% 

299= 79% 

340 = 90% 

1. com 

Esps 

Dets Artigo 

Indef Art Indef+N 27=7,5% 

281 

=75% 

299= 79% 

340 = 90% 

1. com 

Esps 

Dets 

Deíct Poss Def+Poss+N 11=2,5% 18 
=4% 299= 79% 

340 = 90% 

1. com 

Esps 

Dets 

Deíct 

Dem Dem+N 7=1,5% 

18 
=4% 299= 79% 

340 = 90% 

1. com 

Esps 

Qs Totais T+DET+N 5=1,0% 
41= 11% 

340 = 90% 

1. com 

Esps 

Qs 

Duais D+DET+N 41= 11% 

340 = 90% 

1. com 

Esps 

Qs 

Indef Q Indef+N 7=2,0% 

41= 11% 

340 = 90% 

1. com 

Esps 

Qs 

Numerais Num+N 29=8,0% 

41= 11% 

340 = 90% 

2. Sem Especificadores 36 = lUVo 

Total 376 100% 
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ANEXO 5 Mapa linguístico de Moçambique 

ZONA GRUPO 
G40-SWAHTLI 

P20- YAO 

LÍNGUAS 
G42-Kiswahili 
G45- Kimwam 

P21-Ciyao 

P30-MAKHUWA-
LOMWE 

P23-Cimakonde 

P31-Emakhuwa 

P32- Elomwe 

Emetto 

Ecuwabo 

Ekoti 
Emiravom 

Esaaka 

Exinma 

Enahara 

REGIÃO 
Cabo Delgado 

Niassa 

Cabo Delgado 

Niassa 

Cabo Delgado 

Nampula 

Niassa 
Nampula 
Zambézia 

Niassa 
Cabo Delgado 

Zambézia 

Nampula 
Nampula 
Zambézia 
Nampula 

Cabo Delgado 
Niassa 
Nampula 
Nampula 

DISTRITOS 
Palma, Quissanga 
Voo, Mocimboa da 
Praia, Palma, 
Quissanga 
Lichinga, Sanga, 
Macula, Mavago, 
Muembe, Majuni, 
Mandimba, Lago 
Mueda, Nangade, 
Muidumbe, 
Mociboa, Macomia 
Cuamba, 
Mecanhelas, 
Metarica, Maúa, 
Nipepe, Mandimba 
e Majune 
Pemba Ancuabe, 
Balama e Mecufi 
Nampula, Rapale, 
Mecuburi, Ribaue, 
Malema, Lalaua, 
Meconta, Muecate, 
Monapo, 
Murrupula, 
Mogincual  
Cuamba 
Malema, Lalaua 
Molocue, Gilé, lie, 
Namarroi, Gúruè, 
Lugela, Milange, 
Namacurra, 
Mocuba 
Marrupa, Mecula 
Montupez, namuno 
Meluco 
Quelimane, 
Namacurra, 
Nicuadala, 
Inhassunge 
Angoche 
Morna 
Pebane 
Memba, Erati, 
Namapa  
Chiúre 
Cuamba 
Malema, Lalaua 
Ilha, Mussoril, 
Nacala 
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N N10- MANDA 

N30-NYANJA 

N40-NSENGA-
SENA 

I S10- SHONA 

Ematipani 
Elolo 
Emihavane 
Emaindo 
Emunhigha 
Kingoni 
Cinyanja 

Cicewa 

S50-GITONGA 

Cinsenga 
Cinyungwe 

Cisena 

Citawara 

Cimanyika 

Citwe 

Cindau 

Cibarwe 

Xtswa 
Xichangana 
Xigwamba 

Xironga 

Nampula 
Zambézia 
Niassa 
Zambézia 

Tete 
Niassa 
Tete 
Zambézia 
Niassa 

Tete 

Zambézia 
Tete 
Tete 

Sofala 
Tete 
Sofala 

Zambézia 
Manica 

Manica 

iManica 

I Manica 

Sofala 

Gaza 
Inhambane 
Manica 

Inhambane 

Inhambane 

Nacala, Memba 
Mocuba 
Mecanhelas 
Chinde 
Macanja 
Angonia 
Lago 
Tsangano, Angonia 
Milange 
Lago, Chiúta, 
Macanga, Moatize, 
Chifunde, Marávia 
Chiuta, Macanga, 
Moatize, Chifunde, 
Marávia 
Milange 
Zumbo 
Tete, Changara, 
Moatize, Magoe, 
Canora 
Maringue   
Mutarara 
Beira, 
Nhamatanda, 
Maringue, 
marromeu, Dondo, 
Caia, Chemba, 
Chiringoma 
Luabo, Mocuba 
Guro, Barue, 
Macossa, tambara 
Manica, 
Sussundenga 
Chimoio, Mussrize, 
Gôndola 
Machaze, 
Sussundenga, 
Mussrize 
Machanga, buzi, 
Chibabava  
Massangene 
Mabote 
Guro, Barue, 
Macossa 
Guvuro, Vilanculo, 
Massinga, 
Murrumbene, 
homoine, Panda, 
Funhalouro, maote 
Inhassoro, 
Inhambane, 
Homoine, 
Morrumbene, 
massinga, 
Jangamo, Maxixe 
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Xilhengwe 

Maputo 

Inhambane 

Gaza 

S60- COPI 

Maputo 

Cicopi 

Gitonga 

Cilenge 

Inhambane 
Gaza 
Inhambane 

Gaza 

Manhiça, 
Marracuene, 
Namaacha, Boane, 
Maputo  
Guvuro, Inhassoro, 
Funhalouro, 
Mabote 
Xai-xai, Bilene, 
Guijá, Chokwe, 
Mandlakazi, 
Chibuto, 
Chikwalakwala, 
massingir, 
Mabalane, 
Massangena, 
Chigubo  
Moamba, Magude, 
Namaacha 
Inharrime, Zavala, 
Mandlakazi, 
Homoine, 
Morrumbene, 
Maxixe 
Bilene, Xai-xai 
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ANEXO 7 - Lista de nomes do Emakhuwa-Lomwe por Género e Classes 

1. O Género A - morfemas das Classes 1 e 2 (MU-/A- ou 0-/A-) com: 

a) Nomes de pessoas e nomes de parentesco: 

Classe 1 (singular) Significado Classe 2 (plural) 
Atthu 
Atthiycma 
Alopwana 
Asunna 
Arokora 
Asula 
Akamwene 

b) Nomes de nacionalidades, naturalidade, pertença, ou falante da língua de uma 

Mutthu 
Mutthiya 
Mulopwama 
Munna 

Pessoa 
Mulher 
Homem 
Irmão 

Murokora 
Musula 

Irmã 
Sobrinho 

mukamwene Genro 

dada tribo: 
Classe 1 (singular) 

Mmosambiki 
Mmalawi 
Mutswana 
Muchankani 
Musena 
Mmakhuwa 
Munamapa 
Mulolo 
Mmakhotte 

Significado 

Moçambicano 
Malawiano 
Da tribo Tswa 
Da tribo Changana 
Da tribo Sena 
Da tribo Makhuwa 
Nativo de Namapa 
Da tribo Lolo 
Da tribo Makonde 

Classe 2 (plural) 

Amosambiki 
Amalawi 
Atswana 
Achankani 
Asena 
Amakhuwa 
Anamapa 
Alolo 
Amakhotte 

c) Nomes de certas profissões: 

Classe 1 (singular) Significado 

Mukhwiri Feiticeiro 
Nahako Adivinho 
Mukhulukano Curandeiro 
Pilixa Polícia 
Maanatu Mainato 
Maxirero Machileiro 
Nanchoce Comprador de algodão 
Nahopa Comprador de peixe 
Nakhotto Guerreiro/ lutador 

Classe 2 (plural) 

Akhwiri 
Anahako 
Akhulukano 
Apilixa 
Amaanatu 
Amaxirero 
Ananchoce 
Anahopa 
Anakhotto 
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d) Nomes de certos animais (felinos ou não, domésticos ou selvagens) 

Classe 1 (singular) Significado Classe 2 (plural) 

Mualapwa 
Kharamu 
Havara 
Coome 
Hukula 
Naahe 
kholee 

Cão 
Leão 
Leopardo 
Gato 
Coelho 
Gazela 
Macaco 

Alapwa 
Akharamu 
Ahavara 
Acoome 
Ahukula 
Anaahe 
Akholee 

e) certos tubérculos cultivados, (respectivamente mandioca, batata). 

Classe 1 (singular) Significado Classe 2 (plural) 

Ttiokho Ttiokho Attiokho 
Kharaka Kharaka Akharaka 

f) alguns nomes de roupa masculina e feminina de intimidade: 

Classe 1 (singular) Significado Classe 2 (plural) 
Cueca Akapatta Kapaíta 

Namakhta Camisa interior Anamakhta 

2. O Género B - morfemas das Classes 3 e 4 (Mu-/Mi), inclui 

a) Nomes de certas árvores e plantas: 
Classe 3 (singular) Significado 

Muiri Árvore 
Mukhala Nome de árvore 
Mutholo Nome de árvore 
Murekele Caniço 
Muthala Bambu 

Classe 4 (plural) 

Miri 
Mikhala 
Mitholo 
Mirekele 
Mithala 

b) Nomes de objectos, utensílios, produtos, derivados de árvores e plantas: 

Classe 3 (singular) Significado Classe 4 (plural) 

Murette Remédio tirette 
Murakho Armadilha de corda e pau Mirakho 
Mukuso Armadilha de ramos ^ikiiso 
Munyukhu Tranca de pau Mmyukhu 
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Muithi 
Muhupu 
mukhori 

Almofarix Mithi 
Saco feito de capim 
Colher de pau 

Mihupu 
mikhori 

;) Nomes designadores de espíritos e nome de certas abstracções: 

Classe 3 (singular) Significado Classe 4 (plural) 
Espírito Minepa Munepa 

Mukwepa 
Muruthu 
Murima 
Muruku 
Munlelo 
muikho 

Fantasma 
Cadáver 
Sentimemto 
Inteligência 
Lamentação 
Tabu 

Mikwepa 
Miruthu 
Mirima 
Miruku 
Minlelo 
mikho 

d) Nomes de partes do corpo: 

Classe 3 (singular) Significado 

Mono 
Muruu 
Murima 
muila 

Braço 
Cabeça 
Coração 
Cauda 

Classe 4 (plural) 

Miono 
Miruu 
Mirima 
mila 

e) Nomes de elementos naturais: 
Classe 3 (singular) Significado 

Muoloko Ri° 
Muoro Fogo 

Classe 4 (plural) 

Mioloko 
Mioro 

3. O Género C - morfemas das Classes 5 e 6 (Ni-/Ma-), inclui: 

a) Nomes de certos animais: 
Classe 5 (singular) Significado 

Nikhule 
Nimara 
Nimomolo 
Ncoco 
Nikhanyapwa 

Rato 
Lagartixa 
Nome de um insecto 
Rinoceronte 
Escorpião 

Classe 6 (plural) 

Makhule 
Mamara 
Mamomolo 
Macoco 
Makhanyapwa 
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b) Pessoa portadora de deficiência mental. 

Classe 5 (singular) Significado Classe 6 (plural) 

Nsikini Tolo/demente Masikini 
Nretta Doentio/doente Maretta 

c) Nomes das partes dos vegetais: 

Classe 5 (singular) Significado 

Nikotto Tronco de árvore 
Nikula Casca de árvore 
Nikacapha Casca de fruta 
Nikhala Carvão 
Nikhaka Mandioca seca 

Classe 6 (plural) 

Makotto 
Makula 
Makacapha 
Makhala 
Makhaka 

d) Nomes de partes do corpo: 

Classe 5 (singular) Significado Classe 6 (plural) 

Nittho 
Nikhata 
Nipele 
Nikhuttu 
Nikharu 

Olho 
Ombro 
Peito 
Ancas 
Unha 

mttno 
Nikhata 
Nipele 
Nikhuttu 
Nikharu 

e) Miscelâneas: 

Classe 5 (singular) Significado Classe 6 (plural) 

Nihuku 
Nihutte 
Nihaka 
Nikami 

Dia 
Nuvem 
Terreno baldio 
Orvalho 

Mahuku 
Mahutte 
Mahaka 
Makami 
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f) nomes de objectos: 

Classe 5 (singular) Significado 

Nipoottoro Garrafa 
nireko Roda 
nitthavi Rede 
Nivali Telha 

Classe 6 (plural) 

Mapoottoro 
Mareko 
Matthavi 
Mavali 

4. O Género D - morfemas das Classes 7 e 8 (E-/I-), inclui: 

a) Nomes de objectos ou "coisas" em geral, como: 

Enupa 
Ehatthulo 
Ehipa 
Ekelo 
Ekuwo 
Ematta 
Ekhotto 
Epula 
epheyo 

Significado Classe 8 (plural) 

Casa Inupa 
Pente Ihatthulo 
Enxada Ihipa 
Gaiola Ikelo 
Pano Ikuwo 
Machamba Imatta 
Guerra/luta Ikhotto 
Chuva Ipula 
Vento Ipheyo 

b) Nomes das partes do corpo: 

Eyano 
Ekatha 
Erukulo 
Ephula 
Ephome 
exiko 

Significado Classe 8 (plural) 

Boca lyano 
Dedo Ikatha 
Barriga Irukulo 
Nariz lphula 
Sangue Iphome 
Pescoço Ixoko 
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c) Nome de línguas e de dialectos: 

Classe 7 (singular) Significado 

Epwitikisi 
Enkeresi 
Elomwe 
Emakhuwa 
Elolo 
Echankani 

Português 
Inglês 
Lomue 
Macua 
Lolo 
Changane 

Classe 8 (plural) 

d) Nomes de palavras derivadas de empréstimos: 

Classe 7 (singular) Significado 

Esupuni 
Ekhwiyeri 
Ekaro 
Efoto 
Epaphelo 
Eviyawu 
Erapulana 

Colher (de Inglês) 
Colher (de Português) 
Carro 
Fotografia 
Papel 
Avião (de Português) 
Avião (de Inglês) 

Classe 8 (plural) 

Isupuni 
Ikhwiyeri 
Ikaro 
Ifoto 
Ipaphelo 
Iviyawu 
Irapulana 

e) Nomes de certos animais: 

Classe 7 (singular) Significado 

Etthepo Elefante 
Enowa Cobra 
Emompee Boi 
Epuri Cabrito 
Ehopa Peixe 
Enari Búfalo 
Epepesu Formiga 
encima Animal 

Classe 8 (plural) 

Iithepo 
Inowa 
Imompee 
Ipuri 
lhopa 
Inari 
Ipepesu 
Inama 
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ANEXO 9 - Ocorrência dos Sintagmas Nominais no PM 

1. TEMPO no. 1375 -1/3/98, "Editorial", p. 4 

Sintagmas Nominais Estrutura Exemplo Frequência 

l.Com 

Esps 

Dets Artigo Def Art Def+N "...a revista Tempo que tem... 21 l.Com 

Esps 

Dets Artigo 

Indef Art Indef+N « um 'cabritismo 

inqualilificável..." 

5 
l.Com 

Esps 

Dets 

Deíct Poss Def+Poss+N "...contra os nossos fiéis leitores... 6 

l.Com 

Esps 

Dets 

Deíct 

Dem Dem+N "...tinham-se apossado desta 

coisa..." 

2 

l.Com 

Esps 

Qs Totais T+DET+N "...contra todos eles...' 1 

l.Com 

Esps 

Qs 

Duais D+DET+N 0 

l.Com 

Esps 

Qs 

Indef Q Indef+N 0 

l.Com 

Esps 

Qs 

Numerais Num+N 0 

2. Sem Especificadores "... cantaremos victórias... / 

Total r 

2. TEMPO no. 1376 -8/3/98, "Editorial", p. 4 

Sintagmas Nominais Estrutura Exemplo Frequência 

l.Com iDets j Artigo Def Art Def+N "... a dissonante melodia... 

Esps 

Artigo 

Indef Art Indef+N "...preencher um vazio na 

agenda..." 

4 
Esps 

Deíct Poss Def+Poss+N "...chega aos nossos ouvidos... 4 

Esps 

Deíct 

Dem Dem+N "...não forneça aqueles 

elementos..." 

9 

Esps 

Qs Totais T+DET+N "...circunscreve todo o debate... 3 

Esps 

Qs 

Duais D+DET+N 0 

Esps 

Qs 

Indef Q Indef+N "...tem outta causa..." 6 

Esps 

Qs 

Numerais Num+N "...três meses da data..." 2 

2. Sem Especifk adores "...ocorrência de erros..." 9 

Total 99 
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3. TEMPO no. 1377 -15/3/98, "Editorial", p. 4 

Sintagmas Nominais Estrutura Exemplo Frequência 

l.Com 

Esps 

Dets Artigo Def ArtDef+N "...os destinos de uma nação... l.Com 

Esps 

Dets Artigo 

Indef Art Indef+N 5 
Dets 

Deíct Poss Def+Poss+N "...firmes nas sua posições... o 

Dets 

Deíct 

Dem Dem+N "..estes partidos que não têm... 8 

Qs Totais T+DET+N "...procurasse todos os meios... 2 Qs 

Duais D+DET+N 
Qs 

Indef Q Indef+N "...muitos partidos reclamavam... 

Qs 

Numerais Num+N 0 

2. Sem Especificadores "...com verdadeiras acções... 20 

QO 
Trrtal 

4. TEMPO no. 1399 -23/8/98, «Editorial", p. 4 

r 

Sintagmas Nominais Estrutura Exemplo Frequência 

l.Com 

Esps 

Dets Artigo Def ArtDef+N "... a cantora internacional... l.Com 

Esps 

Dets Artigo 

Indef Art Indef+N "...merece uma referência 

especial..." 

9 
Dets 

Deíct Poss Def+Poss+N "...com a sua voz..." 5 

Dets 

Deíct 

Dem Dem+N 0 

Qs Totais T+DET+N Qs 

Duais D+DET+N 0 
Qs 

Indef Q Indef+N "...onde vivem 

caboverdianos... 

muitos 5 

Qs 

Numerais Num+N "...de 25 anos de idade... 1 
i . 

2. Sem Especilicadores "...lançamento de discos... 
7 8 

Tntfll 
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5. TEMPO no. 1403 -20/9/98, "Editorial", p. 4 

Sintagmas Nominais Estrutura Exemplo Frequência 

l.Com IDets 

Esps j 

Artigo Def ArtDef+N l.Com IDets 

Esps j 

Artigo 

Indef Art Indef+N 7 

Deíct Poss Def+Poss+N 1 Deíct 

Dem Dem+N 0 

Qs Totais T+DET+N 0 Qs 

Duais D+DET+N 0 
Qs 

Indef Q Indef+N (J 

Qs 

Numerais Num+N U 

2. Sem E specific ;adores 1 

Tntal 
DD 

1 

ANEXO 10 - Quadro Geral dos Sintagmas nominais no PM 

Sintagmas Nominais 1 Estrutura Total das Evidências Estrutura 
Frequência % 

1. com 

Esps 

Dets Artigo Def Art Def+N 215=59% 
67% 

286 78% 

309 85% 

1 5% 

1. com 

Esps 

Dets Artigo 

Indef Art Indef+N 33=8% 67% 

286 78% 

309 85% 

1 5% 

1. com 

Esps 

Dets 

Deíct Poss Def+Poss+N 22=6% 
11% 286 78% 

309 85% 

1 5% 

1. com 

Esps 

Dets 

Deíct 

Dem Dem+N 19=5% 11% 286 78% 

309 85% 

1 5% 

1. com 

Esps 

Qs Totais T+DET+N 6 

23 70/„ 309 85% 

1 5% 

1. com 

Esps 

Qs 

Duais D+DET+N 0 

23 70/„ 309 85% 

1 5% 

1. com 

Esps 

Qs 

Indef Q Indef+N 14 
23 70/„ 309 85% 

1 5% 

1. com 

Esps 

Qs 

Numerais Num+N 3 23 85% 

1 5% 
2. Sem Especifi cadores 55 

100% 
Total 364 
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