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O presente estudo toma como objeto de análise o uso variável da concordância nominal de 

número em elementos do interior do Sintagma Nominal no Português Angolano, 

especificamente na comunidade de fala de Luanda. Partindo de uma revisão da literatura, 

foram levantados dados em 36 entrevistas, seguindo-se as premissas teórico-

metodológicas da Sociolinguística Variacionista (Weinreich et al. 1968; Labov 1972). 

Considerou-se a perspectiva atomística (tendo como valor de aplicação a regra de 

concordância não padrão) e utilizou-se o programa estatístico Goldvarb-X (Sankoff et al. 

2005). Dos 4.629 dados considerados, 95,4% foram de aplicação de regra padrão. Os 

resultados obtidos fornecem evidências sobre o vernáculo da variedade luandense que, por 

sua vez, podem trazer pistas sobre a formação sócio-histórica do Português brasileiro 

(PB), devido às relações sócio-históricas entre Angola e Brasil. 

Palavras-chave: Concordância nominal de número, Português angolano, Sociolinguística 

 

The present study takes as its object of analysis the variable use of nominal number 

agreement in elements of the Nominal Syntagma in Angolan Portuguese, specifically in 

the speech community of Luanda. Based on a literature review, data were collected in 36 

interviews, following the theoretical-methodological premises of Variationist 

Sociolinguistics (Weinreich et al. 1968; Labov 1972). The atomistic perspective was 

considered (having as application value the non-standard agreement rule as) and the 

Goldvarb-X statistical program was used (Sankoff et al. 2005). Of the 4,629 data 

considered, 95.4% were standard rule application. The results obtained provide evidence 

on the vernacular of the Luanda variety which, in turn, may bring clues about the socio-
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historical formation of Brazilian Portuguese (BP), due to the socio-historical relations 

between Angola and Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 uso variável da concordância nominal de número (CN) no sintagma nominal (SN) é um 

fenômeno que tem sido apontado como típico do vernáculo popular brasileiro (Lucchesi 

2015). Inclusive, desde os trabalhos dos primeiros filólogos e dialetólogos do início do século 

passado, essa variação vem sendo apontada como uma particularidade do Português Brasileiro 

(PB) em relação ao Português Europeu (PE). Embora essas análises comparativas sejam 

significativas, é inegável a importância de pesquisas que considerem também variedades 

africanas do Português, pois, assim, pode-se ampliar o debate sobre a influência do contato 

linguístico na formação de variedades do Português, originadas do processo de colonização 

portuguesa.  

Este estudo buscou contribuir com essa frente de pesquisa, por meio de uma investigação 

do uso variável da concordância nominal de número com dados levantados no Português falado 

em Luanda, capital e maior cidade de Angola, também capital da província de Luanda. As 

entrevistas sociolinguísticas que serviram como corpus para esta pesquisa pertencem ao acervo 

do Projeto Em busca das raízes do Português brasileiro, vinculado ao Núcleo de Estudos da 

Língua Portuguesa (NELP), da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), sendo 

entrevistas do tipo Diálogo entre Informante e Documentador (DID), estratificadas por faixa 

etária, sexo, escolaridade e língua materna do entrevistado. Desse modo, este estudo se junta a 

outros que vêm sendo realizados com dados coletados em ex-colônias portuguesas na África, 

quer as que se restringem à descrição e à análise dessas variedades, quer as em que se realizam 

comparações entre essas e o PE e o PB.  

A análise norteia-se pelos pressupostos teórico-metodológicos da Teoria da Variação e 

Mudança ou Sociolinguística Variacionista (Weinreich et al. 1968). Os resultados apontaram 

um nível de variação menor do que se verifica no PB, mas houve similaridades quanto às 

variáveis linguísticas e socioculturais selecionadas como estatisticamente relevantes para a 

estruturação da concordância nominal de número nas duas variedades do Português (PB e 

Português Luandense). 

No delineamento da pesquisa acerca dos processos de variação e mudança linguística na 

comunidade de fala luandense, partiu-se da seguinte questão: quais fatores linguísticos e 

extralinguísticos motivam o uso variável da regra de concordância nominal na fala de 

moradores de Luanda?  

Dessa pergunta principal, derivam-se outras, a saber: há uma mudança em curso? Qual seria 

a tendência de mudança: mudança para a aquisição ou para a perda de marcas? Formularam-se 

ainda questões específicas, como:  

 

(i)  quais são os padrões de convergência ou divergência entre o PB, o PE e o 

Português de Luanda?;  

O 
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(ii)  onde se situa o Português de Luanda no continuum Afro-Brasileiro do 

Português, segundo proposta de Petter (2007, 2015), Avelar e Galves (2014) e 

Brandão e Vieira (2018)?;  

(iii)  há paralelo entre os fatores estruturais e socioculturais que regulam o uso da 

concordância de número nas diversas variedades do Português?;  

(iv)  há bipolarização de normas no Português de Luanda, como se verifica no PB 

segundo proposta de Lucchesi (1994, 2015)?;  

(v)  as situações de contatos linguísticos atuam de maneira semelhante no uso 

variável da concordância nominal? 

 

Para responder aos questionamentos, a hipótese aventada foi a de que as condições sócio-

históricas dos países onde se formaram as diferentes variedades do Português são primordiais 

para a variação supracitada, devendo essa questão ser considerada para um melhor entendi-

mento da dinâmica linguística dessas variedades. Assim, partiu-se da premissa de que, embora 

essas variedades possuam em comum o contato do Português com línguas Africanas, 

especialmente as do grupo Banto, é necessário considerar que cada variedade transnacional do 

Português possui especificidades em decorrência de fatores externos, como: demografia; 

estrutura social das comunidades; cronologia e tipo do contato com o PE e modelos disponíveis 

no substrato e no superstrato. 

A partir dessa hipótese central, foi elaborado o seguinte objetivo geral: situar o Português 

de Luanda no continuum Afro-Brasileiro, além dos seguintes objetivos específicos:  

 

(i)  comparar os resultados alcançados com os obtidos em outras pesquisas e, assim, 

examinar se os fatores linguísticos e sócio-históricos atuam de maneira 

semelhante no funcionamento da variação na concordância nominal de número 

na estrutura da Língua Portuguesa;  

(ii)  verificar a aplicação da regra de concordância nominal de número na variedade 

urbana de Luanda, considerando dados de falantes de Português L1 e L2;  

(iii)  examinar os contextos linguísticos e extralinguísticos que atuam na variação na 

concordância nominal de número no Português de Luanda;  

(iv)  observar a variação no tempo aparente, verificando se se trata de uma variação 

estável ou de uma mudança em curso;  

(v)  contrastar os resultados obtidos no Português de Luanda aos que se observam 

no PB e no PE e em outras variedades africanas do Português. 

 

O texto organiza-se do seguinte modo: na seção 1, intitulada Revisão da Literatura, 

discorre-se sobre estudos que tratam da concordância nominal, seja com dados do PB, seja do 

PE, seja de variedades africanas do Português. Na Seção 2, intitulada Materiais e Métodos, são 

feitas considerações sobre a constituição do corpus, o perfil dos participantes, o levantamento 

de dados, as variáveis consideradas e o modelo estatístico utilizado para a interpretação dos 

dados levantados. Na Seção 3, Apresentação e Discussão dos Resultados, são discutidas as 

interpretações obtidas com a análise dos dados, apresentando as variáveis independentes 

selecionadas pelo programa estatístico GoldVarb X (Sankoff et al. 2005), bem como a 
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influência exercida por cada variável linguística e extralinguística. Por último, apresentam-se as 

considerações finais concernentes à pesquisa realizada.  

 

 

 

2.  REVISÃO DA LITERATURA 

 

Como já mencionado neste texto, a concordância nominal de número tem sido amplamente 

estudada no Brasil, com dados representativos de diversas variedades linguísticas brasileiras 

(Scherre 1988; Brandão 1994; Lopes 2001; Andrade 2003; Fernandes 1996; Almeida 1997; 

Santos 2010; Martins 2013; Meira 2015; Tabosa 2016; Cândido 2019; Assis 2019, entre outros). 

Os resultados apontam que há uma variação bem estruturada no PB, mas, no PE, há um uso 

periférico e marginal da variante zero ou não padrão (Brandão 2013, 2015). 

Em termos estruturais, segundo Brandão (2013), as pesquisas já realizadas com dados da 

modalidade oral do PB demonstram que há pelo menos dois padrões básicos e opostos de 

aplicação da categoria de número plural no âmbito do sintagma nominal (SN): (a) um, 

redundante, em que se usa a marca (o morfema) em todos os constituintes flexionáveis do SN; 

(b) outro, simplificado, em que se utiliza a marca no primeiro constituinte, ou nos constituintes 

pré-nucleares, devendo-se, ainda, destacar a existência de subpadrões intermediários. 

A partir das descrições desses estudos, atesta-se ser a concordância nominal de número no 

Português falado do Brasil uma regra variável condicionada por fatores linguísticos e 

extralinguísticos. Essa variação não se limita a apenas uma região do Brasil e nem mesmo a 

uma classe social exclusiva, porque essa variação é característica de toda comunidade de fala 

brasileira, embora na fala culta os percentuais da variante zero são bastante reduzidos, como 

demonstrou Cândido (2019), em sua pesquisa de mestrado, com dados de 12 informantes com 

ensino superior na cidade de Feira de Santana, BA, identificando apenas 2% da variante não 

padrão, resultado que evidencia ser esta variante estigmatizada socialmente.  

No que diz respeito a estudos com corpora em situação de contatos linguísticos (que mais 

diretamente se relacionam aos objetivos deste texto), citam-se os trabalhos de Andrade (2003) e 

Assis (2019), que investigaram o tema da concordância nominal de número em variedades do 

Português rural afro-brasileiro em diferentes comunidades do estado da Bahia, a saber, Helvécia 

(no extremo Sul) e Rio das Rãs, (na região oeste). 

Andrade (2003) inicia seu texto destacando a diferença entre o PB e o PE, já que naquele há 

alternância entre a realização ou não da flexão de número e neste o uso das marcas formais de 

número, algo que, a seu ver, esboça uma profunda distância entre as duas variedades do 

Português. A respeito de que a variação da concordância nominal de número pode ser explicada 

por pressuposições divergentes, sendo ou defendida como uma variação que sempre existiu na 

língua determinada pela deriva secular da língua (Naro e Scherre 2007) ou como uma variação 

que pode ser explicada pela sócio-história do contato entre línguas no Brasil (Lucchesi 2001; 

Lopes 2001; Araujo 2005, 2014, entre outros), a autora advoga pela segunda interpretação, 

depois de analisar o funcionamento da regra sob a perspectiva atomística (ou mórfica) e não 

atomística. 

Assis (2019) teve como objetivo central analisar a variação linguística quanto à aplicação 

da regra de concordância de número entre os elementos flexionáveis do sintagma nominal (SN), 

tanto pela abordagem atomística quanto pela não atomística, na fala da comunidade quilombola 

de Rio das Rãs, município de Bom Jesus da Lapa, como já mencionado, na região oeste da 
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Bahia. O estudo demonstrou que a variação de número no SN é um fenômeno variável na língua 

portuguesa e é um fenômeno recorrente na norma popular.  

Baxter (1995: 75), ao apresentar algumas características morfossintáticas no dialeto afro-

brasileiro da comunidade rural de Helvécia, BA, que têm um paralelo com as identificadas em 

línguas crioulas (embora defenda a necessidade de se considerar para o PB um processo mais 

amplo de contato entre línguas, que não o de crioulização propriamente dito), menciona o uso 

variável nos mecanismos de concordância no SN, de gênero e de número, com os seguintes 

exemplos: 

 
1.  aquele coisa estofado 

2. uns quatro mês 

 

A linha denominada por Baxter (2009: 269) de contatista reúne evidências que respaldam 

um plausível entendimento acerca da formação do PB. O autor destaca, por exemplo, o papel da 

estrutura pré-nuclear como marcante nas variedades que têm suas origens marcadas por 

situações de contatos linguísticos (Lucchesi e Baxter 2009). O autor discute o estudo de Almada 

(1961: 43), ressaltando que o crioulo de base lexical portuguesa de Cabo Verde não possui 

concordância de número no SN, sendo o plural marcado muitas vezes no determinante, como se 

pode ver no exemplo fornecido pela autora:  

 

3.  Kes mininu tá fla tcheo.  

 ‘Aqueles menino fala muito’ 

 

Indo nessa direção, ratificando a hipótese contatista, Guy (1981: 301) destaca que, nas 

línguas do grupo banto –as quais era L1 da maioria dos africanos escravizados que vieram para o 

Brasil– a pluralidade é marcada por classes nominais que são prefixos presos que indicam 

número e classe gramatical. Essa característica encontrada em línguas africanas, em que 

prevalece a presença de marcadores iniciais, em forma de prefixo ou clítico é encontrada 

também nos crioulos de base portuguesa, o que, para Guy, é sugestivo para uma possível origem 

crioula do PB, o qual estaria em processo de descrioulização. O autor contraria a hipótese de 

Lemle e Naro (1977), de que o PB estaria caminhando para ser uma língua sem marcas de 

concordância nas formas verbais, sendo o contexto de maior resistência os mais salientes 

fonicamente. Apoiando-se, principalmente, nos resultados concernentes à variável saliência 

fônica, Guy (1989: 236-237), argumentou o seguinte: “Identifico vários problemas com a 

explicação de Naro (1981), tal como essa mudança poderia ser transmitida de um falante para 

outro se ela começa, como afirma o referido autor, em contextos em que ela era teoricamente 

imperceptível”. 

Como se vê, o uso variável da concordância nominal de número é muito recorrente em 

diversas áreas dialetais do Brasil, sendo esse fenômeno muito tomado para a discussão sobre a 

identidade do PB em relação ao PE. Mais recentemente, tem sido comparado também o 

Português dessas variedades com o de variedades africanas. Nesse sentido, Petter (2007), 

apoiando-se nos resultados das pesquisas contrastivas entre o PB, o PE e algumas línguas 

crioulas de base portuguesa, afirma que há divergências nos níveis fonético-fonológico e 

sintático entre o PB e o PE e, por outro lado, convergências entre os crioulos da Guiné-Bissau, 

Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e as variedades não padrão do PB, principalmente no que se 



 
92  

refere ao uso da concordância nominal de número e de gênero. Para a autora, as análises que 

apenas comparam o PB, o PE e línguas crioulas, embora pertinentes, são parciais, pois deixam 

de situar o PB num conjunto maior ‒ o dos países de fala portuguesa. A hipótese sustentada é a 

de que os contatos linguísticos do Português com línguas africanas produziram alguns 

resultados linguísticos semelhantes, que permitem defender a existência de um continuum afro-

brasileiro do Português (Petter 2007: 09). Defende, assim, a realização de análises contrastivas 

entre o Português falado em países africanos e em outras variedades da Língua Portuguesa. Essa 

proposta tem recebido eco em diversos estudos realizado no âmbito de diferentes grupos de 

pesquisas no Brasil. 

Em outros estudos, Petter (2009, 2015), baseando-se nas abordagens de Coetsem (2000), 

Myers-Scotton (2002) e Winford (2008), defende novamente a continuidade entre línguas 

crioulas lexificadas pelo Português e outras variedades de Língua Portuguesa, como a Angolana, 

a Brasileira e a Moçambicana. Indo nessa direção, alguns trabalhos já vêm sendo realizados nos 

últimos anos. Assim, é importante discutir estudos que tematizam a análise da concordância 

nominal de número em perspectiva contrastiva, o que é feito na próxima subseção. 

 

2.1. O fenômeno em análises contrastivas 

 

Focando em análises contrastivas com dados levantados em variedades africanas do 

Português, destaca-se que, no âmbito do Projeto Estudo Comparado dos Padrões de 

Concordância em Variedades Africanas, Brasileiras e Europeias do Português1, de Cooperação 

Internacional, abrangendo o Centro de Linguística da Universidade de Lisboa e o Departamento 

de Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os estudos realizados por 

Brandão (2011, 2013, 2015, 2016), Brandão e Vieira (2012), entre outros, com base em análises 

contrastivas entre o PB, PE e o Português de São Tomé (PST), demonstram que a concordância 

nominal apresenta diferente estatuto, sendo categórica no primeiro (PE), com todos os 

constituintes flexionáveis do SN, enquanto que, no PB e no PST, observam-se padrões variáveis 

de concordância.  

Nessa perspectiva, Brandão, ao retomar um estudo anterior, ratificou  
 

o caráter aparentemente monolítico da regra de concordância nominal no PE, usada, ao que 

tudo indica, segundo o padrão canônico, em diferentes regiões (no continente e na Ilha da 

Madeira), por falantes de todos os níveis de escolaridade e o caráter francamente variável da 

regra no PB e no PST. 

(Brandão 2015: 37-38) 

 

Assim, a análise realizada nas pesquisas da autora com dados do PE detectou apenas oito 

casos de ausência de marca num dos constituintes no total dos 6.952 SNs considerados nas três 

comunidades, grande parte deles decorrente daquilo que Labov (2003) indica como lapso 

quando uma regra é categórica. Ao contrário do que se verifica no PB e no PST, cuja regra de 

concordância é variável entre falantes de níveis fundamental e médio de escolaridade e 

semicategórica entre os falantes cultos. Ainda sobre esse trabalho, o fato de a variável 

 
1  Informações disponíveis em www.letras.ufrj.br/concordancia. Acesso em 19. maio.2017. Esse projeto, inicialmente 

apoiado pela CAPES, é desenvolvido, desde 2011, como um projeto da ALFAL (o de número 21), do qual somos 

integrante. 

http://www.letras.ufrj.br/concordancia
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Frequência de uso de um crioulo ter sido selecionada como favorável ao cancelamento das 

marcas de plural pode ser apontado como um indício da importância do contato entre línguas na 

erosão da morfologia flexional em variedades do Português.  

A propósito, a questão da possível interferência de outras línguas na estrutura da língua 

portuguesa há muito vem sendo debatida. A tendência à marcação de plural no constituinte pré-

nuclear adjacente ao núcleo tem sido apontada, de acordo com Jon-And (2010, 2011), como 

argumento para uma possível influência de línguas africanas (transferência ou influência de 

substrato) em variedades não europeias do Português. Segundo a autora, nos casos do Português 

de Moçambique e de São Tomé (o grupo dos Tongas e a localidade de Almoxarife), a hipótese 

se confirmaria, uma vez que essas variedades têm como substrato línguas bantas, em que a 

marcação de plural é feita por meio de prefixo. No entanto, ainda segundo Jon-And, a mesma 

explicação não se aplicaria a Cabo Verde, que não tem línguas bantas como substrato.  

No que se refere ao Português falado em Angola, Inverno (2004) realizou um estudo piloto 

para uma posterior comparação mais detalhada dos fatores sociais e linguísticos na origem das 

duas variedades vernáculas do Português, a do Brasil e a de Angola, com o objetivo de procurar 

entender até que ponto os processos sociais e linguísticos que levaram à formação de cada um 

dos vernáculos terão sido semelhantes ou diferentes. A autora, em suas análises qualitativas, 

chega à conclusão de que os fenômenos de concordância variável analisados, embora presentes 

nas duas variedades devido à influência do substrato banto, apresentam, contudo, uma menor 

estabilidade/cristalização no Português Vernacular Angolano, indicando uma formação mais 

recente dessa variedade.2 

Inverno (2009), ao dar continuidade às pesquisas do tema, chegou a conclusões 

semelhantes às obtidas com dados do PB. Demonstrou, por exemplo, que, no SN, o núcleo 

raramente recebe a marca de número, estando esta presente no(s) seu(s) constituinte(s) não 

nuclear(es) mais à esquerda, o que se verifica, principalmente, na fala dos indivíduos mais 

velhos ou menos escolarizados ou no registro informal dos mais jovens ou mais instruídos. A 

autora formula a hipótese segundo a qual, apenas na segunda metade do século XX, um 

segmento suficientemente significativo da população angolana viria a ter acesso frequente à 

língua portuguesa e motivação suficiente para aprendê-la, iniciando assim um processo de 

reestruturação do Português, ainda em curso, especialmente no interior entre falantes bilíngues 

do Português e línguas Bantas, via mudança de língua. Essa hipótese é corroborada não só pelo 

evoluir da situação sociolinguística em Angola nos últimos cinco séculos, mas também pelas 

características morfossintáticas do SN no Português Vernacular Angolano, as quais denotam um 

índice de introdução de características de substrato típico de um processo de mudança de língua.  

No trabalho realizado por Brandão (2018), encontram-se, no PST, padrões variáveis de 

concordância: em um extremo, aqueles com marcação de plural em todos os constituintes, em 

outro, aqueles com a presença de marca apenas em um dos constituintes. Para a implementação 

de cada padrão, atuam fortes restrições não só de ordem estrutural, como a que diz respeito ao 

cancelamento da marca de plural segundo a posição linear e relativa do constituinte no SN, mas, 

sobretudo, de natureza social, entre as quais se destaca a maior ou menor exposição do 

indivíduo à educação formal.  

 
2 Inverno (2011) destaca, por exemplo, que, no que tange à concordância verbal, há uma similaridade entre o 

Português do Dundo (Angola) e o PE, concluindo que a flexão de plural nas formas verbais é, no geral, preservada, 

tal como na variedade europeia. A pesquisadora ressalva, no entanto, que inexiste a distinção entre as formas 

verbais de terceira pessoa do singular e do plural na fala de informantes mais velhos, com menos anos de 

escolarização e falantes do Português como segunda língua.  
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Neste mesmo trabalho, a análise sobre o PM baseia-se num corpus que retrata a grande 

complexidade linguística de Moçambique e, em especial, da capital, Maputo, “que, como a mais 

representativa área urbana do país, apresenta o maior número de falantes de Português como L1 

ou L2 e, ao mesmo tempo, congrega indivíduos de diversificada gama linguística oriundos de 

outras regiões.” (Brandão 2018: 221). A análise quantitativa, global, isto é, com os 18 

informantes da amostra, levou em conta 4707 constituintes dos SNs, dos quais 140 (3%) não 

apresentaram marca de número.  

Mostraram-se favorecedoras do cancelamento das marcas de número, com input .08 e 

significância .003, por ordem de seleção, as variáveis língua de intercomunicação, posição li-

near e relativa do constituinte no SN, nível de escolaridade, estatuto do Português e saliência 

fônica. A variável Estatuto do Português comprovou que os indivíduos para os quais o 

Português é L2 (P.R.: .76), são os que mais se distanciam das normas do PE, que, teoricamente, 

lhes servem de referência. Também reiteradamente significativas nas análises sobre o PB e o 

PST, a última das variáveis selecionadas foi a saliência fônica. Em função do pequeno número 

de dados com cancelamento, reuniram-se no fator baixa saliência, vocábulos terminados em 

vogal oral (filho) ou nasalizada (homem) e no fator média/alta saliência, os vocábulos 

terminados no singular por /S/ (vez), /R/ (cor), /l/ (medial) e –ão (operação). Segundo a autora, 

“Como se esperava, são as formas com baixa saliência fônica aquelas que mais predispõem ao 

cancelamento da marca de número (P.R.: .52)”. (Brandão 2018: 225). Assim, os resultados das 

análises sobre a concordância nominal realizadas por Brandão (2018), concernentes às 

variedades urbanas do PST e do PM, demonstram haver uma notável semelhança com os 

obtidos nas análises do PB urbano (Brandão e Vieira 2012). 

Como se vê, são oportunos e necessários estudos que contrastem a Língua Portuguesa no 

Brasil não apenas com dados linguísticos coletados do PE, mas com amostras de fala obtidas em 

variedades não europeias do Português. Coaduna-se, pois, com a hipótese proposta por Petter 

(2007, 2009, 2015), Avelar e Galves (2014) e Brandão e Vieira (2018) e salienta-se a hipótese 

de que há semelhança entre o PB e o Português Luandense, sendo a regra da concordância 

nominal de número variável nas duas variedades linguísticas. 

 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram utilizadas para a análise do fenômeno variável da concordância nominal de número, 

trinta e seis entrevistas sociolinguística, tendo, cada uma, duração de 30 a 60 minutos. São doze 

com participantes com pouca ou nenhuma escolarização, doze com participantes de 

escolarização média e doze com ensino superior completo. O material fônico pertence, 

conforme já mencionado neste texto, ao acervo do projeto Em busca das raízes do português 

brasileiro: Fase III – Estudos morfossintáticos3, cujas gravações foram realizadas na capital de 

Angola. A constituição da amostra pautou-se em certos princípios, a exemplo da seleção 

aleatória dos participantes, embora obedecendo aos parâmetros expostos no Quadro 1:  

 

 

 
3  Pesquisa aprovada de acordo com a Resolução CNS 196/96 pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UEFS, com o 

número do parecer 140.511. 
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Sexo 
Masculino 

Feminino 

Faixa etária 
I – 18 a 35 anos 

II – 36 a 55 anos 

III – 56 em diante 

Escolaridade 
Baixa (0 a 4 anos) 

Média (9 a 11 anos) 

Superior 

Língua materna 
Português (L1) 

Línguas africanas (L2) 

3 células x 3 células x 2 células x 2 = 36 informantes 

Quadro1: Variáveis socioculturais consideradas na análise sociolinguística 

no Português de Luanda-Angola 

 

As entrevistas foram conduzidas por meio de um roteiro elaborado a partir de informações 

sobre a cultura do lugar, o qual sofria adaptações conforme o desenrolar das entrevistas e às 

circunstâncias e situações em que foram realizadas, bem como pela necessidade de minimizar o 

Paradoxo do Observador (Labov 1972). O material coletado foi transcrito grafematicamente 

pela equipe do projeto. Os dados levantados foram codificados e submetidos ao programa 

computacional Goldvarb X (Sankoff et al. 2005), que, além de fornecer as porcentagens, 

apontou o peso relativo e a significância de cada grupo de fatores.  

Como variável dependente, estipulou-se a concordância nominal de número em abordagem 

atomística. A variável é binária, sendo constituída pelas variantes presença de marca de plural 

(variante padrão ou variante explícita) e ausência de marca de plural (variante não padrão ou 

variante zero).  

Além de controlar as variáveis extralinguísticas elencadas no Quadro 01, foram 

consideradas as mesmas variáveis linguísticas controladas por Brandão (2018), a saber: marcas 

precedentes, tonicidade, saliência fônica, posição do constituinte com referência ao núcleo, 

número de sílabas, relação entre os constituintes no SN, animacidade, contexto fonológico 

seguinte e classe gramatical e as variáveis extralinguísticas sexo, faixa etária, escolaridade e 

língua materna. 

 

 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção, são apresentados os resultados da análise qualitativa e quantitativa da variação 

na concordância nominal de número entre os elementos flexionáveis do sintagma nominal na 

fala de residentes em Luanda, Angola. Como já mencionado neste texto, a análise empreendida 
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nesta pesquisa é na perspectiva atomística, em que é considerado cada um dos vocábulos do 

sintagma nominal como um elemento a ser analisado, nos termos de Scherre (1988: 62).   

Inicialmente, são apresentados os resultados da análise geral e, em seguida, os referentes às 

variáveis selecionadas. São comparados esses resultados com os encontrados por outros 

pesquisadores. Dos 4.629 dados levantados, obtiveram-se os seguintes resultados, apresentados 

na Tabela 1. 

 

 
Número de 

ocorrências/Total 
Frequência 

Variante padrão 4.416 / 4.629 95,4% 

Variante não padrão 213 / 4.629 4,6% 

Tabela 1: Distribuição geral dos resultados da análise da CN 

na fala de Luanda, Angola 

 

Como se depreende a partir da leitura dos resultados expostos na Tabela 1, chama a atenção 

o baixo número de ocorrências da variante zero de marcas de plural nos nomes, apenas 213 

ocorrências, totalizando 4,6% dos dados investigados. As sentenças seguintes exemplificam os 

dados, em que, nas duas primeiras, há concordância padrão e, nas duas últimas, ausência da 

concordância padrão:  

 

4.  É eu brinco até com umas colegas minhas que [...].  

5. [...] até os doze anos que é normal [...]. 

6.  Existia pequena brincadeira, [...]. 

7. [...] conheçam melhor outras parte do país, [...]. 

 

O percentual da variante padrão é bem maior do que o verificado em trabalhos com dados 

do PB, mas, por outro lado, são semelhantes ao identificado em pesquisas com dados de outras 

variedades do português. Nesse sentido, ressalta-se, por exemplo, que Inverno (2009) constatou 

o percentual de 97%, no o Português falado em Dundo, província da Lunda Norte, em Angola. 

Assim, não obstante a alta frequência da variante padrão, a hipótese aventada de que nem 

todas as regras concernentes ao uso da concordância nominal de número são utilizadas pelos 

angolanos, principalmente em contextos linguísticos menos salientes no nível fônico e não 

monitorados, é verdadeira. Observou-se, que todos os entrevistados apresentaram ausência da 

marca formal do plural na CN de número em alguns itens dos sintagmas nominais.   

Quanto às variáveis selecionadas na análise quantitativa dos dados, foram selecionadas 

como estatisticamente relevantes para o uso da regra padrão, nesta ordem, as seguintes 

variáveis: escolaridade, marcas precedentes, sexo, animacidade do núcleo e faixa etária 

(Convergence at Iteration: 11 Input: 0.975 Log likelihood: -678.547 Significance: 0.029). A 
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seguir, apresentam-se os resultados de cada variável, seguindo a ordem de seleção feita pelo 

programa estatístico. 

 

4.1. Escolaridade 

 

A variável escolaridade foi controlada tendo como hipótese a de que níveis mais elevados 

de escolaridade favoreceriam o uso da variante padrão de CN, haja vista que o acesso 

sistemático à norma europeia ensinada nas escolas levaria ao uso padrão da regra de 

concordância de número. Na Tabela 2, apresentam-se os resultados obtidos, confirmando a 

hipótese inicial: 

 

Fatores Ocorrências/Total Percentual Peso Relativo 

Escolaridade baixa 

ou nula 
1114/1265 88.1% 0.170 

Nível Médio 673/680 99.0% 0.770 

Nível Superior 2629/2684 98.0% 0.609 

Total 4416/4629 95.4% --- 

Tabela 2: Atuação da escolaridade no uso variável padrão da CN de número 

 no português falado em Luanda, Angola 

 

4.2. Marcas precedentes 

 

A variável Marcas Precedentes já se mostrou muito relevante no processo de marcação de 

plural em pesquisas anteriores. O objetivo ao estudar essa variável foi o de observar se a 

presença de marcas anteriores inibe ou favorece a ocorrência de outros itens marcados. Com 

base em Scherre (1988), foram estabelecidos seis fatores para este grupo conforme o Quadro 2. 

 

Fatores marcas precedentes Exemplos 

ausência de elemento anterior ao vocábulo em análise ex:  aquelas coisa toda 

ausência de marca imediatamente precedente ex:  umas pedrinha redondinha 

presença de marca formal imediatamente precedente ex:  joga depois as manga 
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presença de marca semântica imediatamente 

precedente (numeral) 
ex:  dormia três pessoa 

presença simultânea de marca formal e semântica ex:  uns sete dedo de malha 

presença de marca semântica (vários/diversos) ex:  tem vários pescadores 

Quadro 2: Fatores considerados para a variável Marcas precedentes no uso variável da 

CN de número no Português de Luanda, Angola (Sherre 1988) 

 

A hipótese que norteou o controle dessa variável é a de que os itens pertencentes a 

sintagmas nominais com marcas de plural favoreçam a presença de marca de plural. Em 

contrapartida, os vocábulos constantes em sintagmas nominais com o apagamento do plural 

favoreçam a ausência de marcação de plural. Assim, como afirma Scherre (1988: 511), parte-se 

do princípio de que “marcas conduzem a marcas e zeros conduzem a zeros”. 

Poplack (1980), em seu estudo sobre a concordância nominal de número no espanhol de 

Porto Rico, mede o efeito das marcas precedentes em função da posição que o elemento ocupa 

no SN. Como resultado do seu estudo, advoga que a presença de marcas de plural favorece a 

marcação em itens do SN, igualmente como a ausência de marca precedente, ou seja, os zeros 

conduzem a mais zeros subsequentes, o apagamento leva ao apagamento, semelhante ao 

resultado de Scherre: 

 

[...] Uma marca imediatamente precedente leva a mais marcas (quando S, 0S ou SS precede o 

dado em questão, o cancelamento é desfavorecido) [...] e zeros levam a zeros, um efeito que é 

claramente estrutural [...]  

(Scherre 1988: 168). 

 

Assim, espera-se que a informação redundante deva ser um traço favorecedor do 

apagamento da marca ou inibidor da regra de concordância nominal de número. Os resultados 

obtidos estão expostos na Tabela 3, a seguir. Salienta-se que os fatores Presença simultânea de 

marca formal e semântica e Presença de marca semântica (vários/diversos) foram eliminados 

na rodada com pesos relativos (Binomial Varbrul), por apresentarem contextos com usos 

categóricos da variante padrão.  

 

Fatores Ocorrências/Total Percentual Peso Relativo 

Ausência de elemento anterior 

ao vocábulo em análise 
1895/1918 98.8% 0.653 

Ausência de marca 

imediatamente precedente 
24/27 88.9% 0.358 
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Presença de marca formal 

imediatamente precedente 
2104/2244 93.8% 0.408 

Presença de marca semântica 

imediatamente precedente 

(numeral) 

245/292 83.9% 0.227 

Total 4416/4629 95.4% --- 

Tabela 4: Atuação da variável Marcas Precedentes no uso padrão da CN 

de número no Português falado em Luanda 

 

Os contextos detectados como categóricos (Knockouts) levam a postular que o princípio 

postulado por Scherre (1988) de que “marcas levam a marcas e zeros levam a zeros” é 

pertinente para a marcação da concordância nominal de número e é guiado por fatores de 

natureza sintática e morfológica e não de natureza semânticae. Já a seleção feita pelo Goldvarb 

X na rodada com pesos relativos demonstrou que o uso padrão é favorecido exclusivamente com 

a ausência de elemento anterior ao vocábulo em análise, algo interpretado como decorrente da 

alta frequência de uso da variante padrão na fala de Luanda. 

 

4.4. Sexo 

 

Este grupo de fatores foi o terceiro selecionado como favorecedor da regra padrão. A 

hipótese inicial era de que os falantes do sexo feminino apresentariam uma aplicação maior da 

regra canônica nas construções de concordância nominal na categoria de número por se 

mostrarem mais receptivas à normatização no ambiente escolar, em contraste com os falantes do 

sexo masculino.   

Constata-se, por meio dos resultados obtidos, que as mulheres apresentam maior tendência 

do que os homens para a realização da flexão morfossintática de número no português.  Na 

tabela 5, estão os resultados encontrados para a variável Sexo: 

 

Fatores Ocorrências/Total Percentual Peso Relativo 

Homem 2052/2156 95,2% 0.423 

Mulher 2364/2473 95,6% 0.567 

Total 4416/4629 95,4% --- 

 
Tabela 5: Atuação da variável Sexo no uso variável padrão da CN 

de número no Português de Luanda, Angola 
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Na aplicação da regra da concordância nominal de número, é perceptível que as mulheres 

estão mais atentas às regras estabelecidas pela norma europeia e, consequentemente, pela 

gramática tradicional, pois, observa-se que as mulheres preferencialmente utilizam as marcas 

explícitas de plural.   

Nos resultados, a variante explícita de plural foi favorecida nos dados dos participantes do 

sexo feminino. Assim, como em outras pesquisas já confirmam, as mulheres fazem mais uso da 

aplicação das regras sociais estabelecidas, sendo, em particular, mais sensíveis às normas de 

prestígio.  

Cabe salientar que das cinco variáveis socioculturais controladas nesta pesquisa, três foram 

selecionadas como estatisticamente relevantes no uso da concordância nominal de número, 

como era esperado pelo fato de ser um fenômeno socialmente marcado. As duas outras variáveis 

selecionadas são comentadas a seguir. 

 

4.5. Animacidade do núcleo do SN 

 

A condicionalidade de traços semânticos no fenômeno variável da concordância nominal de 

número foi investigada por meio da animacidade do núcleo do SN. Nos resultados de Scherre 

(1988: 268-277), contatou-se que os elementos com traço semântico [+humano] favorecem a 

marcação de plural (as pessoas). Já os elementos com traço [‒humano] desfavorecem-na (as 

barraquinha/dois dentão enorme/essas coisa).  

No presente estudo, para essa variável, foram estabelecidos quatro fatores por meio da 

combinação dos traços [+animado], [+humano], [‒animado], [‒humano]. Levantou-se a 

hipótese de que a saliência do caráter [+ humano] seja favorecedora para marcação de plural, 

como observou Scherre (1988). Há uma oposição entre elementos [+ humano] e [‒humano], 

sendo os primeiros mais marcados (apud Lopes 2001: 43). 

A Tabela 6 traz os resultados obtidos no controle desta variável: 

 

Fatores Ocorrências/Total Percentual Peso Relativo 

[‒animado] [‒humano] 318 / 372    85.5% 0.476 

[+animado] [+humano] 862 / 945 91.2% 0.510 

[+animado] [‒humano] 8 / 9 88.9% 0.410 

TOTAL 1188 / 1326 89.6% --- 

Tabela 6: Atuação da faixa etária no uso variável padrão da CN 

de número no português falado em Luanda 
 

A hipótese foi confirmada: núcleos constituídos por nomes que apresentam o traço [+ 

humano] mostram-se mais suscetíveis à marcação do que os demais.  
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4.6. Faixa etária 

 

O estudo das faixas etárias é de grande relevância para a pesquisa sociolinguística, porque 

contribui para o entendimento do dinamismo da língua portuguesa e para a análise da 

possibilidade de mudança do fenômeno em investigação. 

Seguiu-se a hipótese clássica de Labov (1972), segundo a qual os falantes mais novos são 

mais inovadores e os falantes mais velhos são mais conservadores. Essa é a versão clássica, que 

deve ser correlacionada às especificidades sócio-históricas da comunidade em questão, haja 

vista que nem sempre, inovar significa distanciar-se da norma privilegiada. 

A consideração do tempo aparente é apropriada, principalmente quando não se tem 

informações em tempo real, de modo que a alternativa é analisar a fala de pessoas que nasceram 

em épocas diferentes. Foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Fatores Ocorrências/Total Percentual Peso Relativo 

Faixa I 1749 / 1824 95.9% 0.489 

Faixa II 1476 / 1560  94.6 % 0.569 

Faixa III 1191 / 1245  95.7 % 0.429 

TOTAL 4416 / 4629  95.4% --- 

Tabela 7: Atuação da faixa etária no uso variável padrão da CN de 

número no português falado em Luanda 
 

Os resultados com dados de falantes de todos os níveis de escolaridade sugerem que há 

estabilidade na comunidade, isto é, vislumbra-se uma variação estável, haja vista que a variante 

padrão é favorecida apenas na faixa intermediária. Contudo, é necessário ponderar que esses 

dados traduzem histórias sociolinguísticas distintas, considerando que os portugueses saíram 

muito recentemente de Angola.  

 

 

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como principal objetivo contribuir com estudos que descrevem a estrutura 

morfossintática de variedades africanas do português. Para tanto, o uso variável das regras de 

concordância de número no sintagma nominal foi eleito. Essa escolha justificou-se pelo fato de 

esse ser um fenômeno que possibilita a comparação com resultados advindos com pesquisas 

com dados do PB e do PE, de igual modo pelo fato de ser um fenômeno que diretamente se 

relaciona com a hipótese contatista para a formação de variedades do português.  

Quanto às perguntas formuladas para esta pesquisa, constatou-se que variáveis sociais 

foram selecionadas para o uso padrão da CN, ao contrário do que se verifica com dados do PE, 
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algo que sugere a atuação do contato linguístico na comunidade, com atuação também da 

escolaridade, indicando um processo de bipolarização de normas. Não foi detectado, porém, 

uma tendência para uma mudança em curso, tendo sido revelado um processo de variação 

estável na comunidade. Assim, embora seja baixa a frequência de uso da variante sem marcas 

de plural nos CN, é possível vislumbrar uma realidade diferente para a variedade luandense 

quando se contrapõe á variedade europeia.  
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