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No Simpósio organizado pelo Projeto 21: Estudo comparativo de variedades africanas, 

brasileiras e europeias do português-COMPARAPORT (XIX Congresso da ALFAL), um 

conjunto de questões relevantes foi levantado durante os debates, em parte associados à 

atividade desenvolvida nos 10 anos de associação da investigação à ALFAL, em parte 

como planeamento da atividade próxima. Na sequência dessas trocas, este artigo visa 

dar sumariamente conta de algumas questões, nomeadamente sobre vias que se abrem, 

quer quanto a temáticas a desenvolver quer quanto a novas colaborações com 

investigadores de áreas afins à da variação e mudança e dela complementares, num 

enquadramento tendencialmente interdisciplinar. Referindo algumas das vertentes já 

fortemente desenvolvidas no âmbito deste Projeto e dos que o precederam, assim como 

o contributo de outros projetos de investigação cujos objetos e objetivos se articulam 

com o nosso, tento avançar algumas propostas relativamente às quais, do meu ponto de 

vista, haverá interesse em refletir, em futuros fóruns de debate, e, talvez, em 

implementar.  

Palavras chave: Variedades do português, comparação entre variedades, contacto 

linguístico, nativização do português em África 

 

During the Symposium organized by Project 21: Comparative study of African, 

Brazilian and European varieties of Portuguese-COMPARAPORT (XIX ALFAL Congress), 

a set of relevant issues was raised during the debates, partly focusing the activity 

developed in the past 10 years of investigation associated to ALFAL, and partly the 

forthcoming activity. Considering these exchanges, and motivated by them, in this 

article I aim at to raise some questions, in particular about new possible developments 
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of the linguistic variation and change research, both in terms of areas and in terms of 

collaboration with researchers in similar and/or complementary domains, in a 

tendentially multidisciplinary framework. A brief account will be given of the aspects 

largely developed, within the scope of this Project and those that preceded it. I put 

forward additional proposals which, from my point of view, will be interesting to 

reflect on, in future debate forums, and which will, perhaps, motivate other strands of 

research.  

Keywords: Varieties of Portuguese, comparison between varieties, language contact, 

nativization of Portuguese in Africa 
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0. INTRODUÇÃO 

 

o âmbito do XIX Congresso da ALFAL, o Simpósio organizado pelo Projeto 21: Estudo 

comparativo de variedades africanas, brasileiras e europeias do português 

(COMPARAPORT), assim intitulado a partir de 2019, reuniu mais de uma dezena de 

apresentações, algumas das quais da responsabilidade de doutorandos; a este Projeto apraz 

acolher jovens investigadores, atentar nas novidades que trazem para a discussão e, igualmente, 

contribuir, com a experiência adquirida, para o seu percurso académico. Os trabalhos 

organizaram-se em torno de três eixos: concordância, ordem de clíticos e temas fonético-

fonológicos a ela associados e ainda expressão do sujeito, em variedades do português.  

Motivada pelas apresentações e pelos debates havidos, durante e no final desse Simpósio, e 

também pela experiência pessoal adquirida, proponho-me retomar alguns dos tópicos 

abordados, sobretudo na perspetiva de vertentes de investigação a acrescentar ou a aprofundar, 

relativamente àquelas já desenvolvidas ou em curso e cujos resultados têm sido amplamente 

divulgados.  De facto, à medida que o conhecimento da variação e mudança em português se 

consolida, mais e novas questões nos interpelam. Gostaria, assim, de poder também contribuir 

para que novas gerações de investigadores se sintam motivadas a abrir novas linhas de pesquisa, 

colaborando connosco ou com projetos afins, inclusive, no Centro de Linguística da 

Universidade de Lisboa-CLUL, sempre disponível para acolher estadias de investigação. A 

propósito, tentarei disponibilizar informação sobre a investigação em curso nesse Centro, 

relevante para a área de que nos ocupamos, no COMPARAPORT.  

Forçosamente de forma muito sumária, para além de elencar as temáticas mais tratadas no 

quadro do referido Projeto e dos precedentes, aludirei a um conjunto de aspetos que temos vindo 

a considerar como fundamentais para o alargamento da nossa investigação, acrescentando 

algumas reflexões e sugestões pessoais. Tendo em vista estes objetivos, na secção 1 resumo o 

enquadramento geral, as características centrais dos Projetos que se sucederam em torno de um 

núcleo de investigadores que se foi alargando, os seus objetivos maiores, os tópicos mais 

estudados e o seu contributo para o conhecimento, divulgado em grande número de 

apresentações e de publicações. A estes aspetos, associo uma rápida referência aos recursos 

linguísticos utilizados. Na secção 2, acrescento informação sobre outros projetos de 

investigação, cujos objetos de pesquisa se articulam com os nossos, referindo algumas 

publicações mais diretamente ligadas aos temas que temos vindo a tratar e aos 

previstos/potenciais. Refiro, na secção 3, algumas questões que, do meu ponto de vista, poderão 
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motivar novos estudos, alguns dos quais no horizonte do atual Projeto 21. Sublinho, a propósito, 

a importância de cruzar contributos de diferentes equipas de investigação e de diferentes 

disciplinas, passíveis de concorrer para o aprofundamento da compreensão do ‘laboratório 

linguístico’ de que nos ocupamos, e ponho à consideração alguns aspetos metodológicos. Por 

fim, na secção 4, deixo alguns tópicos relativos a trabalho futuro.    

Sendo impossível mencionar todos os projetos e todos os investigadores que, em diferentes 

países e contextos (sobretudo no Brasil), vêm trabalhando sobre as variedades do português e 

questões afins, desde já me desculpo por ter de falhar muitas referências importantes, o que não 

pode, em caso algum, ser lido como resultando de um qualquer tipo de hierarquização. 

Farei também notar que, quando, em certos passos deste artigo, refiro a previsão de trabalho 

futuro no âmbito do COMPARAPORT, o faço pela interpretação que tenho dessas possibilidades, 

não querendo de forma alguma sobrepor-me à coordenação do mesmo e às decisões concretas 

da equipa sobre trabalho futuro.  

 

 

 

1. O PROJETO VARPORT E OS PROJETOS 21-ALFAL 

 

Os nossos projetos têm incluído investigação sobre o português em contacto com línguas 

de África das subfamílias banta e oeste-atlântica, algumas das quais com alta produtividade 

em Angola, Moçambique e, a par do crioulo, também na Guiné-Bissau, zona até agora não 

considerada nos nossos estudos, mas, felizmente, trazida à liça por apresentações no referido 

Simpósio. A análise de todas essas situações de contacto passa, naturalmente, pela 

consideração das línguas autóctones implicadas. Nesta área, apesar de haver cada vez mais 

estudos sobre as línguas bantas, alguns deles muito completos, não existem, ao meu 

conhecimento, descrições recentes que aprofundem todos os domínios da gramática e/ou de 

todas as línguas particulares que estão implicadas no contacto com o português. 

Na sua trajetória multinacional de estudo, numa perspetiva microssociolinguística urbana 

e comparativa, da variação (e da mudança) em português, em diferentes espaços geográficos, 

e mantendo-se embora um núcleo permanente de membros dos projetos que se vêm 

sucedendo, novas colaborações e novas vertentes de diálogo têm vindo a ser integradas e 

desenvolvidas.1 Sempre visando o aprofundamento do conhecimento das variedades do 

português L1 e L2, desde o Projeto Análise Contrastiva de Variedades do Português 

(VARPORT), da Universidade Federal do Rio do Janeiro-Letras Vernáculas e CLUL, passando 

pelo Projeto Estudo comparado dos padrões de concordância em variedades africanas, 

brasileiras e europeias (CAPES-GRICES, 2008-2011), o reforço da internacionalização desta 

linha de investigação foi alcançado através da sua afiliação à ALFAL, com o Projeto 21. 

Inicialmente voltado para o fenómeno da concordância e intitulado Estudo comparado dos 

padrões de concordância em variedades africanas, brasileiras e europeias do Português 

(2011-2017), ampliou os seus objetivos, passando a focalizar, na sua nova versão, a partir de 

 
1   O conceito de microssociolinguística aqui adotado corresponde a um posicionamento de investigação que se 

centra nas propriedades gramaticais, nos seus diferentes domínios, das variedades linguísticas e nos padrões de uso 

atestados, correlacionando-os com fatores sociais mais clássicos, como nível de instrução, idade e sexo, sem 

prejuízo da consideração de outros fatores relevantes, em função das situações em análise. Coulmas (1998: 1), 

referindo-se aos objetos da micro- e da macrossociolinguística, faz notar a dialética que estabelecem, no 

desenvolvimento do conhecimento sobre a correlação entre língua e sociedade. 



 
18 

 

2018, quando foi intitulado Estudo comparativo de variedades africanas, brasileiras e 

europeias do Português (COMPARAPORT), diversas variáveis morfossintáticas (entre elas, a 

concordância) ou fonético-fonológicas. Desse modo, permitiu alargar o leque de 

investigadores, oriundos de outras universidades, que trabalham sobre o português, mas 

também sobre línguas irmãs, como o espanhol da América do Sul ou o galego.2  

Destes projetos, têm resultado estudos maioritariamente sobre aspetos de fonéti-

ca/fonologia, de morfossintaxe, de sintaxe e ainda de léxico-semântica, na sua maioria 

canonicamente variacionistas. Tendo o grande tema da concordância (no SN e no SV) sido, a 

partir de 2011, o tópico central do nosso trabalho, desde 2018 que a ideia de ‘abrir novas 

frentes’ tomou corpo, constituindo o atual Projeto uma nova etapa, com maior amplitude de 

temáticas, como indica o seu título, mais abrangente.  

Desde o início das atividades, ficou clara a impressão digital do grupo: um 

enquadramento da investigação multifacetado, acolhendo abordagens diversas, quanto ao 

enquadramento teórico3 e a práticas metodológicas, relevantes e conducentes a análises 

quantitativas-qualitativas fiáveis; a procura de padrões de comportamento linguístico 

identificadores de (sub)variedades e de parâmetros envolvidos na variação e na mudança; o 

aprofundamento de interfaces entre domínios da gramática, no tratamento dos tópicos 

selecionados; a recolha de novos corpora, metodologicamente adequados aos objetivos, para 

colmatar falhas nesse domínio e permitir aprofundar o estudo das variedades do português em 

África em processo de nativização; uma perspetiva comparativa, embora não excluindo a 

seleção de uma variedade, apenas, para estudo de determinado tópico; a divulgação dos 

resultados obtidos e a implementação de novas colaborações.  

A esta perspetivação global do trabalho, correspondeu, na primeira reunião alargada de 

investigadores brasileiros e portugueses, em Lisboa, 2009 (Projeto VARPORT), a participação 

de vários membros do CLUL trabalhando noutros projetos sobre a variação em PE ‒com 

perspetivas de base tão diversas como a da sintaxe generativa ou a da geolinguística‒, sobre o 

português e os crioulos de base portuguesa em África, ou ainda sobre a sintaxe, a semântica e 

o léxico em PE. A mesma interdisciplinaridade aconteceu nas primeiras reuniões havidas na 

UFRJ, com a participação, por exemplo, de crioulistas e de historiadores da língua. 

 E assim tem continuado, com o recente Simpósio a demonstrá-lo mais uma vez, podendo 

afirmar-se que uma marca interessante desta sequência de projetos e de atividades é o 

envolvimento de membros, de colaboradores e de convidados com especialização de base em 

diferentes áreas da linguística, todas elas contribuindo para o desenvolvimento dos estudos de 

variação, nosso âmbito particular. 

Nesta linha, um dos objetivos previstos da equipa é construir e disponibilizar uma base de 

dados bibliográfica que inclua o máximo de trabalhos que incidam sobre tópicos que se 

relacionam com a variação em português, em diferentes espaços geográficos, e acolhendo 

diferentes (sub)disciplinas e perspetivas teóricas. Dispondo-se já da importante bibliografia 

sobre variedades do português e sobre crioulos em África que vai sendo reunida pela Cátedra 

de Português língua segunda e estrangeira (Universidade E. Mondlane, Maputo), esta nova 

 
2   A propósito, remeto para as páginas dos três Projetos, para Vieira e Bazenga (2013), que já sintetizam os 

resultados em publicações anteriores, assim como para Vieira (2015), que, nessa publicação dedicada aos 

resultados da primeira fase do Projeto 21, faz uma síntese dos principais resultados obtidos sobre a concordância de 

3ª pessoa plural, em variedades do português.   
3  Ver, por exemplo, Duarte (2020), para reflexão nessa área. 
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ação que desejamos desenvolver será um complemento de grande utilidade para a comunidade 

académica. 

Na secção 3, como notado acima, voltarei ao aspeto da interdisciplinaridade e do sempre 

presente interesse em estabelecer pontes, aproveitando da mobilização de saberes 

complementares, para uma desejável reflexão partilhada e impulsionadora de novas linhas de 

pesquisa. Afinal, a língua que falamos «emerge através da interação entre a nossa herança 

linguística e o ambiente linguístico a que somos expostos» (Lightfoot, 1999: 52, t. n.), sendo 

que esse ambiente tem uma história e se encaixa em contextos por vezes de extrema 

diversidade e complexidade. 

 

1.1. Principais tópicos estudados e divulgados  

 

Do mesmo modo que, acima, fiz notar a impossibilidade de citar todos os trabalhos 

relevantes para esta área de estudos, também as publicações e apresentações públicas com 

origem nos nossos projetos não poderão ser aqui exaustivamente referidas, remetendo, para 

mais informação, para as páginas institucionais dos projetos e dos investigadores envolvidos, 

onde figuram as suas publicações e apresentações em fóruns científicos. Enuncio de seguida 

alguns dos principais tópicos tratados e alguns dos resultados obtidos, através de quadros-

síntese retirados de estudos realizados, associados a diferentes geografias do português. 

 

1.1.1. Questões analisadas 

 

Na área da variação e mudança, dispunha-se, nas primeiras fases de trabalho, de vasta 

bibliografia de apoio numa perspetiva sociolinguística, para o PB4; para o PB e o PE, de 

trabalhos teóricos e descritivos, alguns de teor sociolinguístico, sobre a norma culta e sobre 

variedades geográficas internas; para o PM, de trabalhos teóricos e descritivos, em particular 

de Perpétua Gonçalves e da sua equipa. Relativamente ao PST, eram muito poucos os estudos 

existentes e, sobre o PCV e o PA, a informação disponível era igualmente limitada. No 

decurso do tempo, foram surgindo mais trabalhos, que adiante em parte refiro, destacando 

aqueles que incidem sobre algumas das variedades do português em África (vários deles 

referindo publicações da nossa equipa).5 A pesquisa desenvolvida no âmbito dos nossos 

projetos trouxe contributos relevantes para o conhecimento na área e pode considerar-se 

pioneira, em diferentes domínios. 

Sendo, lamentavelmente, impossível discriminar todos os estudos apresentados e 

publicados e ilustrar a diversidade de tópicos tratados no âmbito dos três referidos Projetos, 

remeto o leitor para o Quadro 1, em que são indicados alguns dos tópicos/domínios 

focalizados em variedades do português:6 

 

 
4   No desenvolvimento deste trabalho serão utilizadas as seguintes siglas para variedades da língua portuguesa: PB 

(Português do Brasil), PE (Português europeu), PM (Português de Moçambique), PST (Português de São Tomé), 

PCV (Português de Cabo Verde), PA (Português de Angola), PL (Português de Luanda), PGB (Português da Guiné-

Bissau) 
5   Para uma visão comparativa, Matthias Perl e Armin Schwegler (1988) é certamente muito útil; a obra a ser editada por 

Kabatek e Walls, prevista para breve na editora De Gruyter, Manual of Brazilian Portuguese Linguistics, será de 

muita valia. 
6    Um pequeno contributo para o conhecimento do trabalho realizado encontra-se em Mota (2016). 
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Variável 
Variedade 

Referências 

PE PB PM PST PA PCV  

Concordância verbal P6 

+ +     Vieira e Bazenga 2013 

+    + + Mota 2013, 2015 

  + +   Pissurno 2017 

Concordância verbal P6 

e traços pronominais 
+ +   + + Mota, Miguel e Mendes 2012 

Concordância nominal e 

verbal P6 

+ +     Vieira e Brandão 2014 

+ + + +   
Vieira e Brandão 2017 

Brandão e Vieira 2018 

Concordância verbal P4   +    
Costa e Vieira 2021 

Costa 2022 

Ter, haver existenciais + +     Callou e Avelar 2013 

Sujeitos nulos + +     Duarte e Varejão 2013 

Sujeito a gente + +     
Marcotulio, Vianna e Lopes 

2013 

Objeto indireto 

anafórico (3P) 
+      Bazenga 2019 

Objeto direto 

anafórico (3P) 
+ +     Rodrigues (L.) e Bazenga 2019 

Posição dos 

pronomes clíticos 

+ +  +   Vieira 2016 

    + + Mota 2018 (Mesa Redonda) 

+ + + +   Vieira e Vieira 2018 

  +    Caetano e Vieira 2021 

Vogais postónicas 

 +     Gomes 2015 

   +   Nascimento 2018 

Vocalização da lateral 

em coda 
  + +   Brandão 2021 

Róticos   + +   Brandão e De Paula 2018 

Quadro 1. Exemplos da pesquisa desenvolvida: tópicos, variedades do português e referências  
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A concordância verbal e nominal foi um dos tópicos mais desenvolvidos no quadro dos três 

Projetos, tendo sido alvo de um número especial do Journal of Portuguese Linguistics (Mota e 

Vieira 2013) e de muitos outros trabalhos, muitos deles comparativos.  O tema da concordância 

espoletou múltiplas extensões, pelo conjunto de aspetos que implica (fonológicos, morfológicos, 

(morfo)sintáticos e léxico-semânticos), como atestam as publicações e apresentações públicas 

dos membros permanentes ou mais regulares da equipa e daqueles que têm participado nas suas 

iniciativas. Iniciando-se por uma comparação PE-PB, a partir do corpus VARPORT, estendeu-se 

ao PE-Funchal e a variedades em África, sobretudo São Tomé (PST) e Moçambique (PM), com 

a introdução, muito menos desenvolvida, de Cabo Verde-Praia (PCV) e de Angola-Luanda 

(PL). A inclusão do Funchal (Madeira) no âmbito do PE trouxe informações interessantes, 

mostrando que, apesar de a concordância ser basicamente categórica, na variedade europeia, em 

geral, a taxa de cancelamento é, ainda assim, diferenciadora de gramáticas.  

Ao longo do tempo, inicialmente com o enquadramento geral da concordância e, depois, de 

forma independente desse fenómeno, foi surgindo um vasto conjunto de questões teóricas, 

muitas delas reveladas pelos estudos de interface, que enumero não exaustivamente e que se 

encontram mais diretamente associadas 

 

(a) à estrutura sintática: traços do sujeito e traços dos complementos do verbo (com 

particular incidência nos pronomes clíticos vs. fortes vs. nulos) e seleção, função e 

posição;  

(b) à morfologia nominal e verbal (marcação das categorias explícita e ‘rica’ vs. 

reduzida/isomórfica, na interface morfologia-sintaxe);  

(c) à fonologia e seus efeitos fonéticos (comportamento de consoantes em coda, 

vocalismo pós-tónico, resolução da estrutura /vogal/N/ na forma de P6);  

(d) a aspetos léxico-semânticos (ter/haver como verbos existenciais, argumentos 

semânticos de classes de verbos). 

 

Todos estes estudos contribuíram para determinar padrões de uso (como o de marcação à 

esquerda das categorias de concordância, em diferentes variedades), sua distribuição e 

produtividade em variedades do português, per si ou numa perspetiva comparativa, chegando-se 

a conclusões bastante sólidas. Comprovaram-se/discutiram-se hipóteses já avançadas por outros 

investigadores e propuseram-se outras, novas e inspiradoras de trabalhos subsequentes. O 

desenvolvimento da investigação sobre as variedades em África, decorrentes de contacto, levou 

a um considerável aprofundamento do conhecimento de gramáticas que se encontram em curso 

de nativização, num processo mais ou menos avançado e que nos instiga a considerá-las como 

entidades parcialmente independentizadas e em vias de o serem totalmente. Com efeito, vários 

dos trabalhos publicados no âmbito dos projetos em causa mostram a existência de continua que 

distinguem as variedades em África quer do PE, variedade inicial de contacto, quer do PB. 

Contudo, questões como a influência das línguas bantas e/ou dos crioulos nessas gramáticas, 

assim como a contextualização do surgimento das variedades em África são, obviamente, muito 

importantes e foram igualmente desenvolvidas, contribuindo não só para diferenciar geografias 

e situações entre si como estabelecer paralelos com o português afro-brasileiro. Uma outra 

decorrência do aspeto precedente foi a discussão sobre o peso de algumas variáveis 

independentes (extra)linguísticas, incluindo a necessidade de adaptação de algumas delas, 
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consoante as variedades, e a inclusão de variáveis como, por exemplo, a L1 dos informantes, o 

grau de frequência de uso de um crioulo e do português ou o conhecimento, ativo ou passivo, de 

uma ou mais línguas bantas. 

 

1.2. Recursos linguísticos utilizados 

 

Ao mesmo tempo que, no quadro do Projeto VARPORT, se levava a cabo a constituição do 

Corpus VARPORT PE-PB e que, no quadro do Projeto Estudo comparado dos padrões de 

concordância em variedades africanas, brasileiras e europeias (CAPES-GRICES, 2008-2011), se 

organizavam o chamado Corpus Concordância e o Corpus Sociolinguístico do Funchal7, 

reunido por Aline Bazenga e constituindo o primeiro sobre aquela região insular, Tjerk 

Hagemeijer, no âmbito do seu grupo de investigação do CLUL, reunia o Corpus São Tomé, o 

primeiro grande corpus de português falado como L1 nesse país (posteriormente integrado no 

corpus mais abrangente Variedades do português-VAPOR); esse corpus foi posto à disposição de 

Silvia Brandão, durante o seu pós-doutoramento no CLUL. Este primeiro conjunto de recursos 

linguísticos esteve na base de múltiplas apresentações e publicações sobre o português urbano 

europeu, do Brasil e de São Tomé, este último até então não sistematicamente estudado.8  

Recentemente, em 2016, Silvia Rodrigues Vieira e Karen Pissurno recolheram o Corpus 

Moçambique-PORT, em Maputo, muito necessário a um conhecimento atualizado do português 

oral urbano e já explorado em publicações como Caetano e Vieira (2021), por exemplo. Para 

além destes corpora, foram usados por alguns dos membros o Corpus Cabo Verde, recolhido 

por Amália de Melo Lopes,  e o Corpus Luanda, reunido por  Afonso João Miguel, para a 

elaboração das respetivas teses de Doutoramento na Universidade de Lisboa, e que se podem 

considerar como contributos para os estudos em curso da nossa equipa.9   

A primeira tese traz um relevante e aprofundado contributo para o conhecimento da 

situação sociolinguística de Cabo Verde, numa visão macro, incluindo informações sobre as 

atitudes e os comportamentos dos informantes face às duas línguas aí faladas; a amostra 

compreende 15 ‘líderes’ (intelectuais, artistas, políticos e profissionais liberais que interagem 

com o público tais como jornalistas, advogados e médicos) e 14 professores de língua 

portuguesa no Ensino Secundário, o que permite ter alguma informação sobre a variedade culta 

e aquela que é veiculada na escola, por professores por vezes com uma formação específica para 

o ensino não muito extensa e profunda. O corpus está disponível na página do CLUL.  

A segunda tese disponibiliza informação importante sobre as línguas bantas de Angola e 

sua influência na morfologia do português, concretamente na formação de novas palavras. O 

corpus foi recolhido junto de 36 luandenses, em 2012-2013, falantes de português como L1 e 

bilingues, com o quimbundo como primeira língua, e será proximamente disponibilizado. É, 

contudo, clara a necessidade de novas recolhas, obtendo corpora vastos que proporcionem a 

determinação de padrões de comportamento linguístico e generalizações validadas.   

 
7  Ver https://varport.letras.ufrj.br/ e https://corporaport.letras.ufrj.br/corpora/. 
8  O corpus atual compõe-se de mais de 200 entrevistas (c. 75 horas de registo sonoro) e foi recolhido em duas fases 

(2008-2011 e 2011-2012); segundo Gonçalves (2016), «mais de metade [do corpus foi] recolhida em trabalho de 

campo realizado no âmbito desta investigação», a sua tese de Doutoramento. 
9  De facto, ao orientar essas teses, estava consciente do seu contributo para os objetivos do projeto particular então 

em curso, tendo ficado esclarecido que os corpora recolhidos pelos doutorandos seriam disponibilizados, também 

para esse efeito, no CLUL.  

https://varport.letras.ufrj.br/
https://corporaport.letras.ufrj.br/corpora/
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Os recursos organizados por Perpétua Gonçalves e sua equipa, a partir de 1993 (Stroud e 

Gonçalves 1997), deram origem a muitos estudos (ver página da Cátedra de Maputo). Ainda não 

se encontram em situação comparável a Guiné-Bissau, Angola e Cabo Verde, apesar de se 

dispor já de alguns recursos, questão a que voltarei.  

Sobre o português do Brasil, existia já nessa altura um muito grande número de corpora, 

tendo vários deles sido usados em estudos publicados por membros dos nossos Projetos; com 

objetivos e perfis variados, e sendo impossível aqui listá-los, todos constituem bases de 

informação preciosa. Com base nesses recursos, muitas publicações têm vindo a lume, no 

Brasil, algumas das quais sobre temas também objeto dos nossos Projetos e que muito 

contribuem para a discussão académica. 

Em Portugal, podem mencionar-se, como recursos do CLUL, o Corpus de Referência do 

Português Contemporâneo (CRPC), iniciado em 1988, sob orientação de M. F. Bacelar do 

Nascimento, e, em particular, um dos seus recortes, o Corpus Variedades do português, de que 

foram usados dados em publicações dos nossos projetos. O Corpus Dialectal para o Estudo da 

Sintaxe (CORDIAL-SIN), informatizado e anotado, iniciado em 2000 sob direção de Ana Maria 

Martins, foi igualmente usado, sendo um recurso de referência para o conhecimento da variação 

em português europeu.10  

 

 

 

 

2. INVESTIGAÇÃO CONEXA. PISTAS PARA DESENVOLVIMENTOS 

 

Nesta secção, centro-me em algumas das variedades menos consideradas nos nossos 

Projetos e que interessará contemplar. Havendo já contributos de outros projetos de 

investigação, será produtivo reforçar colaborações em algumas áreas de interesse para o Projeto 

COMPARAPORT. Como já referido, colaborações entre equipas e pluridisciplinaridade são uma 

mais-valia para o conhecimento que todos desejamos aprofundar. 

 

2.1. O português em África, línguas bantas, oeste-atlânticas e crioulos 

 

Nos debates havidos durante o Simpósio do Projeto COMPARAPORT, ficou manifesto o 

interesse de se aprofundar a linha de comparação sistemática entre as variedades do português 

em África com as línguas bantas e com os crioulos, a fim de se testar a hipótese da influência de 

traços dessas línguas na construção das gramáticas do português, da adaptação/reinterpretação 

de traços do português em função das L1, da restruturação gramatical. Foram publicados muitos 

estudos parciais sobre algumas línguas do ramo Níger-congo, para usar uma classificação 

genérica, e sobre crioulos em África, assim como obras de maior fôlego, como Velde et al. 

(2019), Vossen e Dimmendaal (2020) ou o atlas organizado por Michaelis, Maurer, Haspelmath 

e Huber (2013 e versão online). Deste último, dou um exemplo da classificação aí feita dos 

 
10  Remete-se para as secções “Corpus” e “Bases de dados” da página do CLUL, em https://clul.ulisboa.pt/, para 

informação sobre a multiplicidade de corpora aí existentes. Por exemplo, os reunidos por Celeste Rodrigues, 

mencionados adiante, ou o corpus Rede de Difusão Internacional do Português: rádio, televisão e imprensa-

REDIP (cerca de 330.000 palavras, oral e escrito), desenvolvido pelo Instituto de Linguística Teórica e 

Computacional-ILTEC, com a participação do CLUL e da Universidade Aberta.  

https://clul.ulisboa.pt/
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crioulos, segundo 130 parâmetros, com a possibilidade de os comparar entre si e de caracterizar 

cada um em particular, através de curtas descrições associadas e de remissões bibliográficas. O 

exemplo refere-se a parte da página correspondente ao principense e à exemplificação do 

parâmetro 23: 

 

 

Figura 1. Exemplificação dos dados fornecidos pelo Atlas of 

Pidgin and Creole Language Structures (APiCS) 

 

Contudo, estes preciosos trabalhos não cobrem todas as línguas ou todos os tópicos de que 

se necessitaria informação extensa, para segurança dos investigadores não especialistas; daí, o 

interesse da colaboração com equipas especializadas em investigação fundamental nessas áreas. 

Trabalhos como Gonçalves e Chimbutane (2004) ou Xavier (2015), por exemplo, são muito 

importantes para o fim em apreço. Esta área do conhecimento, assim como é relevante para 

analisar certas variedades do PB (p. e., Lucchesi et al. 2009), também o é para a compreensão 

de aspetos gramaticais do português em África, em contextos em que um ou mais 

crioulos/línguas bantas e outras estão presentes. Suscitadora de comparação alargada é a 

consideração de estudos sobre crioulos não africanos, como Krajinović (2015), Cardoso e Costa 

(2021) ou Baxter (1988), por exemplo e entre muitos outros.  

Um elemento evidentemente importante, que não temos perdido de vista, na equipa, é o 

facto de o português que entrou em contacto com línguas de África ser, não só, de épocas 

diferentes, consoante as zonas, mas também ter implantações de tipo diverso e com um número 

muito diferenciado de portugueses regularmente estabelecidos, quer por imigração económica 

quer decorrendo da tentativa do regime do estado salazarista para ‘segurar’ o poder colonial. 

Castelo (2004) refere que a emigração para Angola e Moçambique teve sempre origem 
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maioritária em Lisboa, Porto e Viseu, seguindo-se-lhes Braga e outras zonas variadas; que o 

grupo etário maioritário era o dos 20-39 anos, desde os anos 40; que, para Angola, emigraram 

sobretudo pessoas ligadas ao comércio, enquanto, para Moçambique, eram sobretudo ligadas à 

administração pública, com mais formação académica; que o destino dos portugueses era 

maioritariamente urbano, sendo o número de pessoas instaladas em zonas rurais muito inferior, 

mas maior em Angola (fazendeiros e afins).11  

Este tipo de informação socio-histórica é muito importante, para se cruzar com questões 

linguísticas, como sabemos e praticamos, e não só relativamente a África: é, por exemplo, muito 

relevante para compreender as diferenças entre o PE continental e o da Madeira (Bazenga 

2019). Com efeito, algumas situações desafiam-nos a ponderar um conjunto vasto de elementos 

condicionantes, como a relação entre o tipo de dados de input (dados primários de aquisição, 

Ligthfoot 1999), associados ao perfil linguístico e sociológico dos portugueses imigrados. Para 

além do seu diferente nível de instrução, origem geográfica, também a tipologia e a localização 

da atividade por eles desenvolvida é importante, enquanto favorecedora, ou não, de convívio 

regular com as populações locais; por exemplo em Angola, a realidade sempre mostrou uma 

forte separação entre os centros das cidades e os musseques. A esta questão liga-se, de forma 

clara, a do tipo de aquisição do português L2 ou a do nível de escolarização nos diferentes 

países. A complexidade destas situações exige, assim, reflexão sobre um vasto leque de fatores, 

alguns dos quais a discutir interdisciplinarmente. 

Nas seguintes subsecções, dadas as limitações de espaço, apenas refiro os casos de Angola, 

Cabo Verde, menos considerados nos Projetos da nossa equipa, e o da Guiné-Bissau, em boa 

hora trazido ao referido Simpósio. Destaco, antes de o fazer, o seguinte comentário em 

Gonçalves (2013), por levantar a importante questão do conceito de variação interna, com 

particular relevância em situações de contacto e de emergência de novas gramáticas, sugerindo 

reflexão sobre a pertinência e utilização do conceito, na fase atual: 

 

No que se refere mais especificamente ao PM, diversos autores afirmaram já que este apresenta 

um amplo espetro de variação, que inclui desde as subvariedades populares (ou "baratas") às 

subvariedades de falantes educados, mais próximas do padrão europeu (cf. Firmino 2002, Dias 

2002). À semelhança do que acontece com outras variedades de línguas coloniais, estas 

subvariedades distinguem-se não tanto pela presença ou ausência de um certo traço gramatical, 

mas antes pela frequência da sua ocorrência (cf. o estudo de Mesthrie 1992 sobre o inglês 

indiano da África do Sul, onde é descrita esta dinâmica da variação linguística). 

(Gonçalves 2013: 161, nota 9) 

 

Esta situação é clara em muitos dos nossos dados, como referido em várias publicações. 

 

2.1.1. Investigação sobre o português de Angola: alguns dados 

 

Sobre Angola, a carência de descrições é comentada por muitos pesquisadores, incluindo os 

associados ao Projeto Libolo, da USP, cuja atividade vem compensando essa falha. A título de 

 
11    Ver entrevista à historiadora, investigadora principal do ICS-Universidade de Lisboa, Características da 

emigração histórica para Angola e Moçambique, disponível em 

http://www.observatorioemigracao.pt/np4/4707.html, e, nomeadamente, o seu texto de 2004, disponível em 

https://www.ces.uc.pt/lab2004/pdfs/ClaudiaCastelo.pdf.   

http://www.observatorioemigracao.pt/np4/4707.html
https://www.ces.uc.pt/lab2004/pdfs/ClaudiaCastelo.pdf
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exemplo, refere-se, de novo, Xavier (2015), sobre aspetos fonológicos bantos. A hipótese de 

criação de corpora bilingues alargados às línguas bantas e outras faladas nos países de língua 

oficial portuguesa, para fins de estudos de contacto linguístico, como explanado em Araújo e 

Petter (2021) relativamente ao Libolo, é uma via muito promissora, sendo uma boa notícia saber 

de novas recolhas, para mais numa zona não muito afastada de Luanda. Sobre a constituição de 

um corpus de falantes de português L1 e de bilingues, Rocha et al. (2018: 155) referem que 

«Ainda não existe, até onde seja do nosso conhecimento, um corpus de fala espontânea do 

português angolano»; de facto, esta publicação é anterior ao trabalho de Miguel (2019), mas 

também de outras recolhas, abaixo mencionadas.   

Alguns outros estudos sobre o português de Angola estão disponíveis, quer sobre o 

panorama linguístico de algumas zonas do país quer sobre questões linguísticas concretas, 

decorrendo parte deles da investigação em curso na UEFS, âmbito em que foi recolhido um 

corpus em Luanda, em 2008-2013, junto de 24 informantes (explorado em várias publicações 

sobre diferentes temáticas e sobretudo de um ponto de vista comparativo com o PB).12   

No recente estudo de Miguel (2019), é feita uma síntese da situação linguística do país, no 

Cap. III, elencando 9 grupos etnolinguísticos autóctones, com subgrupos numerosos 

(naturalmente, com zonas de transição e continua etnolinguísticos), e referindo a falta de 

descrições recentes sobre essas línguas. Atribuindo ao português o papel de língua 

tendencialmente maioritária, com aumento progressivo do número de falantes L1 e associada à 

ascensão social, defende que o quimbundo é a língua que mais influência evidencia na formação 

de novas palavras usadas no português de Luanda (> 70% dos casos), o que se compreende por 

ser a maioritária, na zona. Com efeito, dos 50% dos seus informantes que declaram não ter o 

português como L1, 56% declaram ter falado primeiro o quimbundo. Por considerar que várias 

das questões tratadas neste trabalho são importantes para o desenvolvimento de análises no 

âmbito do nosso Projeto e de outros, apresento de seguida alguns elementos, fazendo notar que 

Miguel é também falante de quimbundo, o que facilita a familiaridade com a gramática desta 

língua e a descrição da mesma. 

Na descrição que avança sobre as línguas bantas, aglutinantes, ao longo do Cap. IV, refere 

um número importante de traços relevantes para a caracterização do português de Luanda. Por 

exemplo, refere que, para além da função de marcadores de classe (variável consoante o valor 

semântico do nome), os prefixos nominais determinam o número e género gramatical do mesmo 

e a concordância que desencadeia, em número gramatical, nos especificadores e modificadores 

do nome. Assim, do ponto de vista morfossintático, participam na partilha de traços entre nome 

como sujeito gramatical e verbo. No verbo, por sua vez, os prefixos incluem informação sobre o 

sujeito da oração e categorias de tempo-aspeto. Interessa, assim, considerar estes traços em 

análises da concordância, já que a forte informação morfológica e morfossintática na estrutura 

dos nomes e dos verbos bantos, apesar de ser assumida por elementos prefixais, diferentemente 

do PE, maioritário no contacto, remete para a existência de um princípio de concordância em 

ambas as gramáticas. Em termos de Língua-I, da construção da gramática individual (Lightfoot 

1999; Kroch 1989), tal favorecerá a concordância em português falado por indivíduos de L1 

banta, na perspetiva da rentabilização dos parâmetros adquiridos na língua primeira. No referido 

corpus PL, a percentagem de cancelamento da concordância é, de facto, muito reduzida; 

concretamente, e retomando os dados em Mota (2015, Tabela 5), as produções que apresentam 

marcas explícitas verbais de concordância correspondem a 97,4%, sendo os valores médios de 

 
12  Para além dos estudos produzidos sobre Angola que são referidos no corpo do artigo, veja-se, por exemplo, 

Mingas (2000), Cabral (2005), Inverno (2009a e 2009b). 
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não concordância de 2,6%, quando se trata de falantes que declaram ter o português como L1, e 

de 4,9%, em falantes com uma língua banta como L1. Também Araújo (2016: 41), com base em 
amostras gravadas em Luanda, chega a resultado semelhante, relativamente à concordância 

verbal de P4, categórica (entre 99,8% na fala popular e 100% na culta). Contudo, Araújo e 

Lucchesi (2016) fazem uma chamada de atenção importante:  

 

não obstante o uso variável ser menos frequente [do que no PB] na fala luandense, a análise 

estatística revelou que a realidade do interior do país deve ser diferente, ou seja, deve haver 

menos concordância verbal padrão, pois os falantes que mais favorecem o uso da variante zero 

são os nascidos no interior e os que adquiriram o português como segunda língua.13  

(Araújo e Lucchesi 2016: 95) 

 

Este conjunto de resultados sobre Angola/Luanda aproximam-se do observado no PM, em 

que línguas bantas estão igualmente implicadas na formação do português local, embora os 

estudos até agora realizados indiquem que a taxa de concordância canónica é um pouco superior 

em Luanda. Assim, em Costa e Vieira (2021: 8), sobre a concordância de P4 no Corpus 

Moçambique-Port, lê-se que «a concordância verbal padrão mostrou-se altamente produtiva na 

fala dos moçambicanos entrevistados, de forma que a regra atua como semicategórica, nos 

termos de Labov (2003): 96,9% de concordância padrão e 3,1% de não padrão». As autoras 

apresentam também resultados obtidos em função de diferentes variáveis, retendo-se aqui que 

os falantes de português como L1 atingem 90,4% de concordância canónica (idem: 10), contra 

os c. 97,4% em Luanda, de acordo com Mota (2015). A propósito, ver Gonçalves (2005: 227), 

sobre a sua proposta de diferenciação de uma «zona bantu», que aproxima o PM e o PA, e de 

uma «zona dos crioulos», relativa aos restantes países africanos, apesar de, acrescentaria eu, 

subsistirem línguas na Guiné-Bissau pertencendo às subfamílias Oeste-Atlântica e Mande. De 

novo, a questão dos dados primários da aquisição e a consideração da socio-história da 

população fornecedora desses dados será um bom instrumento para a explicação do tipo e do 

grau de variabilidade observado em diferentes domínios das gramáticas, assim como o tipo de 

trocas linguísticas em fases anteriores.  

Retomando Miguel (2019: 316-318): as adaptações de léxico banto ao português revelam, 

por exemplo, que os elementos na estrutura da palavra banta são objeto de alterações 

morfológicas e fonológicas de diferente tipo, quando se mantêm na forma “emprestada” e fixada 

no português angolano. Entre elas, a elisão, a semivocalização e a ressilabificação (p. e., 

muCLASSE I-kwaCLASSE II-ixiCLASSE III-ya-luCLASSE IV-wandabase redunda em muxiluanda, 

‘natural/habitante da Ilha de Luanda’). Um exemplo como [ka´lwãda] (caluanda, ‘luandense’), 

do banto [ka-lu-wánda], evidencia um outro aspeto interessante: a adaptação sistemática das 

sequências bantas fonológicas /Vn/ (mantidas em forma fonética) a [ṽ], em português.  

Na construção de novo léxico, Miguel (2019) observa igualmente um conjunto de processos 

morfológicos e morfofonológicos muito interessantes. Por exemplo, a recategorização lexical de 

verbos bantos em nomes, sendo que a vogal final do verbo passa a marcador temático nominal 

(p. e., cunangaN ‘desocupado/malandro’ < ku-nangaV ‘ter tempo livre/folgar/estar desocupado): 

integrando a base morfológica nominal, de maneira generalizada, as vogais finais verbais bantas 

-o e -a são reinterpretadas como vogais de género, masculino e feminino, respetivamente; a 

perda do valor plural de prefixos, que passam a integrar o radical da palavra singular (p.e., 

 
13  A variável “interior vs. litoral” é assinalada em Cruz (2013), embora o estudo em causa não desenvolva a questão. 
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jindungo < jiPref-ndungo), a qual flexiona em número à direita, segundo o modelo do português; 

a recuperação de prefixos bantos  na formação de neologismos (ca- < ka- e qui- < ki-) e a 

manutenção de grupos consonânticos pré-nasalizados iniciais em estruturas portuguesas, ou 

seja, /Nb, Nd, Ng/ > [nƅ/nd/nɡ], originando estruturas silábicas NCV, como em ndengue, 
‘criança’.14 Este tipo de informação tem, a meu ver, muito interesse para as análises do PA e, 

com devidas adaptações às línguas de Moçambique, também do PM. 

Como outros pesquisadores, refere que, quanto a considerar o português de Angola como 

uma variedade nativizada e diferenciada das restantes em África, há controvérsia entre 

investiga-dores. Sobre esta questão, veja-se a seguinte síntese, em Gonçalves: 

 

uma consequência não trivial da situação de L2 do português é uma variabilidade maior dos 

traços gramaticais (…) do que aquela que se verifica em línguas faladas em contextos 

monolingues. Esta variabilidade evidencia-se quer na maneira pouco regular e sistemática com 

que estes traços se manifestam na produção linguística dos falantes angolanos e 

moçambicanos, quer na frequente falta de coerência entre as produções dos falantes, orais ou 

escritas, e os juízos de gramaticalidade que estes emitem quando submetidos a procedimentos 

experimentais, nomeadamente testes de gramaticalidade. Assim, pode dizer-se que, no 

momento atual, o discurso dos falantes do PM e do PA é gerado não só por regras destas 

“novas” gramáticas, mas também da gramática do PE. 

(Gonçalves 2013: 161) 

 

Do Corpus Luanda, retiro os exemplos abaixo, que bem ilustram o que se acaba de ver: 

 

1.  a. faltam também músicos mas há sempre aquelas afinidades que são naturais históricas 

enfim - essas não desaparece (H, faixa 1, nível escol. 3) 

  b. os responsáveis é que têm de andar atrás de nós - quando nós devíamos ser até consciente 

- dos nossos deveres (H, faixa 1, nível escol. 3) 

 

2.  a. porque esses informais um dia terminam (H, faixa 1, nível escol. 3) 

     b. eles anda por todo canto (H, faixa 1, nível escol. 3) 

 

A título apenas informativo, e sobretudo na perspetiva de serem fonte de muitos exemplos, 

vejam-se as seguintes teses de doutoramento apresentadas em Portugal: Cruz (2013: 96-97) faz 

um estudo sobre a correlação entre o uso do português como L1 ou L2 e os fatores «a cidade, o 

estatuto socioeconómico, a idade, o sexo, a raça e o grupo etnolinguístico, a religião, a 

naturalidade, a origem (interior ou litoral de Angola) e o grau de escolaridade», em duas cidades 

de médio porte, Lubango e Huambo (a sul do Kwanza Sul, onde se situa a província do Libolo). 

Responderam a um teste preparado para o efeito 2.000 indivíduos, com idade ≥10 anos e 

residentes nos perímetros urbanos. Outras duas teses são fonte de muitos exemplos: Adriano 

(2014) usa dados recolhidos em programas radiofónicos e televisivos, o que, como o autor 

reconhece, impede o controlo de variáveis sociolinguísticas e uma análise estatística; Undolo 

 
14   Na perspetiva de futura criação de uma base de dados de neologismos, Loureiro (2015) já refere alguns dos tipos 

de adaptações morfológicas tratados em Miguel (2019), mas o corpus usado é escrito (textos jornalísticos, 

sobretudo por três escritores e jornalistas). Na Fig. 6 dessa dissertação, p. 74, é mostrado que os processos mais 

produtivos são a formação por composição (24%), o hibridismo (21%) e o empréstimo sem adaptação (20%).  
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(2014) apresenta dados orais do mesmo tipo do anterior e outros recolhidos de inquéritos e 

testes escritos submetidos a algumas dezenas de falantes de instrução média/alta de várias 

regiões.  

De referir que o Projeto Posse e Localização: Microvariação em variedades africanas do 

português (PALMA), coordenado por Tjerk Hagemeijer, no CLUL, visa tratar o tópico referido no 

título em variedades urbanas do português falado em Angola, Moçambique e São Tomé e 

Príncipe.15 

 

2.1.2. Investigação sobre o português de Cabo Verde e da Guiné-Bissau: alguns dados 

 

A seguir, tentarei sumarizar a situação geral destes dois espaços em que o português 

coexiste com crioulos, focando alguns dos estudos feitos sobre o primeiro e mostrando que o 

desenvolvimento da investigação sobre ambos os crioulos aí falados tem sido muito ativo, 

nestes últimos anos, incluindo no CLUL. Sobre a realidade de África, é também interessante 

consultar a obra da UNESCO (Ki-Zerbo, 2010), em que três capítulos se centram em questões 

linguísticas do continente africano; na nota dos tradutores da edição brasileira do primeiro 

volume, lê-se que esta obra «nasceu da demanda feita à UNESCO pelas novas nações africanas 

recém-independentes, que viam a importância de contar com uma história da África que 

oferecesse uma visão abrangente e completa do continente, para além das leituras e 

compreensões convencionais».16 

 

2.1.2.1. Cabo Verde 

 

O arquipélago de Cabo Verde, desabitado à chegada dos portugueses, no séc. XV, foi 

povoado sobretudo com escravos do continente, em particular da zona atualmente 

correspondente à Guiné-Bissau e ao Senegal, e muitas das ilhas só tardiamente foram ocupadas, 

nos sécs. XVII-XVIII. Estava, assim, criado um ambiente favorável para o surgimento de um 

crioulo, com diferentes línguas de substrato, atestado desde o séc. XVI. Houve, naturalmente, 

um progressivo desaparecimento das línguas continentais dos escravos, existindo hoje 

numerosas variedades internas do crioulo (consideradas pelos nacionais “fundas” ou “leves”, 

como na Guiné-Bissau).  

Lopes (2011) apresenta uma súmula do surgimento do crioulo e da situação atual, na 

Introdução e no cap. I, e, a certo passo, refere o seguinte: 

 

Fanha (1987) observa que, no período colonial, e apesar da posição oficial a favor da 

assimilação, predominava uma tendência para a acomodação, no sentido da convergência, em 

função da relação entre o prestígio da língua escolhida e o status social do interlocutor (falar 

LCV [língua cabo-verdiana] marcava a inferioridade). Acrescenta que esta tendência se 

manteve após a independência, muitas vezes vinculada às atitudes face às línguas em contacto, 

resultando daí variações dentro do contínuo e code-switching.  

(Lopes 2011: 20) 

 

 
15  Ver http://www.clul.ulisboa.pt/projeto/posse-e-localizacao-microvariacao-em-variedades-africanas-do-portugues-

palma. 
16   Ver https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000042826_por. 
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Em Alexandre (2018), encontra-se o seguinte exemplo de switch: Se no segui kel lógica de 

ki muto antes de sociedades americanas nos djha era uma realidade.  

Nesse mesmo artigo, são enumerados traços do português local, ilustrando-o exemplos de 

diferentes domínios como 

(i) passou com duas corda nas mão,  

(ii) achou a mandioca tão gostoso, 

(iii) assistimos um tempo de esperança renovada, 

(iv) o lobo pediu o macaco um figo,  

(v) pessoalmente admiro-lhe pelas suas capacidades,  
 

claramente comparáveis ao atestado noutras variedades de contacto com línguas bantas e com 

crioulos. Note-se que o exemplo em (v) não é exclusivo dessas variedades, como mostram 

Bazenga e Rodrigues (2019). Baxter (2004), referindo-se embora aos traços de concordância no 

português dos tongas, remete igualmente para a semelhança com os encontrados nas gramáticas 

de vários outros crioulos de base lexical portuguesa, exemplificando com Cabo Verde e São 

Tomé; mas sugere, na conclusão, que a marcação plural à esquerda «poderia plausivelmente 

resultar da escolha de uma estrutura não marcada em face de modelos difusos e a influência das 

estruturas mínimas do NP portuguesas», admitindo-se, assim, a possibilidade de desenvolvi-

mentos independentes e associados ao tipo de input do português.  

Lopes (2018) disponibiliza um importante conjunto de dados caracterizadores da situação 

linguística em Cabo Verde, sendo de assinalar, em particular, o facto de a grande maioria da 

população ser bilingue crioulo-português, e desde a infância/adolescência. Sobre o português, 

destacaria do conjunto da sua pesquisa o sentimento generalizado de ser uma língua apropriada 

pela sociedade, um we-code, apesar da insegurança, manifestada por uma parte dos falantes, 

relativamente à “correção” das suas produções.  A definição de uma norma culta é 

indispensável, para responder a esse tipo de inquietações, a qual se entende ser já possível e que 

a autora comenta:17 

 

Relativamente ao PCV [português de Cabo Verde], não existem estudos exaustivos, 

sistemáticos e metodologicamente fiáveis; embora o português seja a língua oficial da 

comunidade, não está sequer descrita a sua norma culta (…) – esse facto é fonte de um 

sentimento de insegurança e de instabilidade linguística, que perturba sobretudo os falantes 

instruídos. A ausência de convivência regular com a variação existente na fala culta do 

português europeu e do português do Brasil, por exemplo, faz-lhes crer que as variantes que 

usam não são partilhadas pelos falantes daquelas variedades e que são, realmente, “erradas” e 

decorrentes de uma aquisição irregular do português. 

(Lopes 2011: 411) 

 

 
17    Um projeto de recolha de um corpus de português falado por indivíduos de nível de instrução alta foi iniciado 

pela Cátedra Eugénio Tavares, Universidade de Cabo Verde, que Lopes dirige e que tive o gosto de acompanhar, 

por algum tempo. Ver://www.cet-lp.com/index.php/conteudos-geral/11-linha-de-investigacoes/7-linguistica-

descritiva-sincronica-descricao-do-portugues-em-cabo-verde. 

http://www.cet-lp.com/index.php/conteudos-geral/11-linha-de-investigacoes/7-linguistica-descritiva-sincronica-descricao-do-portugues-em-cabo-verde
http://www.cet-lp.com/index.php/conteudos-geral/11-linha-de-investigacoes/7-linguistica-descritiva-sincronica-descricao-do-portugues-em-cabo-verde
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Um dos aspetos focados por alguns investigadores é o processo de descrioulização, por 

influência do português, embora o bilinguismo pareça de excelente saúde, em Cabo Verde. 

Extrapolando para outras situações em África, o efeito da implementação do português, com o 

avanço para a posição de L1, conduz à perda de L1 bantas, só estancável via políticas linguísticas 

locais. Questões de enfraquecimento ou extinção de línguas estão também presentes na Europa e 

a sua análise contribui, indiretamente, para a nossa reflexão sobre África. Por exemplo, o 

catalão, apesar de proibido durante a ditadura e de ter mais falantes nas zonas rurais, não está 

em perigo de extinção devido à manutenção do bilinguismo: numa previsão para 2030, de 

acordo com a aplicação de um modelo matemático, o catalão manter-se-á em coexistência com 

o espanhol (embora este seja a língua dominante nos bilingues). Citando os autores do estudo 

em causa: 

 

[A] conexão entre a sobrevivência do catalão e o crescimento do bilinguismo (...) parece 

contradizer outros estudos sociolinguísticos que postulam que o bilinguismo é o primeiro passo 

para a perda de uma língua, à medida que a transmissão intergeracional de uma das línguas se 

torna mais fraca. (...) No entanto, os nossos resultados sugerem (..) [que] uma marcada 

assimetria entre a evolução temporal de ambos os grupos monolingues (…) parece consistente 

com a assimetria correspondente entre a transmissão intergeracional de ambas as línguas 

discutidas na literatura (Fishman, 2013), e parece sustentar melhor a causalidade por detrás da 

mudança de língua. (…) A chave para a estabilidade é, portanto, o fortalecimento do grupo 

bilingue, capaz de capturar falantes mais rápido do que qualquer grupo monolingue. (…) O não 

estabelecimento de um grupo bilingue duradouro garante que a competição resultará na 

extinção de uma língua; e o cenário mais provável, face aos dados, seria o declínio do catalão. 

(t. n.) 

(Seoane et al. 2019, s/p) 

 

Voltando a Cabo Verde: na sua tese, Lopes (2011: 409-492) fez um levantamento 

complementar, apenas exploratório, da concordância verbal, em produções orais e escritas dos 

seus informantes, todos eles de escolarização de nível 3. Remetendo para a tese, apenas refiro 

que os resultados de cancelamento da concordância são irrelevantes, quer no escrito quer no 

oral: incluindo casos que também em PE padrão apresentam variação (p. e., mesmo que 

explicasse primeiro em em em crioulo e que não houvessem mais dúvidas…), foram 

contabilizadas 8 ocorrências no escrito e 64 no oral. No entanto, apenas 2 casos, nas produções 

escritas, e 5, nas orais, são claramente associáveis a não concordância (como em então aqueles 

dez fica reservado ao português). Apesar de um total de 13 ocorrências não permitir 

generalizações, verifica-se, contudo, que o cancelamento da concordância ocorre sobretudo com 

sujeitos não nulos, o que pode indiciar que a marcação única, pré-verbal, corresponde a uma 

tendência comum a diferentes variedades do português.  

Outros estudos têm trazido a lume áreas de investigação estimulantes. Por exemplo, 

Alexandre et al. (2010), sobre estruturas relativas, apresentam uma estratégia observada em 

português oral de São Tomé, que, segundo os autores, também ocorre em Cabo Verde, e que 

denominam “cópia defectiva”, com pronome ele invariável, como em  

 

3. [Fem, Sing A própria escola] que eu estudei [Masc, Sing nele] (POST) (no original, ex. (23), p. 

24)  
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Comparando variedades, quanto às estratégias de relativização em contextos argumentais e 

de adjuntos, sintetizam os resultados no seguinte quadro, comparando as duas variedades 

africanas com a europeia: 

 

Estratégias de 

relativização 

de PPs 

POCV POST PE 

argumento adjunto argumento adjunto argumento adjunto 

Pied-piping 12 11 5 31 392 

Cortadora 8 3 39 49 108 119 

Cópia defetiva 0 0 0 3  (+ 4) 0 0 

Resumptiva 0 0 3  (+ 4) 0 23 14 

TOTAL 20 14 47  (+ 4) 83 (+ 4) 656 20 

Figura 2. Estratégias de relativização em três variedades do português  

(Cabo Verde, São Tomé, Portugal),  apud Alexandre et al. (2010) 

 

Nélia Alexandre tem trabalho extenso sobre relativização no crioulo de Cabo Verde, 

entre ele Alexandre (2006). Sobre as estratégias atestadas em PE e PB, existe muita 

informação; relativamente ao primeiro, remeto para Cardoso e Alexandre (2013), que tratam 

as propriedades sintático-semânticas das relativas clivadas em português não padrão (com 

base em dados do CORDIAL-SIN) e para Veloso (2007), sobre questões que a análise das 

relativas em produções orais suscitam, com base no corpus C-ORALROM, do CLUL, e, 

sobretudo, para Veloso (2013). Nesta última publicação, dedicada à descrição do PE padrão 

contemporâneo, são analisadas as estratégias cortadora e com pronome de retoma, como em 

«Porque há muitas coisas que nós discordamos (C-ORAL-ROM, pmedts02)» e «Há coisas 

fantásticas que eu nem sei como é que elas me acontecem», respetivamente (pp. 2129-

2130). 

Sobre o crioulo de Cabo Verde, com fortes ligações ao da Guiné-Bissau, têm surgido 

várias publicações no âmbito da investigação levada a cabo no CLUL, assim como sobre o 

português falado nesses territórios, frequentemente comparando variedades. Por exemplo, e 

entre vários outros, Pratas (2010, 2014), sobre a estrutura interna dos eventos e leituras 

temporais e sobre pronomes reflexivos, respetivamente; Costa e Pratas (2013), sobre 

sujeitos nulos associados à sintaxe e à flexão ‘pobre’, estabelecendo uma comparação com o 

PB, em termos teóricos (e que nos remete para a importante investigação nesta área de 

Maria Eugênia Duarte, por exemplo em 2018, sobre PB e PE); Alexandre e Soares (2005), 

sobre nomes nus. Alexandre e Hagemeijer (2001) tratam os pronomes resumptivos e a 

omissão de preposições, encontrando-se, em Hagemeijer et al. (2019), contributos sobre 

diferentes crioulos, numa obra muito relevante para o conhecimento na área. Todas as 
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questões linguísticas são motivadoras de pesquisa nos corpora de que o COMPARAPORT 

dispõe, incluindo o novíssimo corpus de PM (2016) e outros que, muito se deseja, venham a 

ser recolhidos.  

Concretamente sobre Cabo Verde, se o Corpus Cabo Verde é já muito útil para o estudo 

do português de falantes muito escolarizados, seria necessário que novos corpora orais 

fossem recolhidos, incluindo agora informantes representantes dos 3 níveis de 

escolarização, de várias ilhas (sabendo-se que há variedades do crioulo geograficamente 

diferentes), e integrando como variáveis a idade de aquisição do português (como em Jon-

And 2010) e o contexto de aquisição, para além das variáveis já consideradas em outros 

estudos, incluindo a frequência de uso do crioulo e do português, à semelhança do feito em 

Brandão e Vieira (2012), por exemplo. 

 

3.1.2.1. Guiné-Bissau 

 

A situação linguística da Guiné-Bissau, em particular relativa ao português aí falado, tem 

sido a menos analisada, contrariamente ao que acontece nos domínios histórico ou sociológico, 

sublinhando-se o trabalho englobante de vários aspetos da sociedade guineense de Couto e 

Embaló (2010). Remete-se igualmente para Lopes (1988), Couto (2009) e Seibert (2014), que 

tratam aspetos sociológicos importantes deste país (no último caso, Cabo Verde é igualmente 

considerado). Estes são contributos para o enquadramento linguístico do português, sem dúvida 

a considerar em próximos estudos.  

Nesse pequeno país, são faladas mais de 20 línguas africanas; não havendo total 

coincidência no número e na classificação fina dessas línguas, entre investigadores, é, no 

entanto, consensual que o fula, o balanta e o mandinga são, por ordem decrescente, as mais 

faladas. Em Scantamburlo (2013), é apresentado o número estimado de falantes por número de 

línguas que praticam, de acordo com o Censo de 1979: 1 língua, 54,47%; 2 línguas, 30,37%; 3 

línguas, 12%; 4 línguas, 3%. Como língua generalizada e veicular, o crioulo apresenta 

variedades internas, como esperável (é corrente, no país, as pessoas referirem haver um crioulo 

“fundo” e um crioulo “leve/levinho”), sendo atualmente diminuta a população europeia falante 

de português L1, contrariamente à época da pós-independência, em que foi grande o número de 

cooperantes portugueses, nomeadamente professores e técnicos. Como noutros casos, em 

África, o território da atual Guiné-Bissau só foi efetivamente colonizado tardiamente, entre 

1913-1915 e 1930. Uma leitura interessante para uma visão da situação do país nas últimas 

décadas é Teixeira (2020). 

Segundo diferentes fontes, o número de falantes do português estará entre os 12% e os 

13%, tendo larguíssima predominância como L2 (c. 97%). Contudo, num estudo económico 

muito abrangente e circunstanciado sobre a Guiné-Bissau, publicado em 2018, é referido que 

aproximadamente 27% da população total fala português, L1 e L2 consideradas conjuntamente. 

A discrepância é muito grande, sendo necessário verificar. Dados da UNICEF indicam que, em 

2014/2015, 34% das crianças (6-11 anos) não estavam matriculadas na escola e que, das 

matriculadas no 1º ano de escolarização, apenas 14% chegaram ao final do Secundário, sendo, 

portanto, altíssima a taxa de analfabetismo. Costa (2019: 19-20) refere que a situação da 

instrução é «caótica e preocupante»; sobre a alfabetização de adultos, afirma que «apenas 
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alcançou 46% da população em 2014», o que contrasta com o desenvolvimento de Cabo Verde, 

cuja escolarização, como sabido, é muito alta.18  

Na Guiné-Bissau, o contacto linguístico ocorre também com outras línguas, de regiões 

vizinhas, e com o francês, pela fronteira geográfica com a Guiné-Conacri e com o Senegal, com 

grande circulação em particular com a zona de Casamansa, onde também se fala um crioulo 

originalmente aparentado com o da Guiné-Bissau (Kihm 1980). 

Sobre o crioulo guineense, está em curso um projeto da responsabilidade de Chiara Truppi, 

no CLUL, que certamente trará novos contributos sobre o mesmo. Grande parte da bibliografia 

relativa a este crioulo consta da página do Projeto Guiné-Bissau Docs19, remetendo-se 

igualmente para as edições em rede de Journal of Ibero-Romance Creoles, da Associação de 

crioulos de base lexical portuguesa e espanhola, assim como para Holm e Patrick (2007), obra 

abrangente, sobre a sintaxe de 18 crioulos. Contam-se, entre os mais recentes estudos, as 

dissertações de Mestrado de Intumbo (2007), de Fonseca (2012) e de Scantamburlo (2013), já 

referida. Fonseca recolheu um corpus de narrativas escritas junto de 20 professores guineenses 

de português (falantes de crioulo como L1, tendo a grande maioria o primeiro contacto com o 

português entre os 7 e os 9 anos de idade) e compara os resultados com os do PM 

disponibilizados em Gonçalves (1996), concluindo haver muitas semelhanças. Nos exemplos 

seguintes, ponho em paralelo exemplos que selecionei de diferentes páginas da tese e que tento 

organizar por tipologia de processo envolvido (uso PGB para português na Guiné-Bissau e 

minúsculas iniciais, nos exemplos): 

 

4.  Seleção de clítico 

 a. o António tinha um padre que lhe educava (PM)  

 b. convidou o seu amigo lebre para acompanhar-lhe (PGB) 

 

5. Variantes verbais não pronominais (-se não argumental ausente)  

 a. a tal namorada foi queixar ao pai (PM) 

 b. como não divertia com as pessoas não tinha amigos nem namorada (PGB) 

 

6.  Orações completivas introduzidas por para 

 a.  exigiu para que ela lesse a carta (PM) 

 b. no caminho disse para que não devia ficar até o pôr-do-sol (PGB) 

 

No Brasil, a investigação sobre o português falado na Guiné-Bissau avança. Em Silva e 

Carvalho (2018), é relatada a pesquisa sobre o português oral (a par do escrito) de 10 guineenses 

recentemente chegados ao Ceará, para ingressar no ensino universitário, sendo apresentados 

dados como os seguintes, que podem alinhar-se com alguns dos constantes nos exemplos 

anteriores:  

 

 
18   Segundo a UNESCO, em 2010 apenas 16% da população vivia em zona urbana e 85% da população total tinha um 

rendimento diário abaixo de $3.20. 
19   Projeto da responsabilidade de Ana L. Carvalho, investigadora do Centro de Estudos Internacionais (ex-Centro de 

Estudos Africanos), Instituto Universitário de Lisboa; ver https://guinebissaudocs.wordpress.com/about-2/. 

https://guinebissaudocs.wordpress.com/about-2/
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7.  Concordância verbal e nominal  

 a. nós távamos a esperar (…) aqui estamos aprender ahh muitas coisas ligado a ciência 

(inf.  9) 

 b. o meu maior preocupação é focar primeiramente nos estudos (inf. 7) 

 
8. Complemento não preposicionado e clíticos (seleção e não presença de clíticos não 

argumentais) 

 a. a minha expectativa quando regresso o meu país (inf. 2) 

 b. ao chegar o meu país quero formar pessoas fazer-lhes ser consciente da realidade do 

 país (inf. 2) 

 c. o meu maior preocupação é focar primeiramente nos estudos (inf. 7) 

 

Apesar de as línguas de contacto com o português serem diversas, este paralelismo de 

traços e de construções revela óbvias semelhanças com o verificado noutras variedades em 

África (e no português afro-brasileiro), indiciando a instabilidade de opções interna ao falante, 

uma gramática em formação associável à transmissão regular de gerações anteriores que, por 

sua vez, são herdeiras de transmissão linguística irregular, tal como definida em Lucchesi e 

Baxter:  

 

[o] processo de nativização da língua dominante ocorre de maneira irregular no sentido de que 

os dados linguísticos primários de que as crianças que nascem nessas situações dispõem para 

desenvolver a sua língua materna provêm praticamente de versões de segunda língua 

desenvolvidas entre os falantes adultos das outras línguas, que apresentam lacunas e reanálises 

em relação aos seus mecanismos gramaticais. 

(Lucchesi e Baxter 2009: 101)  

 

Retomando os trabalhos do Simpósio do Projeto COMPARAPORT, as motivantes 

apresentações sobre a Guiné-Bissau e o seu enquadramento: o Projeto PROFALA, da UFC, inclui 

o subprojecto Português falado nos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) e no 

Timor-Leste, numa vertente sociolinguística, estando disponíveis 20 áudios de cada um dos 

cinco países africanos de língua oficial portuguesa e de Timor-Leste. Conforme a página do 

Projeto, este tem como objetivos, entre outros, recolher corpora dessas variedades e comparar 

aspetos linguísticos das mesmas com os equivalentes em PB. Os trabalhos apresentados, 

decorrentes da investigação nesse âmbito, incidiram sobre produções de guineenses estudando 

na UFC e fizeram surgir questões relevantes sobre aspetos metodológicos destinados à obtenção 

de dados escritos, de forma a não estarem sujeitos ao natural autopoliciamento, aquando da 

produção em situação académica. Curiosamente, Lopes (2011), a propósito do corpus escrito de 

Cabo Verde que reuniu, refere «a tendência dos professores para a observação, neste registo 

[escrito], da norma que lhes é passada, (…) [incluindo o] preenchimento do sujeito» (destaque 

meu) e conclui deste modo: 

 

Este facto não é de todo surpreendente se se tiver em consideração, por um lado, que se trata de 

pessoas com controlo explícito das regras da língua, dada a sua formação, e, por outro, as 
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próprias características desse modo de produção, como sejam a possibilidade de maior controlo 

e reflexão e sequente reformulação e o seu carácter mais normativo. 

(Lopes 2011: 471) 

 

Também Paraíso, na sua tese de 2019, e Paraíso e Silva (2020), lidam com dados da escrita 

de guineenses que ingressam na UNILAB, sobre a concordância nominal e verbal. Destaco, do 

referido artigo, que, sobre o facto de a concordância canonicamente marcada ter atingido os 

93,6%, é feito notar pelas autoras que o contexto monitorado de exame já fazia prever um 

resultado não muito afastado do encontrado. Na maioria dos PALOP, os alunos são convidados, 

na escola, a provar que adquiriram competências linguísticas idênticas às (frequentemente 

apenas imaginadas) competências de um falante do PE; estarão, então, naturalmente 

predispostos a tirar das ‘profundezas’ da sua memória escolar o que lhes foi veiculado como 

“correto”, sendo de prever que o português que os professores praticam nas suas aulas, eles 

próprios, não se coaduna com essa norma prescritiva e artificial, como é natural e esperável.20 

Feitas estas  ressalvas, tal não significa, de todo, que as produções escritas sejam de excluir da 

investigação; bem pelo contrário, abrem belas vias de reflexão, como foi avançado durante os 

debates do nosso Simpósio. Assim, creio que um dos próximos caminhos a desenvolver no 

âmbito do COMPARAPORT será o da reflexão sobre a metodologia de recolha de produções 

escritas, de modo a evitar enviesamentos relativos ao possível ‘vernáculo escrito’. Uma outra 

via será recorrer à comparação entre produções escritas de adultos de grau de escolarização alta, 

média e de crianças em fase de aprendizagem, das diferentes variedades do português L2, em 

situação de menor autopoliciamento da produção. Tal poderia ajudar a testarem-se hipóteses 

sobre diferentes gramáticas (e os rasurados presentes nos escritos são, obviamente, muito 

significativos). Vejam-se os seguintes exemplos de escrita infantil moçambicana (2ª‒3ª classes 

primárias), decerto a fase e a idade em que a revisão da produção menos se coloca, retomados 

de Nhampule e Moreno (2004: 95-96) e aqui renumerados: 

 

9. a. Eu equeestava a bricar (‘eu é que estava a brincar’) 

    b. Os omes a bria a is trada (‘os homens abria[m] a estrada’) 

 

Os dados escritos não deixam, por tal, de apresentar muitos dos fenómenos que se 

observam nos corpora orais; em (9), interessantes questões de segmentação de constituintes da 

frase e da palavra podem ser inspiradoras de estudos sintáticos e prosódicos, por exemplo.21  

Por outro lado, todos conhecemos excelentes estudos baseados em documentos escritos, de 

épocas passadas, que nos apoiam de forma inegavelmente relevante para o estudo de sucessivas 

sincronias, incluindo a atual. E basta lembrar o Projeto Sujeito em Peças Teatrais (centrado no 

 
20 Em Moçambique, existem já materiais destinados ao ensino do português concebidos numa perspetiva 

completamente diversa da marcada por um normativismo já desatualizado relativamente à norma culta do PE. Por 

outro lado, o cotejo entre produções escritas em vários contextos, incluindo Portugal, será uma hipótese atrativa 

de trabalho. 
21   Ver D'Apresentação, P. V. (2013) Influência do crioulo forro na escrita do português nas crianças em idade 

escolar em São Tomé. Dissertação de Mestrado. Bragança, Instituto Politécnico de Bragança. Disponível em: 

https://bibliotecadigital.ipb.pt/handle/10198/16185. 
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parâmetro do sujeito nulo em PB e em contraste com o PE, com um vasto corpus, com 

coordenação de Maria Eugênia L. Duarte), e as publicações daí decorrentes.22 

 

2.2. O contributo dos estudos sobre variedades do PE  

 

No domínio fonético-fonológico, e a partir do Corpus de Português Europeu‒Variação‒

CPE‒Var, constituído em 1996-1997, por Celeste Rodrigues (180 gravações de Lisboa e Braga, 

amostra equilibrada, relativamente aos informantes com 9º e 12º anos de escolaridade), houve 

publicações como Rodrigues (2005) ou Mota, Rodrigues e Soalheiro (2003). Este último 

utilizou também outros dados dialetais para o estudo dos pretéritos fortes na zona norte de 

Portugal, nas interfaces fonologia e morfologia (p. e., isomorfia de P1 e P3, em fez ou fiz, ou 

seleção de fez para P1 e de fiz para P3, propondo-se um continuum que se espraia do litoral para 

o interior). Os dados de Braga integram um outro corpus, Perfil Sociolinguístico da Fala 

Bracarense, igualmente da responsabilidade de Celeste Rodrigues; a publicação organizada por 

Barbosa e Rrodrigues (2017) inclui estudos com base nesses recursos. 

Ainda nos domínios fonológico e fonético em variedades do PE, deve ser referido o 

trabalho que João Saramago e Fernando Brissos (responsável pelo Projeto Atlas Acústico do 

Vocalismo Tónico Português-AVOC, iniciado em 2014) têm vindo a desenvolver, nomeadamente 

no quadro da dialectometria, incluindo-se na investigação mais recente fenómenos vocálicos em 

diferentes geografias do PE. Estes são importantes contributos também para a comparação entre 

o português europeu e não europeu, e podem ser encontrados nas páginas pessoais destes 

investigadores. Do mesmo modo, e para além das monografias dialetais existentes, a elaboração 

do Atlas Linguístico-Etnográfico dos Açores-ALEAç, no CLUL, permitiu nova investigação sobre 

essa região.23 Por seu lado, o Atlas Linguístico do Litoral Português-ALLP, elaborado por 

Gabriela Vitorino, permite ter acesso a dados lexicais e fonéticos, recolhidos junto de 

pescadores de uma vasta rede de pontos (o que nos faz relembrar o trabalho de Silvia Figueiredo 

Brandão, Atlas Etnolingüístico do Estado do Rio de Janeiro). Rodrigues (2016) é igualmente 

muito informativo sobre a variação fonética em PE, encontrando-se aí uma importante síntese 

dos processos fonológicos mais salientes; Segura (2013) é uma fonte muito relevante para uma 

tipificação das variedades dialetais do PE, sendo aí citada muita da bibliografia fundamental na 

área. Várias monografias dialetais e estudos parciais sobre variedades do PE poderiam ser 

referidos, mas o espaço não o permite. 

Refira-se que Gonçalves (2013: 163) afirma que, sobre o português em Angola e Moçam-

bique, “quase não figuram pesquisas sobre os aspetos fónicos que os distinguem do PE. (…) a 

fonética e a fonologia estão entre as áreas onde se espera que ocorram fenómenos de 

interferência das línguas maternas dos falantes, as línguas bantas”. Brandão (2021), sobre a 

consoante lateral em coda silábica interna e externa, assim como Brandão e De Paula (2018), 

sobre os róticos, ambos centrados no PST e no PM, mas incluindo uma vertente comparativa 

com outras variedades, são elementos de resposta a essa necessidade, prevendo-se que a área 

continue a ser desenvolvida no quadro do COMPARAPORT, dada a massa crítica e o interesse de 

que dispõe. Refira-se, também, o importante contributo de Hora e Brandão (2021). 

 
22   O corpus do Projeto Sujeito em Peças Teatrais está disponibilizado em 

https://sites.google.com/site/projetosujeito pecas/. 
23   Ver Brissos et al. (2017): Os autores concluem que «Cada ilha dos Açores (…) funciona como um bloco e os 

exemplos de divergência da ilha vizinha não são pouco significativos». Ver ainda Saramago e Segura (1999). 

https://sites.google.com/
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Os inquéritos dialetais realizados em Portugal (continente e ilhas) para a elaboração de atlas 

linguísticos, no quadro do grupo de investigação do CLUL atualmente designado “Dialetologia e 

Diacronia (D&D)”, são materiais preciosos24; não se tratando de recolhas feitas segundo a 

metodologia da Sociolinguística, mas sim da Dialetologia clássica, nem sempre permitem uma 

utilização em trabalhos quantitativos, dada a ausência ou dificuldade de obter algumas das 

variáveis independentes sociais, em alguns dos inquéritos. Contudo, e como comprovado pelo 

Projeto CORDIAL-SIN, propiciam, como se pode ler na página do grupo,  

 

ampliar o conhecimento sobre as propriedades das línguas naturais (…) explorar uma grande 

diversidade de tópicos, sob diferentes ângulos e para diversos fins (…) [sendo] as ferramentas 

digitais (…) concebidas com (…) [um] horizonte multidisciplinar, facultando complexas 

camadas de anotação linguística em paralelo com informação não linguística relevante, bem 

como uma vasta gama de possibilidades de busca automática acessíveis a toda a comunidade. 

 

Mais recentemente, Catarina Magro empreendeu a construção de um atlas digital, Syntactic 

Atlas of European Portuguese-SynAPse, o que é um avanço importante para a descrição do PE. 

Na sua página do CLUL, é assim resumido:  

 

permite mapear automaticamente e de forma dinâmica os resultados de buscas sintáticas 

definidas pelos utilizadores, evidenciando a correlação espacial entre fenómenos e facilitando a 

identificação no território português de áreas geográficas de convergência sintática. A 

investigação sobre os dados postos a descoberto pelo SynAPse será desenvolvida numa 

perspetiva interdisciplinar, cruzando-se a metodologia e os instrumentos de análise da teoria 

sintática (sintaxe microcomparativa) e da geografia (estatística espacial).25 

 

Por outro lado, está em progressiva constituição, a partir de materiais dialetológicos, o 

corpus Mapa Dialectal Sonoro (MADISON), da responsabilidade de Gabriela Vitorino, para 

disponibilização online de excertos das entrevistas (conversa livre) realizadas na rede de 

inquérito usada para a constituição de quatro atlas linguísticos.26  

Quanto às gravações dos inquéritos dialetais, destinados à elaboração de atlas linguísticos e 

usando a metodologia clássica dessa disciplina, pode perguntar-se sobre a sua utilidade para os 

estudos dos nossos Projetos. Na verdade, não é de todo despiciendo aprofundar o conhecimento 

das ‘variedades dentro das variedades’, o qual nos permite não só ter uma visão alargada de 

processos e variantes que o português, como um todo, abarca, como pode ser muito útil na 

comparação com variedades em África (lembre-se que a imigração para esses países teve 

origem em diferentes zonas de Portugal). Por outro lado, é importante para a investigação 

linguística nas zonas urbanas portuguesas (no caso, é a elas que me refiro, mas pode 

generalizar-se ao PB). Como é sabido e tentarei ilustrar brevemente a partir de Teixeira (2018), 

adiante, as metrópoles atraem populações de diferentes origens geolinguísticas, o que as torna 

um complexo de variedades em coexistência, embora com tendência para a convergência 

linguística com a variedade mais caracterizadora da população (por diversas razões conhecidas, 

 
24   O mesmo se pode dizer dos realizados no Brasil e na Galiza ou em regiões de Espanha onde se fala o castelhano, 

também importantes para a variação em PE, em zonas fronteiriças. 
25   Ver http://www.clul.ulisboa.pt/grupo/dialetologia-e-diacronia. 
26   Ver http://teitok.clul.ul.pt/madison/pt/index.php. 

http://www.clul.ulisboa.pt/grupo/dialetologia-e-diacronia
http://teitok.clul.ul.pt/madison/pt/index.php
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linguísticas e não linguísticas), a variedade padrão. Não será por acaso que a definição do 

padrão, no caso português como previsivelmente em todos os outros, levanta questões 

importantes e exige o recurso a grandes corpora.   

De notar que, na Universidade da Madeira, Aline Bazenga, membro da nossa equipa e do 

CLUL, coordena, desde 2015, o Projeto Arquivo do Português Falado no Arquipélago da 

Madeira-(ARPOFAMA), que visa continuar a recolha iniciada no Funchal, alargando o seu âmbito 

geográfico e dialetal.27 A sua prevista disponibilização em rede constituirá, assim, um grande 

contributo para o conhecimento das variedades do PE falado no arquipélago, até hoje acessível 

maioritariamente através dos inquéritos dialetais destinados à elaboração de atlas e de alguns 

estudos, sobretudo lexicais e fonéticos, como Andrade (1993) e Andrade e Rodrigues (1999).  

A título de exemplo da presença de traços linguísticos tradicionalmente associados a outras 

variedades na zona associada ao padrão europeu, a Área Metropolitana de Lisboa (AML), que 

inclui a capital, veja-se um dos resultados de Álvarez (2015), que mostra que aí se mantém o 

ditongo <ou>, tipicamente setentrional. Nesse estudo, é ilustrado o importante trabalho de 

atualização da Nova Proposta de Lindley Cintra, por demais conhecida, sobre as áreas dialetais 

de Portugal, usando o seu autor dados inéditos do ALPI e métodos quantitativos (a tesselação de 

Voronoi, usada em dialectometria), o que refina o conhecimento sobre os fenómenos 

considerados e permite melhor definir continua e ilhas linguísticas. Quanto à manutenção do 

ditongo ou, com base em 1203 respostas ao inquérito: 

 

[N]o caso do ou são numerosos os pontos situados no intervalo de 20,1 - 40% de presença do 

ditongo, pelo que não pode tratar-se de respostas esporádicas, mas de ilhas que foram 

resistindo à mudança linguística propagada a partir do Sul. […] Observa-se nitidamente que o 

processo de mudança linguística está em andamento e que os mapas quantitativos são capazes 

de representar esta situação.  

(Álvarez 2015: 195-196).  

 

 
27  Disponível em http://www4.uma.pt/cierl/?page_id=367. Ver Bazenga (2014).  

http://www4.uma.pt/cierl/?page_id=367
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Figura 3. Mapa 8 de Álvarez (2015): distribuição quantificada do ditongo <ou> em PE continental, 

 com base em materiais do ALPI – as linhas a preto indicam as isoglossas de Cintra (1971).  

Simbologia aumentada, à direita do mapa. 

 

Na Figura seguinte, elaborada para o efeito, retoma-se, na parte superior, a zona que 

destacamos de Álvarez (2015), identificando os concelhos que a compõem (nem todos 

abrangidos pela presença do ditongo). Visa-se mostrar a variação dentro de uma pequena 

extensão territorial, embora com alta taxa de ocupação humana, e fazer sobretudo notar que as 

localidades em que foram feitas as recolhas para o corpus do Projeto VARPORT (Cacém, 

pertencente ao concelho de Sintra, Oeiras e Lisboa) se encontram abrangidas pelo fenómeno: 
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Figura 4. Zona da Área Metropolitana de Lisboa: localidades VARPORT e ditongo <ou> 

 

Note-se que também Brissos e Rodrigues (2016) e Brissos (2018) contribuem para essa 

linha de aprofundamento da variação fonológica e fonética e do seu mapeamento.  

Aprofundar o conhecimento das ‘variedades dentro das variedades’, retomo a ideia, é um 

importante contributo não só para o conhecimento extensivo das ditas ‘variedades nacionais’, 

mas também para a comparação entre espaços do português geograficamente afastados. Esse 

conhecimento interno, sobre o PE e, mais recentemente, o PB enquanto variedades de contacto 

em África, contribui para uma compreensão mais fina das propriedades e processos em jogo 

nestas últimas. Muita informação e vários recursos estão disponíveis, no Brasil e também em 

Portugal, mas neste país é absolutamente necessário que se reúnam novos corpora, atualizando 

o conhecimento das variedades contemporâneas e adotando a metodologia de recolha 

sociolinguística, como acontece na Madeira, pela mão de Aline Bazenga. Fica o convite a 

jovens investigadores portugueses. 

 

 

 

3. QUESTIONAMENTOS, AÇÕES ARTICULADAS, INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Haver muitas questões a discutir e a aprofundar é um saudável sintoma de que o trabalho 

progride. Nesta secção, ensaio inventariar algumas delas, debatidas na equipa ou decorrentes da 

minha experiência de convivência com a investigação e a bibliografia a que tive acesso, 

incluindo, também, algumas sugestões. 

Muitos dos fenómenos e dos processos observados nas diferentes variedades são 

transversais, ressalvando diferenças de produtividade/de grau ou especificidades próprias a dada 

variedade. Obviamente, e por exemplo, não é possível alinhar de forma extensiva o PE com 

variedades em formação e em situação de contacto com línguas de África. No entanto, o facto 

de, em alguns domínios da gramática, existirem evidências de variantes em PE aproximáveis 

das ali observadas, como no caso dos marcadores flexionais ou de estratégias de concordância 

não canónica (que seriam, de um ponto de vista prescritivo, consideradas “desviantes” ou 

“erradas”), conduz a calibrar as hipóteses sobre a origem das propriedades das gramáticas do 

português em África. Ou seja, a considerar e aprofundar, enquanto elementos explicativos, não 

só o evidente peso do contacto com as línguas bantas e outras/crioulas, mas os “dados 

linguísticos primários” (Lightfoot 1999), disponíveis no processo de aquisição, por via do 

contacto com o PE falado por indivíduos de diferentes variedades internas, num primeiro tempo, 

e com variedades em percurso de nativização, posteriormente. Esta via tem sido desenvolvida 

por alguns investigadores, podendo ser muito proveitoso investir, por exemplo, na comparação 

de produções de adultos e de crianças/jovens em comunidades o mais possível ‘homogéneas’. 
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Um importante trabalho seria, igualmente, o cotejo alargado de diferentes estudos e das 

diferentes hipóteses explicativas aí contidas, da validação mais generalizada de determinadas 

hipóteses, tendo simultaneamente em conta o tipo de dados recolhidos e o contexto em que o 

foram (no ambiente natural dos informantes vs. em situação de residência em Portugal ou no 

Brasil, por exemplo, ou ainda em discurso público ou privado). Um interessante debate sairia, 

decerto, de um trabalho desse tipo. Nos Projetos VARPORT e nos dois Projetos 21-ALFAL, creio 

haver um adequado equilíbrio entre analisar as variedades em África per si, em comparação 

entre si, em comparação com o PB e/ou com o PE, conforme as questões abordadas (podendo 

esperar-se que, havendo condições efetivas para se definir a norma culta das variedades em 

África, seja possível tomá-la como elemento de comparação interna a cada variedade). Veja-se, 

a propósito, a opinião de Brandão: 

 

Para fornecer algumas das várias respostas que buscamos no sentido da caracterização do 

Português do Brasil e da recuperação de sua história, considero muito pertinente […] realizar 

análises contrastivas não só com o Português Europeu, mas também com variedades 

emergentes, sobretudo as de origem africana, que resultaram de situação de contato 

multilinguístico. […] Nesse sentido, o melhor conhecimento também dos crioulos de base 

portuguesa e a verificação dos seus mecanismos de variação e mudança parecem ser mais dois 

relevantes tópicos para a recém mencionada agenda.  

(Brandão 2016: 101) 

 

A pesquisa sobre a articulação entre a aquisição e as gramáticas observadas nas produções 

encontra uma base muito fecunda, e não incompatível com metodologias sociolinguísticas, na 

proposta de Ligthfoot (1999, 2006, 2017), inclusive relativamente a conceitos como o de 

restruturação, que usamos na nossa área de investigação. Por exemplo, pode ler-se em Lightfoot 

(2017: 113) que «Em certa medida, ‘o ato de restruturar’ é uma mudança linguística: novas 

estruturas são atribuídas a expressões à medida que novas Línguas-I se desenvolvem (…) [e 

essas estruturas são] espoletadas por novos dados primários de aquisição» (t. n.), o que se aplica 

de forma clara aos dados com que lidamos (ver secção 2.1.). Em Ligthfoot (2006), é defendido 

que «o estudo de novas gramáticas, da mudança de gramáticas, funde-se com o trabalho sobre 

variação, das gramáticas em uso, e com a aquisição de gramáticas», o que se enquadra na visão 

segundo a qual à Língua-E(xterna), concretamente produzida e diretamente observável, 

corresponde uma Língua-I(nterna), que visamos compreender; as crianças, expostas a múltiplas 

produções, recebem 
 

outputs das gramáticas de diferentes pessoas [que] são inerentemente fluidos, instáveis e 

sempre em mudança (…) [mas,] enquanto a Língua-E a que se está exposto é infinitamente 

variável, as gramáticas não o são: existe um número finito de gramáticas, resultantes da 

identificação de um número finito de diferentes gatilhos. (…) A Língua-E (…) reflete o output 

das gramáticas de uma comunidade, o uso variável dessas gramáticas em discurso e a variação 

social, no conjunto das gramáticas  

(Ligthfoot 2006: 89, t. n.) 

 

Relacionando esta visão com estudos concretos sobre a aquisição do PE, gostaria de 

partilhar alguma informação, a partir da investigação do CLUL; no caso, sobre um dos temas que 

têm interessado vários investigadores, também do nosso grupo. De Gonçalves et al. (2011) e de 
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Nunes (2012), retiro os seguintes exemplos, aqui renumerados, em que os complementos em 

causa são o sapo (10a, b), o menino (10c) e à menina (10e): 

 

10. a. o menino estava a chamar (5 anos) 

(Nunes 2012: 27) 

b. depois atirou-lhe para o rio (5 anos) 

(Nunes 2012: 27 

c. e o boi (…) magoou-lhe com os chifres (10;02)  

(Gonçalves et al. 2011: 25) 

d. (es)tou a esconde(r) ele (2;07)28 

(Gonçalves et al. 2011: 25) 

e. Muitos dos homens da aldeia apareceram, mas nenhum lhe agradava até que um lobo a    

agradou. (narrativa escrita – 4º ano de escolaridade)  

(Gonçalves et al. 2011: 25) 

 

Nunes (2012), baseando-se em diferentes estudos, afirma que os clíticos são omitidos numa 

fase inicial e que essa estratégia se prolonga por mais tempo, nas crianças portuguesas, se 

comparadas com crianças de outras L1. Refere que alguns investigadores associam esse facto 

com a variedade de estratégias e a complexidade do sistema pronominal português. Carmona e 

Silva (2006: 209), em estudo com 14 crianças, defendem a proeminência do pronome 

nulo/omisso (57%, com forte percentagem para dativos, sobretudo de 3ª pessoa, lhe) –apesar da 

saliência de lhe, acrescento eu–, seguida de pronome forte (15%) e de clítico (10%), concluindo 

o seguinte: «podemos afirmar que relativamente ao contexto acusativo a competição é entre 

objecto nulo e clítico, enquanto que para o contexto dativo a competição será entre objecto nulo, 

clítico e pronome forte». Ora, as autoras referem o que também variedades não padrão do PE 

comprovam: nos adultos, ocorre com bastante produtividade o pronome forte de 3ª pessoa (com 

condicionantes a verificar) em contexto dativo, sendo interessante interrogarmo-nos sobre o 

papel da saliência fónica. Se, por um lado, parece ser relevante, por outro, tal relevância não é 

comprovada quando se observa, nas crianças, a prevalência do pronome nulo até mais tarde do 

que noutras línguas e o posicionamento do pronome tónico (ele, ela) em terceiro lugar, sem 

dúvida mais saliente do que o clítico lhe. Esta é mais uma questão interessante a considerar em 

futuros estudos.  

Por seu lado, Costa e Grolla (2017), apontam uma direção de investigação em interfaces, 

que se me afigura de grande relevância: 

 

ao estudar-se como as crianças chegam a um conhecimento estável sobre pronomes, avaliamos 

como dominam uma área do seu conhecimento linguístico para a qual convergem questões 

fonológicas, morfológicas, sintáticas, semânticas e pragmáticas. O estudo da aquisição dos 

 
28  Costa, Fiéis e Lobo (2016: 449) concluem do seu estudo que, em fase inicial, se verifica a produção de clíticos, 

apesar da tendência para objetos nulos, e que a ênclise prevalece. Segundo Silva (2009: 533), enquanto os clíticos 

subiram de 6,67% para 55,83%, entre a faixa dos 3-4 anos e a dos 6-6,5 anos, os c. 34% de formas fortes passaram 

a c. 11%, ao mesmo tempo que os nulos passaram de c. 55% para c. 26%. 
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pronomes é, assim, uma janela sobre a aquisição de diferentes componentes da gramática em 

interação 

(Costa e Grolla 2017: 185) 

 

E acrescentam que «[a] existência de sujeitos nulos e objetos nulos numa língua é sujeita a 

variação paramétrica, já que nem todas as línguas têm sujeito e objeto nulo. O estudo da 

aquisição dos pronomes permitirá saber quão precocemente as crianças fixam parâmetros deste 

tipo» (Costa e Grolla (2017: 186).29 Em Costa et al. (2016), é observado o comportamento dos 

complementos clíticos na produção de crianças portuguesas e cabo-verdianas, o que igualmente 

interessa ao nosso Projeto. 

Ainda sobre o lheísmo em falantes adultos, Bazenga e Rodrigues (2019) contestam a 

conclusão de Kekäläinen (2015) –um dos muitos títulos que, muito utilmente, referem– , 

segundo a qual não existe lheísmo em PE, inclusive em zonas fronteiriças com Espanha (a 

autora afirma apenas ter encontrado casos de lhe por lhes, e vice-versa)30. As autoras 

apresentam os seguintes exemplos de Rodrigues (2018: 114), de falantes adultos e pouco 

escolarizados do Funchal (Corpus Funchal), aqui renumerados e com contexto mais reduzido:  

 

11. a. nessa altura eu não gostava dele nem lhe podia ver  

b. e ele provocava-me e eu tamém [também] lhe provocava  

c. eles falam entre si e ninguém lhe percebe agora 

d. levo-lhe à escola 

e. e depois o maride deixou ela e ficou na quinta 

 

Na mesma página, pode observar-se o seguinte gráfico, em que lhe, em contexto de 

acusativo, atinge 8% nos falantes de nível 1 de escolarização, mas não desaparece nos de nível 

3, embora com a percentagem residual de 1%: 

 

 

 

Figura 5. Lhe em contexto acusativo no Corpus Funchal, apud Bazenga e Rodrigues (2019) 

 

 
29 Ver, também, Joana Valente (2013). 
30 A. Kekäläinen (2015).  
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No estudo de Bazenga (2019), é referido que o lheísmo se atesta em todas as faixas e em 

todos os níveis de escolarização, embora com taxas diferenciadas: 

 

 

Figura 6. Variante a ele/lhe no Corpus Funchal, segundo o nível de escolaridade, apud Bazenga (2019) 

 

O lheísmo é também comentado por Baxter (2018: 302), relativamente a variedades do 

português em África e no Brasil: fazendo uma revisão da literatura sobre a questão, nota que os 

clíticos acusativos -o, -a são de insuficiente saliência morfofonológica. Por seu lado, Gonçalves 

refere que, em PM e PA,  

 

a forma dativa do pronome pessoal de 3.ª pessoa ocorre frequentemente em contextos que em 

PE exigem as formas acusativas o e a. (…) Este fenómeno, que se regista de modo 

generalizado no discurso oral e escrito, é mais frequente naqueles casos em que o pronome 

pessoal tem um referente com o traço [+humano] (cf. Gonçalves 1990:151ss) 

(Gonçalves 2013: 175) 

 

Não deixando a área da complementação dativa, vejam-se os resultados de Gonçalves 

(2016: 78) na sua tese sobre o português oral de São Tomé (POST), integrada no projecto VAPOR 

do CLUL, que inclui um vasto anexo com os dados do corpus utilizados. A investigadora 

apresenta a seguinte tabela (deixo a nota 9 do original), em que é patente a diferenciação entre 

variedades, quanto à expressão de complemento dativo; para variedades que não o PST (POST, 

no original), recorre a dados de outros trabalhos, referidos na mesma página: 
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Figura 7. Construções incluindo argumentos dativos em 5 variedades do português, apud Gonçalves (2016: 78) 

 

Conforme citado em Petter (2007:10-11), Chavagne (2005:105) interpreta um aspeto 

fonológico que se pode relacionar com a forma pronominal lhe e a questão da saliência fónica e 

da aquisição, referindo que «[a]s realizações do fonema lateral palatal [ʎ] inexistente nas línguas 

de Angola e Moçambique, são as mesmas que ocorrem em variedades do PB: como um iode, a 

mais comum [trabaia], [muié] e raramente como uma lateral vou [le] agradecer ». Por um lado, 

é interessante verificar o que acontece com a aquisição da L1: em PE, as crianças em fase inicial 

de produção, entre um ano e alguns meses e os 2 anos e pouco, aproximadamente, apresentam 

formas equivalentes a traba[j]a, como o[j]a (olha), mu[´jɛ] (mulher) (Freitas 1997). Em texto 

posterior, Freitas dá conta de que, desde a fase inicial de aquisição, quer do PE quer do PB, um 

dos processos observados é «a substituição de estruturas-alvo problemáticas por ataque vazio», 

sendo mulher [muˈɛ] (2;1 anos) um dos exemplos aí dados (Freitas 2017: 79 e 75, 

respetivamente).  

Pode, então, concluir-se que o fonema /ʎ/ é complexo, em termos de aquisição, que a 

posição de ataque silábico é igualmente problemática, provocando diferentes tipos de resolução 

dessa complexidade. Por outro lado, a inexistência daquela consoante em línguas bantas 

pressuporia um grau ainda mais elevado de complexidade, na aquisição do português. No 

entanto, o facto de em PM, PA e noutras variedades em África, ser clara a tendência para a 

predominância de lhe, com palatal, sobre os acusativos clíticos -o, -a não parece evidenciar 

dificuldade na aquisição desse fonema e da sua realização, sendo decerto o seu grau de saliência 

fónica uma das razões a considerar.31 Mas não será a única, nem talvez a mais proeminente, 

havendo condicionamentos e processos morfológicos, morfofonológicos e sintáticos envolvidos. 

Em Araújo e Lucchesi (2016: 79), a variável saliência fónica é amplamente discutida, a 

 
31  Os clíticos acusativos estão, contudo, presentes. Veja-se Gonçalves (2013: 172) sobre a questão, com exemplos 

como tinham-nos dado (PM), afirmando a autora que é «difícil determinar se estão em ênclise ao verbo auxiliar 

[…] ou se estão em próclise ao verbo principal». Refere ainda, sobre o PA, que «os dados disponíveis parecem 

mostrar uma tendência a colocar o pronome pessoal em ênclise ao verbo auxiliar ou semiauxiliar (Miguel 

2003:102), como se ilustra em […] (25) a. sabes porque é que estou-te a ligar?»; conclui que a questão não está 

fechada, nesta variedade. Caetano e Vieira (2021) trazem grande contributo para a discussão. 
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propósito do PB, do PE e do PL.32 Gonçalves (2010), a propósito deste aspeto, escreve, sobre o 

PM, que  

 

nas grandes cidades, os falantes das classes média e alta têm acesso a um input relativamente 

rico e variado, em contexto natural e instrucional, ao passo que nos pequenos centros urbanos, 

as evidências sobre o português são consideravelmente mais limitadas, sendo fornecidas em 

contexto instrucional 

(Gonçalves 2010: 20)   

 

O impacto da saliência em termos cognitivos (ou socio-cognitivos) e não só no que diz 

respeito à vertente sonora, é, sem dúvida, um fator a observar com atenção, citando-se aqui uma 

pequena passagem de Freitag (2018): 

 

O princípio da saliência no fenômeno da concordância mostra-se atuante em outros níveis para 

além do fônico, como o sintático (saliência posicional – posição do sujeito) e o semântico 

(saliência semântica – tipo semântico-cognitivo do verbo e a animacidade do sujeito) (…)., 

como evidenciam Scherre, Naro e Cardoso (2007), Brandão e Vieira (2012), Tavares e Freitag 

(2010). 

(Freitag 2018: 4) 

 

Do ponto de vista da aquisição, em PE, observem-se os seguintes comentários e a tabela e 

eles associada, referentes à concordância, em Fernanda Gonçalves et al.: 

 

As marcas de concordância surgem nos primeiros estádios. No entanto, tal não significa que todas as 

especificidades morfológicas associadas àquela relação estejam consolidadas desde o princípio do 

processo. Inicialmente, verifica-se uma grande predominância do uso da 3.a pessoa do singular, quer 

nos contextos em que também ocorre no estádio final, quer a substituir outras formas, sobretudo a 1.a 

pessoa do singular e a 3.a do plural, ou ainda em auto-referência (veja-se Gonçalves 2004). (…) 

Globalmente, as formas de plural surgem mais tarde do que as de singular e a ordem de aquisição, quer 

para as pessoas de singular, quer para as de plural, é de 3.a pessoa, seguida da 1.a, seguida da 2.a (veja-

se Gonçalves 2004). (…) Os desvios, pouco frequentes, que se verificam inicialmente ao nível das 

propriedades básicas da relação de concordância tendem a ser rapidamente ultrapassados. No entanto, 

alguns contextos especialmente problemáticos acarretam ainda desvios que se prolongam pelo 1º 

Ciclo. Estes estão relacionados com a natureza do sujeito, quando o mesmo é composto ou integra 

uma construção partitiva, por exemplo, ou ainda com a ordem, verificando-se mais desvios em 

contextos de inversão sujeito-verbo:  

(Gonçalves et al. 2011: 28-30) 

 

 
32  Numa das primeiras apresentações no âmbito do VARPORT, Mota e Vieira já referiram que a escala de  equipa, 

também a variedades de África, precisaria de ser modificada, para poder ser aplicada ao PE. Araújo e Lucchesi 

(2016: 78) citam Monte (2012:149), que conclui que «[a] escala da saliência fônica na sua primeira dimensão 

(oposição não marcada, desfavorecendo a concordância, vs. oposição marcada, favorecendo a concordância) é 

mais nítida para os dados do português brasileiro. O salto do nível 1 para o nível 2 é muito signi[fi]cativo nessa 

variedade. Já no PE, a passagem do nível 1 para o nível 2 não é tão demarcada». Também Oushiro (2015: 85-87) 

discute a importância desse fator, na correlação entre concordância nominal e verbal. 
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Figura 8. Contextos favorecedores de não concordância verbal, em crianças portuguesas, 

apud  Gonçalves et al. (2011: 30) 

 

Sobre várias das questões acima evocadas (concordância no PB, PE, PM e PA, objetos 

pronominais, estrutura da sílaba, ditongos nasais...), remete-se para a Gramática do português, 

em 3 volumes, onde muitos dos capítulos apresentam o resultado de investigação recente sobre 

as mesmas. É ainda importante remeter, por exemplo, para Cardoso et al. (2011), sobre 

condições sintáticas relevantes para a variação da concordância em PE. 

Este conjunto de informações, vindas de diferentes áreas de estudo, suscita o proveito em 

cruzar resultados e comparar hipóteses explicativas. Em suma, são importantes todos os 

contributos para a discussão sobre a influência, nas variedades do português faladas em África, 

das línguas bantas e crioulos, dos dados de input disponíveis em português, do processo de 

aquisição em si e na sua dependência de fatores sociais específicos, incluindo o tipo de 

transmissão geracional. São igualmente importantes as contribuições relativas à variação e às 

tendências de mudança em PE e PB e aos processos envolvidos, numa relação Língua-E–

Língua-I, sendo evidente que é na interdisciplinaridade que podemos encontrar respostas cada 

vez mais acuradas (e sendo sempre útil revisitar trabalhos clássicos, como Thomason e 

Kaufman 1988 e Thomason 2010, entre outros).  

Relacionando, agora, contextos e critérios associados a concordância explícita mas não 

standard, e retomando o comentário de Gonçalves (2013: 163) sobre o pouco desenvolvimento 

dos estudos fonológicos e fonéticos, introduzo aqui o caso da redução do marcador de P4.  

Em Miguel (2019), sobre o português de Luanda, encontram-se exemplos como  
 

12.   a. espero que quando tivermo mais uma oportunidade … (H, faixa 2, nível escol. 2) 

 b. quem sabe se faremo mais alguma pesquisa - algumas buscas (H, faixa 2, nível escol. 2) 

 

Em Undolo (2014: 198-199), sobre a mesma variedade, esta forma -mo é assinalada como 

um traço típico de Angola, sendo dados exemplos como os seguintes, em que mantenho o 

símbolo Ø do original: 

 

13.  a. também já conhecemoØ o nosso quartel onde vamoØ votar  

[RNA, Jornal, 23.08.2012] 
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       b. nós conseguimoØ descobrir outros problemas  

[TPA1, Viva com Saúde, 10.07.012]  

 

O facto é que -mo ocorre em PE e em PB e não pode ser considerado como relevando de 

enfraquecimento da flexão, mas antes como uma questão fonológica/fonética sem implicações 

morfossintáticas (questão, de resto, panromânica e bastante estudada, a da redução/queda de -s 

final); no quadro dos nossos Projetos, os trabalhos de Brandão (2018ab, 2021), Brandão et al. 

(2017), entre outros, sobre róticos e a consoante lateral, também como codas em português, são 

uma excelente leitura para analisar questões deste teor. Também questões de sândi podem estar 

implicadas, apesar de os exemplos de Undolo parecerem indicar que a ausência de -s não é 

contextual, a verificar. Como contributo para essa discussão, Mota (2001) analisou contextos de 

sândi entre formas verbais em -s, -r e -/N/ e pronome enclítico e entre as mesmas e determinante 

definido encabeçando o SN seguinte, na zona a norte do rio Douro e, em parte, fronteiriça com a 

Galiza. O mesmo tipo de comentário, no sentido de a alteração fonológica não ter impacto na 

sintaxe, se poderá fazer relativamente a formas dialetais, rurais, de P6 de pretérito perfeito, sua 

fonologia e saída fonética, em -r[u] (e em -r[ũ, õ, ɐ̃], como referido em Mota 2010) e 

comparável a nomes como órf[u]. Sublinhe-se que a estrutura /vogalN/ foi tratada, por exemplo, 

em Bisol (1998) e em Bisol e Veloso (2016); também em Andrade (2020), se assinala que 
 

Os núcleos complexos postónicos nasais correspondem foneticamente aos ditongos [ɐ̃j]̃ 

(viagem, homem, ontem, passem) e [ɐ̃w̃] (órgão, órfão, sótão, passam). Para alguns falantes de 

variedades não padrão, esses ditongos podem monotongar e reduzir para [ɨ] (como em [ɔ́mɨ] 

homem), no primeiro caso, e para [u] (como em [ɔ́ɾfu] órfão), no segundo caso. 

(Andrade 2020: 3285, nota 111)  

 

Os critérios usados para a distinção entre concordância explícita, canónica, e cancelada, não 

canónica, são outro aspeto que valeria muito a pena debater e, idealmente, acertar entre 

investigadores, de modo a facilitar comparações entre estudos. Em Mota et al. (2012), foi 

apresentada uma lista de contextos que, em PE (comprovadamente ‘concordante’, de forma 

morfologicamente explícita), favorecem a não partilha de traços entre sujeito e verbo e que 

encontram explicação estrutural; esse casos são, geralmente, tratados à parte, no âmbito dos 

nossos Projetos, não sendo representativos para o efeito de comparações globais entre 

variedades.  

Por outro lado, cedo foi decidido, também no quadro dos nossos Projetos, que, nos casos 

em que P3 e P6 se distinguem apenas por um alongamento da vogal (dê e dêm ou tem e têm, por 

exemplo), os dados eram descartados da análise. De forma apenas exemplificativa, e não 

podendo aqui fazer um cotejo alargado a muitos estudos, veja-se que Araújo e Lucchesi (2016: 

84) consideraram «variantes padrão aquelas em que se observa a presença de marcas de plural, 

mesmo que apresentassem alterações morfofonêmicas, como nos exemplos (5-6)», sendo esses 

seus exemplos os seguintes: «(5) Aí, os cara pararo o ônibus, todo mundo armado [...]» e «(6)  

E agora construiro esse outo posto novo aí» (creio interpretar adequadamente que “padrão” 

vale, neste contexto, por “concordância explícita”, mesmo que não canónica). Claro que este 

tipo de formas está associado a variedades do PB, mas também são frequentes em variedades 

rurais do PE; nesses enquadramentos, o referido critério é totalmente adequado.   
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A necessidade, a meu ver, de harmonizar critérios, conduz-me a expressar o desejo, talvez 

utópico, de que alguns investigadores, reunindo a bibliografia disponível por tópico e por 

variedade, se interessem por elaborar sínteses comparativas e levantar eventuais necessidades de 

debate, mostrando, eventualmente, a necessidade de novas recolhas. Penso, com efeito, que 

começa a fazer falta um apanhado de todos os contributos associados a uma mesma temática, a 

fim de identificar critérios e verificar se resultados por vezes não coincidentes, ou não tão 

próximos como esperável, decorrem do tipo de recolhas. A base de dados bibliográfica já 

referida, no horizonte do COMPARAPORT, será já um contributo nesse sentido.  

Um outro aspeto que, do meu ponto de vista, e a um outro nível, mereceria uma boa 

conversa inter-grupos, é o das normas de transcrição dos registos áudio recolhidos para os 

corpora. Existe uma grande disparidade de métodos, o que dificulta comparações; não sendo 

adepta de transcrições que mimem a oralidade, entendo que a adoção de ortografia normalizada 

acompanhada de uma anotação simplificada, mas que dê conta de traços que possam servir 

estudos com vários objetivos, poderia ser a ideal, um pouco à imagem do adotado no 

CORDIAL-SIN, a seguir exemplificado, ou um pouco mais simplificada. Tal implica muito 

trabalho, como é evidente, mas creio valer a pena considerar esta possibilidade:  

 

 

(Excerto de transcrição; código do ficheiro: PFT21-C) 
 

Independentemente de uma solução otimizada e partilhada pelos investigadores, o que é 

possível observar como maior problema, em certas transcrições, é a ambiguidade que acarretam 

ao darem a entender que determinadas produções correspondem a determinadas construções. 

Apesar de haver uma grande quantidade de contextos que se poderiam aqui ilustrar, com 

implicações sintáticas, darei apenas como exemplo o sândi externo. Este processo tem 

relevância, por exemplo, para a presença ou não de artigo definido em dada estrutura, ou para a 

presença, ou não, da preposição a em complementos à partida preposicionados. Uso exemplos 

criados por mim, mas inspirados em casos que encontrei, em diferentes exemplos retirados de 

corpora: numa transcrição de uma variedade do PE ou de português em África, do tipo eles 

trabalham todo dia, dada a possível existência de sândi externo vocálico com um potencial 

artigo o, fica a dúvida sobre se a produção corresponde a todo dia (inesperada em PE) ou a todo 

o dia. Do mesmo modo, exemplos de variedades com vogais mais baixas em posição átona, 

transcritos como vai dar dinheiro o filho ou assisto o filme, podem ler-se como uma construção 

de duplo objeto e de regência acusativa de assistir, respetivamente, ou como um caso de 

contração de a+o com a realização [o, ɔ]. Parece-me, assim, indispensável uma enorme atenção 

à forma fonética, uma comparação com contextos desambiguadores e, certamente, ou uma nota 

relativa à realização fonética em causa ou a sua integração na transcrição. Quando se trata de 

variedades do português em África, estes aspetos são particularmente relevantes; veja-se a 
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seguinte informação em Gonçalves (2013), sobre o maior grau de abertura das vogais átonas em 

PM (o mesmo podendo dizer-se do PA, por exemplo), relativamente ao PE:  

 

Estão neste caso as vogais [ɐ] e [u] (esta última apenas em sílabas pretónicas), que tendem a ser 

pronunciadas como [a] e [o], respetivamente. Por exemplo, palavras do PE como bocado, 

aluno ou colega podem ser pronunciadas como [bokádu], [alúnu] e [kolɛ́ga].  

(Gonçalves 2013: 164) 

 

O domínio do sândi, associado a contextos vocálicos e de coda final+vogal/consoante 

seguinte, interessa a equipa do COMPARAPORT, havendo uma larga pesquisa no domínio das 

consoantes em coda, como acima referido. Sobre o PE, os estudos nesta área, não sendo muitos, 

encontram uma base em Andrade e Rodrigues (2003), dispondo-se de outros estudos sobre as 

consoantes em coda e o vocalismo átono final, que aqui não será possível enumerar. Deixa-se, 

contudo, a indicação de Rodrigues (2012) sobre as codas “frágeis” em Lisboa e Braga. Também 

em Mota (2010: 17) se podem encontrar alguns casos relativos ao comportamento de -r (tepe) 

em coda, como os seguintes, da região setentrional de Portugal: torn[á] a cangá-las (‘tornar a 

cangá-las’ [as vacas]), quando f[o] lá por junho (‘quando for…’), está a chorinc[á] (‘está a 

chorincar’), com palavra seguinte iniciada por vogal e consoante e o tepe antes de pausa, 

respetivamente. 

Brandão e Vieira sublinham e sintetizam de forma muito clara todo um programa 

metodológico, com o que termino esta secção: 
 

para o desejável refinamento de questões de natureza metodológica, é preciso estabelecer 

critérios para a tomada de decisões quanto a dois procedimentos: (1) seleção dos 

dados/ocorrências do fenômeno que permitam a comparabilidade entre variedades linguísticas; 

e (2) interpretação dos dados do ponto de vista quantitativo e qualitativo, de modo a 

caracterizar a variedade em função dos índices encontrados numa suposta regra variável. Três 

hipóteses principais norteiam, então, as análises propostas: (a) o estabelecimento de critérios 

qualitativos para a consideração de formas alternantes deve fundamentar a observação da 

natureza dos dados e a comparabilidade entre amostras; (b) para a interpretação do estatuto da 

regra variável, há que se verificar, quantitativa e qualitativamente, a especialização dos usos 

para se determinar o parâmetro gramatical de certa língua/variedade; e (c) afirmar que uma 

língua/variedade admite, por opção gramatical, uma dada estrutura não implica 

necessariamente o registro categórico dessa estrutura, tampouco pressupõe um comportamento 

efetivamente variável nos mesmos termos.  

(Brandão e Vieira 2021: 157) 

 

 

 

4. E SOBRE TRABALHO FUTURO … 

 

Muitas seriam as áreas que poderiam ser focadas como promissoras e instigantes, na área de 

que o COMPARAPORT se ocupa. Apenas poderei nomear aqui algumas delas, incluindo algumas 

das já acima notadas.  

Sendo necessário começar por algum ponto, começarei pela necessidade evidente de 

continuar a recolher corpora, sobretudo em zonas de África ainda não consideradas 
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extensivamente, mas também em Portugal: vimos, na nossa equipa, o contributo que trouxe ao 

conhecimento da variação em PE o Corpus Funchal, que revelou fenómenos diferenciados 

daqueles que estão atestados em PE continental (com muita probabilidade, explicáveis pela 

socio-história da região; é sabido que, a partir de finais do séc. XV, mais de 10 % da população 

total era de escravos da costa ocidental e norte de África e de guanches trazidos das Canárias). 

Nesse sentido, a reunião de um corpus dos Açores seria um benefício também para o nosso 

trabalho de comparação, mas também a de um corpus oral atualizado de variedades internas ao 

PE continental. Isto, apesar de haver muitos estudos sobre as mesmas, com base nos materiais 

existentes, relembrando aqui a produção importante do Projeto CORDIAL-SIN, e de outros, em 

parte mencionados acima. 

De sublinhar que as zonas de contacto entre português e castelhano, no Brasil e em 

Portugal, poderiam trazer novos contributos interessante. No âmbito do Projeto Frontera 

hispano-portuguesa: documentación linguística y bibliográfica-FRONTESPO, coordenado por 

Xosé A. Álvarez, colaborador do CLUL, PE e castelhano (com diferentes variedades, de cada 

lado da fronteira) estão a ser estudados, integrando a equipa outros membros deste Centro.33 

Falar de Portugal sugere-me uma linha de trabalho que me parece muito interessante e que 

se enquadraria no âmbito das pesquisas do nosso grupo sobre contacto e mudança: seria muito 

produtivo desenvolver um trabalho de recolha junto de comunidades imigradas dos PALOP na 

zona de Lisboa, com vista a testar a hipótese da manutenção de traços do português desses 

países (quais e com que peso quantitativo) no português de populações imigradas já adultas, 

com diferente número de anos de permanência em Lisboa, e das chegas na infância/nascidas em 

Portugal. Para tal, seria importante, do meu ponto de vista, considerar também como variáveis 

sociais o tipo de meio habitacional (‘guetizado’ ou não) e as redes sociais desenvolvidas no 

meio familiar e profissional.  

Recorrendo a alguns vídeos disponíveis na página do Projeto Afrodescendência em 

Portugal: sociabilidades, representações e dinâmicas sociopolíticas e culturais. Um estudo na 

Área Metropolitana de Lisboa (Afro-Port)34, observei traços atestados em falantes de português 

L2 de variedades reestruturadas e residentes em África, mas também traços correntes em PE 

falado, como esperável. Vejam-se os seguintes exemplos que transcrevi, sendo que em (15.a, c) 

se pode prever a presença de um sujeito gramatical neutro nulo –as coisasTÓPICO – SUJ NULO 

EQUIVALENTE A ISSO era em contos, (como referido em Mota et al. (2012), que sumariam os 

contextos favorecedores de aparente não concordância em PE). Trata-se de uma cabo-verdiana 

de meia idade, residente em Lisboa desde data não indicada, mas anterior a 1974, empregada 

doméstica em casa de portugueses, durante um número de anos não especificado: 

 

14.   quando vem1sg, pretérito para Portugal - vem com o pai que me criou (…) quando 

vimos1pl,pretérito de Cabo Verde - vimos de barco (…)  tivemos1 7 dias de viagem (…) [nos 

jardins] juntava tudo africanos - todos africanos que [X, inaudível] encontrava a família 

(…) [naquela zona de Lisboa] não tinha - tinha muito pouco carros - mas a gente divertia 

muito (…) juntávamo-nos todos colegas (…) a gente se divertia mesmo – hoje em dia a 

gente não pode divertir (…) aquele tempo era muito fixe, era mesmo, a gente divertia 

muito  
1 tivem[u] 

 
33   Ver https://www.frontespo.org/pt/introducao. 
34   Ver https://cesa.rc.iseg.ulisboa.pt/afroport/#projeto. 2018-2021, Universidade de Lisboa. As legendas dos vídeos  

não são totalmente fiéis à produção dos falantes. 

https://cesa.rc.iseg.ulisboa.pt/afroport/#projeto
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15.   a. a passagem era barato 

b. há muita coisa que está camuflado 

c. as coisas era em contos 

d. azeite era a doze escudo o litro 

 

Apesar de não ser possível desenvolver, aqui, questões da socio-história enquadrando a 

formação e o percurso posterior de variedades do português, fundamental para a compreensão 

dos seus produtos (como destacado e praticado em várias das publicações da nossa equipa e pela 

generalidade dos investigadores), sempre introduzo alguns dados, talvez por considerar esta 

uma área apaixonante.  

Assim, e retomando a zona da área Metropolitana de Lisboa, focada na secção 2.2., veja-se 

o seguinte. Nesta zona, há uma forte presença, já antiga, de indivíduos oriundos dos PALOP.35 

Em geral, estas populações caracterizam-se por um estabelecimento prolongado ou definitivo, 

com autorização de residência ou aquisição da nacionalidade, com novas gerações já nascidas 

em Portugal (2ª, por vezes 3ª); segundo Padilla e Ortiz (2012: 175, 177), «a Área Metropolitana 

de Lisboa concentra mais de 50% dos imigrantes. A população estrangeira distribui-se 

principalmente pelos distritos de Lisboa, Setúbal, Faro e Porto (…)  [e, em geral, com] uma 

forte concentração nas áreas metropolitanas», havendo uma percentagem elevada de casamentos 

mistos. De acordo com Teixeira (2018: 26-27), estudo sociológico com base em 1180 

entrevistas, 74,7% da população da zona norte da AML não é natural desta área, embora c. 52% 

da população do concelho de Lisboa, divisão administrativa mais restrita, seja natural desse 

território. Relativamente ao conjunto das zonas norte e sul da AML, indica que 15% dos 

inquiridos tem nacionalidade estrangeira, verificando-se que «uma larga maioria da população 

reside há mais de 10 anos no atual local de residência (54,4%) (…) de uma forma durável e 

estável (…) [e] tem condições para estabelecer vínculos com as diferentes instituições e 

comunidades que determinam os dinamismos sociais locais, incluindo as religiosas» 36. Em 

Malheiros e Esteves (2013), estudo interessantíssimo sobre a imigração em Portugal, baseado 

em 5669 questionários, em 20 áreas do território português, a indivíduos de países externos à 

União Europeia, é quantificada e descrita, por exemplo, a relação entre o grau de facilidade de 

integração na sociedade e o nível de escolarização. Sobre as línguas faladas em ambiente 

doméstico, concluem que mais de 1/3 dos inquiridos declara usar duas línguas em casa, sendo 

que os provenientes dos PALOP falam maioritariamente crioulo, no caso dos cabo-verdianos, 

português, no caso dos são-tomenses e dos angolanos (o uso doméstico das línguas autóctones 

 
35   A par de muitos vindos, em particular, do leste da Europa (mas também da China e da zona do Índico), para além 

da cada vez mais numerosa comunidade brasileira (c. 31.000, em 2020), segundo a Pordata, https://www.pordata.pt/. Em 

2019, Portugal era o segundo país da União Europeia com maior taxa de naturalização, segundo o Eurostat. Sobre 

a presença de indivíduos oriundos de países em que o português é língua oficial (L1 ou L2), os dados atualizados 

do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras indicam que, dos residentes em Lisboa com título de residência, 25% 

provêm do Brasil e quase 22% dos PALOP. 
36   Este estudo foi realizado na perspetiva das religiões praticadas na AML, pelo Centro de Investigação em Teologia 

e Estudos de Religião da Universidade Católica Portuguesa (CITER), o que nos fornece dados que podem 

interessar em alguns estudos sociolinguísticos. Por exemplo, o referente a que «[a] observação de cada posição 

religiosa por área geográfica contribui para uma leitura da distribuição das identidades nesta região» (Teixeira, 

2018: 24-25). Remete-se, sobre este assunto, para a página da Fundação Francisco Manuel de Melo, 

https://www.ffms.pt/FileDownload/-69aa5279-1495-418b-b2dd-cc507da04b57/infografia-sobre-o-estudo-

identidades-religiosas-e-dinamica-social-na-area-metropolitana-de-lisboa. 

https://www.pordata.pt/
https://www.ffms.pt/FileDownload/-69aa5279-1495-418b-b2dd-cc507da04b57/infografia-sobre-o-estudo-identidades-religiosas-e-dinamica-social-na-area-metropolitana-de-lisboa
https://www.ffms.pt/FileDownload/-69aa5279-1495-418b-b2dd-cc507da04b57/infografia-sobre-o-estudo-identidades-religiosas-e-dinamica-social-na-area-metropolitana-de-lisboa
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destes dois países não chega aos 10%), encontrando-se os guineenses numa situação 

intermédia.37 Este tipo de realidade socio-demo-linguística é relevante para o estudo da variação 

e da mudança, no domínio da realidade urbana (variedades em coexistência e em concorrência).  

Em suma, seria muito proveitoso que jovens investigadores se sentissem motivados para o 

desenvolvimento desta frente de estudo sobre comunidades imigradas e seu percurso linguístico 

(e para leituras da área da socio-história, que são múltiplas), relembrando aqui o trabalho em 

curso sobre o português dos guineenses no Ceará, em contacto com o PB, de cujo 

desenvolvimento foi dado conta no Simpósio do COMPARAPORT. Deixo a sugestão. 

A questão da complexidade das zonas urbanas, com óbvios impactos linguísticos, não é 

nova. De acordo com Caldeira (2017: 432), “[n]as primeiras décadas do século XIX, (…) a 

escravidão legalizada, embora continuasse, em pleno vigor, nos territórios coloniais, começava 

a ser quase residual em Portugal”. Mas aconteceu, porém, segundo o mesmo autor, que os 

portugueses emigrados no Brasil e de regresso a Portugal, no período da pós-independência do 

Brasil, trouxeram consigo escravos, embora o seu número total não seja conhecido. O 

historiador oferece um manancial de informação, da qual retomo o mapa abaixo (do qual deixei 

apenas a zona geográfica mais relevante, e que inclui Lisboa): de facto, existiram 

escravos/forros em praticamente todo o território, mas com notável supremacia em Lisboa e no 

Alentejo:38 

 

 

Figura 9. Confrarias de escravos ou forros em Portugal – adaptado de Caldeira (2017: 309). 

Simbologia: o quadrado refere-se ao séc. XVI, o círculo, ao séc. XVII e o losango, ao séc. XVIII. 

 

Uma outra das vertentes de trabalho que interessará explorar, a fim de enquadrar de forma 

mais ampla as variedades estudadas, e de assim ter dados sociolinguísticos mais finos, é a dos 

estudos macrosociolinguísticos, à semelhança do realizado por Lopes (2011) sobre Cabo Verde.  

 
37   Ver, também, a dissertação de Mestrado de João R. B. Có (2003) e o trabalho do grupo de investigação 

Migrações, Espaços e Sociedades (MIGRARE), do Centro de Geografia da Universidade de Lisboa. 
38  No Alentejo, havia, no séc. XVIII, quase 500 escravos, correspondendo a quase 2,7% da população e, nalguns 

locais, mais de 50% das casas tinham 2 a 4 escravos, chegando estes a 15% dos habitantes (Caldeira 2017: 125-

126). 
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Retomando Gonçalves e Chimbutane (2004: 23), acredito que nos interessaremos ainda 

mais sobre a hipótese aí levantada de que os dados de aquisição primária, relevantes para a 

aquisição da L1, também o serão para a L2. As achegas a este nível são, de facto, determinantes 

para uma análise mais fina. 

Por outro lado, em termos de domínios gramaticais a privilegiar, o aprofundamento de 

interfaces constitui uma linha que, apesar de já bastante explorada no quadro dos nossos 

Projetos, continua a ser de atualidade, como acima tentei mostrar, a propósito do interesse em 

desenvolver o estudo da relação entre os fenómenos de sândi, fenómenos associados ao 

consonantismo e ao vocalismo. Também vários fenómenos sintáticos nos interessarão, entre os 

quais a expressão do sujeito em variedades de África, a julgar por exemplos como o seguinte, do 

PL: 

 

16.   em função do meio onde ela vai estar ela vai atribuir o preço - já uma quitandeira não - 

ela tem um preço estável isto porque ela sofre uma fiscalização no sítio onde ela estiver - 

porque tem um homem que fiscaliza porque ela vai pagar o lugar onde ela fica  

(Corpus Luanda - H, faixa 1, nível escol. 3) 

 

Questões que nos interpelam são, por exemplo: é já possível observar mudanças nas 

variedades em África?  Provavelmente, e tal seria muito interessante, comparando resultados de 

recolhas mais antigas e atuais, como há condições para fazer sobre o PM, relacionando essas 

eventuais mudanças com o progressivo incremento do português como L1, em zonas urbanas. E 

será também possível definir variedades dentro das variedades, em África, na perspetiva de 

comparar standard vs. não standard? Julgo que, em casos como Cabo Verde, sim, relembrando 

aqui o projeto com esse objetivo, já mencionado. Estas duas questões interessam, sem dúvida, à 

equipa do COMPARAPORT. E sobre mudanças no PE? A mensagem “Este programa teve ajuda à 

produção de X [nome de empresa/marca]”, construção que aparece dezenas de vezes, 

diariamente, nas estações de TV portuguesas, deixa-me certa do muito que falta ainda investigar 

sobre a sintaxe desta variedade do português. 

Como contributos finais, neste artigo, resumo alguns encaminhamentos e áreas de trabalho 

relativamente aos quais haverá, decerto, investimento do COMPARAPORT. O recurso a uma 

perspetiva interdisciplinar não é de todo estranho aos investigadores da nossa equipa, sendo um 

caminho muito frutuoso o aprofundamento da colaboração com equipas congéneres e a abertura 

a novas colaborações, em particular com os investigadores que trabalham sobre variedades do 

espanhol, num reforço da comparação entre línguas e variedades com particular espaço na 

ALFAL. Nessa linha, sugiro eu, seria igualmente interessante abrir colaboração com 

investigadores que trabalham sobre fronteiriços, no Brasil e em Portugal. Paralelamente ao 

progressivo desenvolvi-mento de estudos sobre Moçambique e São Tomé, será muito 

enriquecedor investir mais na investigação sobre Cabo Verde e Angola, em diálogo com equipas 

que também já iniciaram essa via e aprofundar pontes com investigadores nas áreas dos crioulos 

e das línguas bantas, desenvolvendo sinergias. Será também frutuoso, do meu ponto de vista, 

desenvolver o diálogo com especialistas da aquisição.   

Tendo em vista questões já estudadas no PE e no PB, e com o respaldo da investigação 

sobre línguas bantas e crioulos, investiremos sem dúvida em tópicos novos, no nosso atual 

Projeto, relativamente às variedades do português em África. Mas não deixaremos, 
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naturalmente, de investir em novas investigações sobre aspetos do PE e do PB menos 

desenvolvidos.  

Termino sublinhando como será importante que jovens investigadores, ainda em busca de 

vias de trabalho, se interessem por desenvolver vertentes que enriqueçam o conhecimento da 

variação e da mudança, em português. O programa é vasto, mas a vitalidade de tantos 

investigadores garante um futuro promissor. 
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