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Pesquisas sobre a concordância nominal em variedades africanas do Português ainda são 

escassas, sobretudo, na língua escrita. Com o objetivo de descrever dados linguísticos 

relacionados à concordância nominal de número na modalidade escrita do Português 

Moçambicano em quatro cidades (Maputo, Nampula, Matola e Cuamba), este artigo 

pretende contribuir com estudos que visem a compreender os padrões dessa concordância, 

respeitando a noção de continuum e a relação com o perfil da aquisição do Português em 

diferentes comunidades de fala moçambicanas. Para tanto, foram coletados de textos 

manuscritos (relatos de experiência) produzidos em contexto informal por 46 moçambi-

canos 191 sintagmas nominais, em que é possível verificarmos estruturas com e sem 

concordância padrão. Sob a ótica do continuum de urbanização (Bortoni-Ricardo 2004), 

uma tendência pode ser verificada: ao contrário de Maputo, cidade localizada no polo 

urbano, há menos marcas de plural em Cuamba, cidade localizada no polo rural, onde a 

maioria dos colaboradores desta pesquisa tem o Português como L2. Ademais, tomando 

por base o continuum de nível de instrução (Brandão 2011), quanto menor a escolarização 

dos colaboradores, menos marcas de plural são verificadas.  

Palavras-chave: concordância, continuum, português, multilinguismo, Moçambique 

 

Researches on nominal agreement in African varieties of Portuguese are still scarce, 

especially in the written language. In order to describe linguistic data related to number 

nominal agreement in the written language of Mozambican Portuguese in four cities 

(Maputo, Nampula, Matola and Cuamba), this paper aims to contribute to studies that 

intend to understand the patterns of this agreement. So, it is necessary to consider the 

notion of continuum and the relation with the type of Portuguese acquisition in different 

Mozambican speech communities. For that, 191 noun phrases, in which it is possible to 

verify structures with and without agreement, were collected from handwritten texts 

(experience reports) produced in an informal context by 46 Mozambican citizens. From 

the perspective of the urbanization continuum (Bortoni-Ricardo 2004), a tendency can be 
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verified: unlike Maputo, a city located in the urban area, there are fewer plural marks in 

Cuamba, a city located in the rural area where most of the collaborators of this research 

has Portuguese as L2. Furthermore, based on the level of education continuum (Brandão 

2011), one concludes that fewer plural marks are verified when the collaborators have low 

level of education.  

Keywords: Agreement, Continuum, Portuguese, Multilinguism, Mozambique 
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1. INTRODUÇÃO 

 

artindo do contexto multilíngue do continente africano e centrando nossa atenção na descrição 

de estruturas linguísticas relativas à concordância nominal (CN) de número em dados 

escritos do Português Moçambicano (PM) em quatro cidades (Maputo, Nampula, Matola e 

Cuamba), é fundamental que levemos em conta o que é observado por Petter (2009: 203): “[n]a 

África, embora seja língua oficial, que é utilizada na administração e no ensino, o Português é 

adquirido, prioritariamente, como segunda língua, que tem por modelo a variedade  

europeia”, excetuan-do-se o Português de São Tomé e Príncipe, que tem ganhado estatuto de L1 

(Hagemeijer 2009). 

Estudos no domínio da CN ainda são muito escassos em variedades africanas do Português 

(Petter 2009; Adriano 2014; Inverno 2004; Brandão 2011, 2015; Brandão e Vieira 2012; Nzau 

et al. 2013; Jon-And 2010; Sedrins e Silva 2017, entre outros), sobretudo, quando voltados à 

modalidade escrita da língua (Gonçalves 2010; Bavo 2015; Siopa 2015; Sitoe 2015). Sedrins e 

Silva (2017) verificam, na língua falada dessas variedades, que, apesar de haver uma preferência 

por marcas de plural nos elementos que constituem o sintagma nominal (doravante, SN), 

diferentes estruturas se afastam das estruturas do Português Europeu (doravante, PE), cuja regra 

de concordância nominal de número se apresenta categórica (Brandão 2011, 2015; Brandão e 

Vieira 2012): 

 

1. Português de Angola: 

a. uns saco (AI1)1 

b. muitas coisa (AI1)  

c. das mão (AI2)  

d. dessas amostra (AI5) 

e. do quarenta (AI5)  

f. na tuas lavra (AI9)  

g. essa pessoas (AI15)  

h. o indivíduos (AI8) 

 

 
1 Dentro dos parênteses, encontram-se as seguintes informações: a) a variedade do Português representada pela(s) 

letra(s) inicia(is) e b) o número do informante (I). 

P 
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2. Português de Cabo Verde: 

a. vinte e uma erupção (CVI14)  

b. As zonas menos afetada (CVI14)  

c. situações difícil (CVI10) 

d. Toda essas tarefas (CVI16)  

e. Na gerações jovem (CVI19) 

 

3. Português de Guiné-Bissau: 

a. As família (GBI16)  

b. Várias escola (GBI16)  

c. Muito medicamentos naturais (GBI5)  

d. Da mulheres (GBI4)  

e. Esse boîtes (GBI9)  

f. O crentes (GBI5)  

g. Camada juvenis (GBI10) 

 

4. Português de São Tomé: 

a. os nosso marido (STI5)  

b. Alguns conhecimento (STI6)  

c. Todo o dilemas (STI2)  

d. Uma bolsas de estudo (STI4) 

 
5. Português de Moçambique: 

a. Os casamento de hoje (MI2)  

b. As criança (MI4)  

c. Numa barracas (MI6)  

d. Muito lares (MI12)  

e. Esse machibombos (MI12)  

f. O alimentos (MI9)  

g. O transporte suficientes (MI3) 

 

Um aspecto a destacarmos é que, na última variedade, a ausência de CN foi encontrada na 

língua escrita de estudantes com nível superior, conforme apresentado a seguir: 

 
6. As taxa de prevalência do SIDA, DTS na camada jovem é lata. (PE: taxas)  

(Gonçalves 2010: 38) 

7. a. muitos países estão preocupado (PE = preocupados) 
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b. estes mal (PE = males)  

c. muito estudos (PE = muitos)  

d. férias escolar (PE = escolares) (Sitoe 2015: 37-38) 

 

Embora a Língua Portuguesa (LP) tenha sido instituída como língua oficial de 

Moçambique, devendo ser ensinada como o padrão a ser aprendido na instituição escolar, o 

processo ensino- aprendizagem dessa língua apresenta grande complexidade. No nível 

superior, por exemplo, Siopa (2015: 7) observa que “a maior  parte dos estudantes que ingressa 

na universidade não tem proficiência linguística e comunicativa que este nível de ensino 

exige.”. O fato de os estudantes não terem sido ensinados em suas L1 compromete sua relação 

com a modalidade escrita, pois “têm dificuldade em transferir as estratégias de compreensão e 

expressão escrita para o Português, como fazem muitos aprendentes de outras línguas.” 

(Gonçalves e Chimbutane 2004: 7). Nesse sentido, sua escrita acadêmica, que exige, em geral, 

um registro formal voltado a  um maior grau de consciência metalinguística quanto às escolhas 

linguísticas e discursivas, evidencia um uso inadequado devido à interferência da língua falada 

comumente  usada em registro informal: 

 

Não estando ‘errado’, este registo está, muitas vezes, desadequado em contextos mais formais, 

como o académico e, sobretudo, se transposto para o discurso escrito. Deve-se assegurar, por 

isso, que os estudantes conheçam os diferentes níveis de língua e as diferenças entre o discurso 

oral e o discurso escrito, desenvolvendo, em simultâneo, a sensibilidade para a necessidade de 

adequação da língua (oral e escrita) aos diferentes contextos e situações de uso. 

 (Siopa 2015: 11) 

 

Bavo, fazendo referência às pesquisas de Gonçalves (2010) e Firmino (2002), reitera que 

as dificuldades verificadas na escrita de estudantes moçambicanos “decorrem 

fundamentalmente da situação do Português como L2, da fraca exposição à língua portuguesa e 

ainda da deficiente qualidade do processo de ensino-aprendizagem”. (Bavo 2015: 47). É sabido 

que, no contexto multilíngue de Moçambique, o Português está em contato com mais de 20 

línguas bantu (Sitoe e Nhunga 2000; Paula e Quiraque 2016), sendo aquela adquirida “durante 

a infância por via instrucional, embora nas cidades haja também condições para a sua utilização 

em meio natural, através de conversas entre companheiros de bairro, dos meios de comunicação 

social, etc.” (Gonçalves e Chimbutane 2004: 1).  

Outro ponto a destacarmos é que investigações linguísticas apontam para o fato de que a 

norma urbana culta não só em Moçambique, mas também em outros países africanos onde o 

Português é falado, é muito próxima à norma europeia do Português (cf. Mota et al. 2012; Mota 

2015; Gonçalves 2000): quanto mais escolarizado for o falante, mais seus usos linguísticos 

convergirão em direção ao PE, estando esses usos circunscritos ao domínio urbano. Essa 

conclusão, a nosso ver, sinaliza para a necessidade de novas pesquisas que contemplem o 

continuum de urbanização (polo rural ‒ polo rurbano ‒ polo urbano) proposto por Bortoni-

Ricardo (2004) e ampliem, por exemplo, o entendimento sobre o comportamento da CN de 

número em torno da possível polarização sociolinguística em Moçambique. Sob esse 

raciocínio, o estudo aqui proposto inscreve-se como pioneiro no âmbito dos estudos 

sociolinguísticos já realizados sobre o PM na medida em que descreve contextos da CN de 
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número em dados de escrita de quatro cidades moçambicanas2, a saber: Maputo (representada 

pelo polo urbano), Matola e Nampula (representadas pelo polo rurbano) e Cuamba 

(representada pelo polo rural). 

Para o tratamento da temática aqui proposta, este artigo encontra-se assim estruturado: 

além desta seção 1, em que se apresentam o objeto de estudo, a relevância e o objetivo 

norteador, discutem-se, na seção 2, aspectos teóricos necessários à abordagem dos dados sob a 

ótica do continuum; na seção 3, enunciam-se os procedimentos metodológicos adotados; na 

seção 4, analisam-se os dados linguísticos e, por fim, apresentam-se as considerações finais. 

 

 

 

2. O QUADRO TEÓRICO 

 

Este estudo investigativo encontra-se embasado no princípio de que a heterogeneidade é 

constitutiva de toda e qualquer língua natural. A língua é, portanto, um “instrumento de 

comunicação utilizado pela comunidade  de fala” (Labov 2008[1972]:187), sendo esta entendida 

como “um grupo que compartilha as mesmas normas em relação à língua” (Labov 2008: 158). 

Nesse sentido, convoca-se necessariamente o meio social onde essas normas são construídas e 

partilhadas, abrindo espaço à defesa de que a língua é identitária dessa comunidade de fala. 

No âmbito da variação na concordância de número, assumimos aqui que a forma 

linguística inovadora (ex.: os meninoø) coocorre com a forma conservadora (ex.: os meninos) 

funcionando, por exemplo, como indicadora de diferenças sociais, o que é demonstrado pela 

complexa relação de estratificação social (+status social versus –status social). Desse modo, 

enquanto a primeira forma tende a ser estigmatizada pelo grupo que possui status social mais 

elevado, a segunda é supostamente valorizada. Essa avaliação está longe de ter um respaldo 

linguístico pois sua motivação está intimamente associada, por exemplo, a valores ideológicos. 

Em se tratando do contexto moçambicano, os falantes tendem a adotar como padrão de uso a 

norma europeia do Português como garantia de sua ascensão social por considerá-la  de 

prestígio: 

 

[…] nas sociedades pós-coloniais em geral, e mais particularmente na comunidade 

moçambicana, o domínio da norma europeia da língua portuguesa ou, pelo menos, de uma 

variedade ‘educada’ desta língua constitui uma mais-valia que confere prestígio a qualquer 

cidadão adulto e, acima e tudo, dá garantias de uma maior mobilidade social.  

(Gonçalves 2015: 22) 

 

Nesse contexto, não podemos perder de vista a atuação do nível de instrução do falante: 

quanto menos acesso à língua-alvo (o Português), menor a convergência do PM à norma 

europeia do Português. Segundo Gonçalves e Chimbutane: 

 

[...] o PM apresenta um amplo espectro de variação que inclui desde as subvariedades 

“basilectais”, mais distantes do padrão europeu, dos falantes com pouco contacto com a língua-

alvo, até às subvariedades mais próximas deste padrão, dos falantes mais instruídos.. 

 
2   As razões para o enquadramento dessas cidades nesses polos são apresentadas na seção 3 dedicada aos 

procedimentos metodológicos. 
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(Gonçalves e Chimbutane 2004: 1-2) 

 

No domínio da concordância, Gonçalves (2000) pontua:  

 
Quanto às inovações morfológicas (como, por exemplo, o enfraquecimento da morfologia de 

flexão nominal e verbal), verifica-se que estas são produzidas por falantes pouco escolarizados, 

ou, nos casos em que apresentam uma distribuição social mais ampla, dizem respeito a 

fenómenos muito específicos [...] 

(Gonçalves 2000: 3) 

 

Por essa razão, este estudo, na medida do possível, visa a apontar para tendências de uso da 

CN de número em dados escritos do PM que possam evidenciar a existência do continuum de 

nível de instrução (cf. Figura 1) proposto incialmente por Brandão (2011) e retomado por 

Brandão e Vieira (2012) ao analisarem a CN de número na língua falada de três variedades do 

Português.  

Continuum de nível de instrução 

 

 [‒ marcas] [+ marcas]  

Não escolarizados/                          Fundamental             Médio           Superior 

Escolaridade: 1 a 4 anos 

Figura 1: Continuum de nível de instrução.  Fonte: Brandão e Vieira (2012: 1047) 

 

Analisando a CN de número na língua falada do Português Brasileiro (PB) e do Português 

de São Tomé (PST), Brandão (2011) faz a seguinte observação:  

 
na modalidade oral, a concordância nominal, no PB e, ao que tudo indica, no PST, situa-se 

num continuum que opõe, em comunidades urbanas, de um lado, os indivíduos [- letrados] e de 

outro, os [+ letrados], isso sem levar em consideração outros contínuos, como os de 

urbanização e de monitoração estilística, conforme a proposta de Bortoni-Ricardo (2004).   

(Brandão 2011: 175) 

 

Sob essa ótica, mesmo voltando-se esta pesquisa à modalidade escrita do PM, veremos, na 

seção da análise dos dados, que o continuum de nível de instrução se revela atuante. Sobre a 

CN de gênero, por exemplo, Adriano (2014: 203) verifica que casos de ausência dessa 

concordância no PM são produzidos em zonas suburbanas ou mesmo rurais por falantes com 

pouca ou nenhuma escolaridade.  

Ademais, em sua pesquisa sobre a concordância de terceira pessoa do plural no PM, 

Pissurno (2017) observa que a maior formalidade exigida na área urbana (em seu caso, a cidade 

de Maputo) leva o falante a produzir mais marcas de número do que falantes de outras 

localidades afastadas dessa capital, o que implica considerarmos, ao lado do continuum de nível 

de instrução, o seguinte continuum de urbanização proposto inicialmente por Bortoni-Ricardo 

(2004) para o Português Brasileiro (PB): 
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[‒ marcas]           [+ marcas] 

 

falares rurais                                   falares rurbanos                         falares urbanos 

Figura 2: Contínuo de urbanização.  (Adaptado de Bortoni-Ricardo 2004: 52) 

 

Bortoni-Ricardo (2004) resume sua proposta nos seguintes termos: 

 

Em um dos pólos do contínuo, estão as variedades rurais usadas pelas comunidades 

geograficamente mais isoladas. No pólo oposto, estão as variedades urbanas que 

receberam maior influência dos processos de padronização da língua […]  No espaço entre 

eles fica uma zona rurbana. Os grupos rurbanos são formados pelos migrantes de origem 

rural que preservam muito de seus antecedentes culturais, principalmente no seu repertório 

linguístico, e as comunidades interioranas residentes em distritos ou núcleos semi -rurais, 

que estão submetidos à influência urbana, seja pela mídia, seja pela absorção de tecnologia 

agropecuária.  

(Bortoni-Ricardo 2004: 52) 

 

Ademais, a autora ressalta: “[n]o contínuo da urbanização, não existem fronteiras  

rígidas que separem os falares rurais, rurbanos e urbanos. As fronteiras são fluidas e há 

muita sobreposição entre esses tipos de falares (por isso mesmo, falamos de um contínuo 3)” 

(Bortoni-Ricardo 2004: 53).  

Com base nesse continuum, descreveremos estruturas relacionadas à CN de número na 

língua escrita de quatro cidades moçambicanas, a saber: Maputo (capital nacional do país), 

Matola (capital da província de Maputo situada a 10km de Maputo), Nampula (capital da 

província de Nampula, situada a 2058 km de Maputo) e Cuamba (cidade da província do 

Niassa situada a 2024 km de Maputo).  

Abordarmos o continuum de urbanização implica necessariamente compreendermos 

como ocorre a aquisição do Português em diferentes polos e, portanto, ergue-se uma questão 

central: em que polo é mais frequente o Português ser adquirido como L1 e como L2? A 

resposta a esse questionamento é crucial para a análise dos dados na medida em que, se o 

Português é adquirido como L2, é possível que propriedades gramaticais da L1 (língua(s) 

materna(s) do grupo banto) regulem a aquisição daquela, indo na direção do que prevê o 

modelo de aquisição de L2 proposto por Schwartz e Sprouse (1996). Para Gonçalves e 

Chimbutane (2004: 1),  

 

[...] as novas propriedades do PM estão ainda em fase de variação, verificando-se que a 

maior parte dos seus falantes ora produzem estruturas convergentes com a norma europeia, 

ora usam estruturas divergentes desse padrão. A maior parte dos falantes parece assim 

operar com mais do que uma gramática [...] 

 

 
3 Grifo da autora da citação 
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Sobre a aquisição da LP como L1 e como L2, o Censo4 de 2007 divulgado pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE) de Moçambique apresenta um elevado percentual do 

Português como L2 em todo o país (79%), sendo essa aquisição maior na zona rural 

(90,7%): 

 

Conhecimento da LP 

Área De Residência 

Total 

Urbana Rural 

Fala Português como L1 32.4% 9.3% 21% 

Fala Português como L2 67.6% 90.7% 79% 

Quadro 1: Distribuição percentual da população de 5 anos ou mais segundo conhecimento do Português  

como L1 ou L2, por área de residência em Moçambique. (Adaptado do Censo de 2007) 

 

Neste trabalho, atentando para a referida diferença entre os contextos rural e urbano, os três 

espaços do continuum (cf. Figura 2) são aqui representados pelas seguintes cidades: Maputo 

(polo urbano), Matola (polo rurbano), Nampula (polo rurbano) e Cuamba (polo rural). Assim, 

para o Português como L2, espera-se uma frequência decrescente, partindo do polo + rural para 

o polo + urbano: 

 

Província 
Fala Português 

como L1 

Fala Português 

como L2 

Niassa 16.9% 83.1% 

Nampula 21.9% 78.1% 

Maputo 33.1% 66.9% 

Maputo (cidade) 44.9% 55.1% 

Quadro 2: Distribuição percentual da população de 5 anos ou mais segundo conhecimento do Português 

como L1 ou L2, por província em Moçambique. Fonte: Adaptado do Censo de 2007 

 

Assumindo com Bortoni-Ricardo (2004) que há fluidez e sobreposição entre os falares que 

compõem o continuum de urbanização, verificamos que as províncias do Niassa e de Nampula, 

embora tenham áreas urbanas e rurais onde residem seus moradores, tal como ocorre em 

 
4 Agradecemos à professora Perpétua Gonçalves por disponibilizar dados deste Censo.  
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Maputo província, esta possui um percentual menor de aquisição do Português como L2 

possivelmente por sua proximidade com Maputo cidade, representativa dos falares urbanos. 

Passados 10 anos, o Censo de 2017 (INE 2017) mostra que o Português adquirido em 

Moçambique como L1 continua sendo realidade minoritária (apenas 16,6%), tendo maior 

frequência na zona urbana (38,3%) do que na zona rural (5,12%). Ademais, os dados do IV 

Recenseamento Geral da População e Habitação realizado em Moçambique em 2017 
continuam apontando para o fato de que, no meio rural, a frequência de uso do Português 

continua pequena, sobretudo, quando observadas as províncias do Niassa (2.15%) e de 

Nampula (1.07%): 

 

Província 
Língua Bantu mais 

Falada/Português 
Urbano Rural 

Niassa 

Emakhuwa 38.15% 42.59% 

Português 29.88% 2.15% 

Nampula 

Emakhuwa 71.33% 97.02% 

Português 21.50% 1.07% 

Maputo  

Xichangana 34.26% 52.93% 

Português 61.15% 36.47% 

Quadro 3: Distribuição percentual da população de 5 anos ou mais segundo a língua que 

fala com mais frequência em casa. Fonte: Adaptado do Censo de 2017 

 

Não obstante, uma alteração se verifica nas Estatísticas da Cultura 2020 da cidade de 

Maputo no que se refere à frequência de uso do Xichangana: “Em 1997, Xichangana foi a 

língua mais falada e nos Censos seguintes foi substituída pelo Português, com uma tendência 

crescente, de 25,1% em 1997 para 62,3% em 2017.” (INE 2020: 12) 

Jon-And, ao analisar, em 2007, a CN de número no Português popular falado na cidade de 

Maputo adquirido como L2, verificou que falantes com mais de 61 anos produziram menos 

marcas de plural, conforme mostram os seguintes exemplos (Jon-And 2010: 29): 

 
8. a. ainda permanecemos com aquelas casas velha 

b. as coisa de limpeza  

c. bidom de vinte litro 

d. maioria das nossas casa fizemos 
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Duas hipóteses foram aventadas pela autora diante das estruturas em (8): ou podem ser 

explicadas via contato linguístico ou por influências de substrato (a saber: línguas do grupo 

bantu). Para tanto, os 2.846 dados foram coletados de entrevistas (com duração de 30 a 60 

minutos) realizadas com 18 informantes (9 mulheres e 9 homens), distribuídos em três faixas 

etárias (20 a 40 anos; 41 a 60 anos e 61+anos), tendo todos o mesmo nível de instrução, a saber: 

de três a sete anos de escolarização. Em sua análise, a autora argumenta a favor da segunda 

hipótese: por serem o Xirhonga ou o Xichangana as línguas bantu faladas como L1 por seus 

falantes, em que o plural é marcado por um prefixo nominal (cf. (9a) e (9b)), os casos em (8) 

com marcas de plural em elementos adjacentes à esquerda do núcleo nominal decorreriam 

dessa marcação:  

 

9. a. Xirhonga 

xi-luva             svi-luva  

SG-flor             PL-flor 

“flor”                “flores”  

 

b. Xichangana 

Ø-yindlu          ti-yindlu  

SG-casa           PL-casas  

 “casa”              “casas”         (Nhunga 2004 apud Jon-And 2010: 43) 

 

Jon-And (2010: 44) também observa que, tal como ocorre com o núcleo nominal que 

recebe o prefixo de número (singular/plural), adjetivos, demonstrativos e possessivos que se 

alocam após esse núcleo também recebem esse prefixo em Xirhonga: 

 
10. a. li-kuku           dzi-kulo  

SG-esteira      SG-grande  

“esteira grande”  

 

b. ti-kuku        ti-kulu  

PL-esteira   PL-grande  

“esteiras grandes” 

 

Verificamos, portanto, que a direção da marcação de pluralidade no SN em línguas bantu 

(à esquerda dos nomes) difere da direção ocupada pela desinência de número em Português (à 

direita do nome). Como há pouca exposição dos falantes moçambicanos a amostras robustas do 

input do Português, segundo observa Gonçalves (2015), aventamos a hipótese de que a 

aquisição dessa marcação no PM pode não ocorrer de forma bem-sucedida, sobretudo, quando 

se tratar de falantes que residem em regiões rurais onde há alta frequência do Português como 

L2 (cf. Quadro 1). Não obstante, no caso de o Português ser adquirido como L1, a hipótese da 

influência de substrato não se sustenta e, portanto, supomos que os casos com ausência de 

marcas de plural ausência estariam submetidos a contextos estruturais muito específicos, uma 

situação a ser explorada mais adiante.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. O local da coleta dos dados 

 

A fim de descrevermos contextos da CN de número na língua escrita produzida por 

indivíduos de diferentes cidades moçambicanas, foi realizada uma pesquisa de campo, de 

agosto a outubro de 2018, em três províncias moçambicanas, a saber: província de Maputo 

(cidades: Maputo e Matola); província de Nampula (cidade: Nampula) e c) província do 

Niassa (cidade: Cuamba). A escolha dessas cidades deve-se ao fato de que, através do 

continuum de urbanização – Maputo (polo urbano), Matola (polo rurbano), Nampula (polo 

rurbano), Cuamba (polo rural)–, seja possível percebermos tendências quanto ao uso de 

marcas de plural no SN, uma perspectiva de análise que, até onde temos verificado, 

apresenta-se como pioneira nos estudos realizados sobre a variedade africana do Português 

aqui investigada.5  

As quatro localidades selecionadas distinguem-se em termos socioeconômicos. Matola 

e Maputo encontram-se localizadas ao Sul de Moçambique; Maputo é o principal centro 

econômico e administrativo por ser a capital nacional onde há diversas instituições de 

ensino e redes de saúde, sendo sua população total, segundo o Censo de 2017, de 1.088.449 

habitantes. Matola, por sua vez, é a capital da província de Maputo (com uma população de 

1.931.298, segundo Censo de 2017) e, embora se destaquem o setor industrial e o crescente 

processo de urbanização, Nhambirre (2011) observa que, em 2009, grande parte de sua 

população ainda não vivia na zona urbana (apenas 39%) quando comparada à zona rural 

(14%) e suburbana (47%). Em 2018, durante a coleta dos dados, foi possível percebermos 

ainda essa distinção entre Maputo e Matola. 

Sobre as duas cidades localizadas no Norte de Moçambique, Nampula, por um lado, é 

considerada a “capital do Norte” com uma população de 743.125 habitantes (Censo de 

2017). Economicamente, predomina a atividade agrícola (ex.: algodão e tabaco), havendo 

importante crescimento do comércio e a presença de muitas instituições de ensino superior. 

Por outro lado, Cuamba, com uma população de 56.801 habitantes e por ser uma área 

predominantemente rural, passou de vila à cidade em 1971, havendo poucas instituições de 

ensino superior e predominando o setor agrícola (ex: algodão, milho e sorgo).  

Vale destacarmos ainda que, embora Nampula e Matola estejam inseridas no polo 

rurbano, a primeira apresenta um maior desenvolvimento no setor educacional, médico e do 

comércio do que a segunda, estando mais próxima do perfil socioeconômico e educacional 

de Maputo, o que nos leva a propor o seguinte continuum: 

 

 

 

 
5  Vale referirmos ainda que esta pesquisa faz parte do projeto Padrões de concordância no Português falado e 

escrito por moçambicanos: da produção à percepção  por nós coordenado5 e desenvolvido na Universidade 

Federal Rural de Pernambuco. Durante a coleta dos dados, contamos com a parceria da Universidade 

Eduardo Mondlane (UEM), localizada na cidade de Maputo, através da Faculdade de Letras e Ciências 

Sociais, no âmbito do programa da cátedra de Português - Língua Segunda e Estrangeira, cuja diretora é a 

professora e pesquisadora Perpétua Gonçalves. 
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[‒ marcas]           [+ marcas] 

 

Cuamba                          Matola                     Nampula                      Maputo  

Figura 3: Continuum de urbanização em Moçambique. Fonte: Elaboração própria. 

 

No que se refere ao multilinguismo presente nas províncias aqui selecionadas (que se 

encontram em itálico no quadro), vale apresentarmos as línguas faladas em cada uma, 

conforme informações extraídas do Censo de 2007 (INE 2010): Veja-se Quadro 4. a seguir. 

 

Línguas Províncias onde são faladas Falantes % 

Emakhuwa Cabo Delgado, Nampula, Niassa, 

Zambézia, Sofala 

4.105.122 25.92 

Xichangana Gaza, Maputo, Cidade de Maputo, 

Inhambane, Niassa 

1.682.438 10.62 

Elomwe Nampula, Niassa, Zambézia 1.202.256   7.59 

Cinyanja Nampula, Niassa, Zambézia    905.062   5.71 

Citshwa Gaza, Inhambane, Maputo, Sofala    469.343   2.96 

Ciyaawo Cabo Delgado, Niassa    340.204   2.14 

Xirhonga Gaza, Maputo, Cidade de Maputo, 

Inhambane 

   239.333   1.52 

Gitonga Gaza, Inhambane, Maputo,  

Cidade de Maputo 

   203.924   1.28 

Cicopi Gaza, Inhambane, Maputo,  

Cidade de Maputo 

   169.811   1.07 

Ekoti Nampula     60.780   0.38 

Português Todas as províncias 1.828.239 11.54 

Outras línguas 

maternas 
Todas as províncias 

   310.259   1.95 

Línguas dos sinais Todas as províncias       7.059   0.05 

Quadro 4: Línguas faladas nas províncias moçambicanas. Fonte: Adaptado do Censo de 2007 
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Conforme verificamos, as duas línguas bantu mais faladas em diferentes províncias são o 

Emakhuwa (25,92%), língua falada nas cidades de Nampula e Cuamba, e o Xichangana 

(10,62%), falada nas cidades de Maputo e da Matola, por exemplo. Quanto ao Português, 

verificamos que ainda é pouco falado, pois o percentual de 11,54% encontra-se distribuído para 

todas as províncias moçambicanas. No Censo de 2017, verificamos um pequeno aumento no 

percentual geral de moçambicanos que falam Português (16,8%), sendo o Emakhuwa a língua 

bantu mais falada pela população (26,32%). 

 

3.2. A amostra e o perfil dos colaboradores do estudo 

Buscamos selecionar colaboradores que se enquadrassem nos critérios adotados pelos 

pesquisadores do projeto Estudo comparado dos padrões de concordância em variedades 

africanas, brasileiras e européias do Português –coordenado no âmbito do Projeto ALFAL 

21 pelas professoras Sílvia Rodrigues Vieira e Silvia Figueiredo Brandão e hoje intitulado 

Estudo comparativo de variedades africanas, brasileiras e europeias do Português 

(COMPARAPORT)–, visando a comparações futuras com os resultados obtidos por integrantes 

desse  projeto. Diante disso, os falantes escolarizados deveriam ser distribuídos em cada 

localidade, seguindo os critérios adotados por Pissurno (2017): a)  nível de instrução 

(ensino primário (1ª a 7ª classe), ensino secundário (8ª a 12ª classe) e ensino superior), b) 

faixa etária (Faixa A: 18 a 35 anos, Faixa B: 36 a 55 anos e Faixa C: 56 a75 anos), c) sexo 

(masculino e feminino), d) Português como L1 e L2 e e) Língua(s) dominada(s) pelo 

informante6 ((i) aqueles que afirmam que falam apenas Português; (ii) aqueles que declaram 

falar Português e apenas “compreendem um pouco línguas locais”; (iii) aqueles que dizem 

ser falantes fluentes de Português e uma (ou mais) línguas locais, a depender do contexto e 

(iv) aqueles que declaram usar o Português somente em casos de necessidade, pois, na 

maior parte do tempo, comunicam-se em língua locais). 

Com base nesses critérios, deu-se início à pesquisa de campo para a coleta das 

produções escritas (textos predominantemente narrativos). Para tanto, objetivando 

coletarmos textos em que os colaboradores se envolvessem com a temática narrada, 

prestando menos atenção ao como estava escrevendo, foi dado o início da seguinte estória 

para que dessem continuidade: 

 

Desde a minha infância e adolescência, tenho vivido experiências de vida muito 

importantes para meu crescimento pessoal e convívio com outras pessoas. Há 

muitas situações boas e engraçadas, mas já passei por algumas situações de 

perigo. Vou escrever sobre algumas! Certo dia...  

 

Trata-se, portanto, de um relato de experiência. Os colaboradores produziram seus 

relatos sob a forma de manuscritos em seu ambiente doméstico, um contexto informal. Ao 

coletarmos os textos, verificamos que alguns possuem dimensões reduzidas (5 a 8 linhas) e 

outros possuem em média de 10 a 20 linhas, o que limita a formulação de generalizações 

neste estudo, apontando não só para a necessidade de coletas adicionais nas cidades 

selecionadas, mas também para a ampliação da amostra com coleta de dados em outras 

cidades e províncias. 

 
6 Deixamos para analisar esse último critério em trabalhos futuros. 
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Outro limite de cunho empírico tem a ver com a seleção da população. Era esperado um 

número grande de colaboradores, mas, devido a algumas dificuldades enfrentadas na 

pesquisa de campo, só foram selecionados dados escritos de 46 moçambicanos, conforme 

segue a distribuição por cidade: 
 

 

 
Nível de instrução7 

Faixa etária  Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Faixa a 

(18-35 anos) 

masc. fem. masc. fem. masc. fem. 

P L2
8: 1  P L1

9: 2  P L1: 5  

Total geral de 

Colaboradores 
8 

Quadro 5: Distribuição dos colaboradores em Maputo. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 Nível de instrução 

Faixa etária  Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Faixa A 

(18-35 anos) 

masc. fem. masc. fem. masc. fem. 

--- --- P L1: 3 P L1: 2 --- P L1: 2 

Faixa B 

(36-55 anos) 
--- 

Bilingue 1 

 
--- P L1: 1 --- --- 

Faixa C 

(56-75 anos) 
P L2: 1 P L2: 2     

Total geral de 

Colaboradores 
12 

Quadro 6: Distribuição dos colaboradores na Matola. Fonte: Elaboração própria. 

 
7  Níveis de instrução: Nível 1: ensino fundamental (até a 9ª classe); Nível 2: ensino médio (10ª classe em diante); 

Nível 3: ensino superior completo ou cursando. 
8  Português como segunda língua 
9  Português como primeira língua 



 

77 

 

 

 

 
Nível de instrução 

Faixa etária  Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Faixa A 

(18-35 anos) 

masc. fem. masc. fem. masc. fem. 

P L2: 1 P L2: 1 ---  Bilingue:1 P L1: 2 
P L1: 6 

     Bilingue:1 

Faixa B 

(36-55 anos) 
P L2: 1 --- --- --- --- --- 

Total geral de 

Colaboradores 
13 

Quadro 7: Distribuição dos colaboradores em Nampula. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 Nível de instrução 

Faixa etária  Nível 1 Nível 2 

Faixa A 

(18-35 anos) 

masc. fem. masc. fem. 

PL1: 1 

PL2: 3 
--- 

PL1: 1 

PL2: 4 

PL1: 1 

PL2: 2 

Bilíngue: 1 

Total geral de 

Colaboradores 
13 

Quadro 8: Distribuição dos colaboradores em Cuamba. Fonte: Elaboração própria. 

 

Observamos, através do mapeamento do perfil dos colaboradores, que a estratificação da 

amostra se apresenta muito diversificada entre as localidades, o que resulta, por conseguinte, em 

sua limitação, impedindo-nos de submeter os dados ao modelo de análise multivariada do 

Programa Goldvarb-X. Nesse sentido, a análise configura-se fundamentalmente como 

descritiva, não se apoiando em uma análise quantitativa consoante o perfil laboviano, mas 

conforme a distribuição dos dados em função dos critérios relacionados aos continua 

estabelecidos. De início, algumas tendências já podem ser observadas e pesquisas futuras, com a 

ampliação da amostra, podem vir a confirmá-las. São elas: 
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a) colaboradores com menor nível de instrução (até a 9ª classe) tendem a ter o 

Português como L2 em todas as cidades; 

b) colaboradores bilíngues são poucos e encontram-se, em geral, na faixa etária A 

(18 a 35 anos); 

c) colaboradores com nível superior estão na Faixa A e têm o Português como L1; 

d) colaboradores de Cuamba (polo rural) tendem a ter o Português como L2, 

independentemente do nível de instrução. 

 

Além de as tendências (a), (c) e (d) irem ao encontro do que está previsto pelo Censo de 

2007, coadunam-se também a algumas das observações feitas por Pissurno (2017) para os 35 

colaboradores moçambicanos entrevistados em setembro de 2016 na cidade de Maputo, a saber: 

 

Ao que tudo indica, não ter acesso a níveis acima do fundamental na educação escolar 

corresponde, majoritariamente, a não ter o Português como L1. Isso ficou evidente em nossa 

dificuldade em conseguir informantes naturais de Maputo que fossem falantes de Português 

como língua materna nos níveis mais baixos de escolaridade. O inverso também parece ser 

verdade, tendo em vista que todos os informantes encontrados com nível superior se declaram 

falantes de Português como L1 e são, em sua grande maioria, aqueles que afirmam não ter e/ou 

ter pouquíssimo conhecimento das línguas locais.  

(Pissurno 2017: 103) 

 

[…] a faixa A [18-35 anos] teria comumente o Português como L1, por terem nascido entre 

1982 e 1999, cerca de, no mínimo, 7 anos após a independência do país, contexto em que esta 

já era a língua prestigiada, de uso geral nas instituições e nos ambientes de prestação de 

serviço, mas ao mesmo tempo sofreria fortíssima influência das línguas locais, muito presentes 

nos ambientes sociais e nas ruas de Maputo. Na verdade, estes seriam, portanto, os falantes 

prototipicamente bilíngues da sociedade moçambicana, que fazem uso simultâneo de mais de 

uma língua no seu dia a dia, sem restrições ou proibições, como ocorreu com a geração pós-

independência.   

(Pissurno 2017: 109) 

 

Diante dos aspectos aqui abordados, fica evidente que não podemos deixar de lado a análise 

do contexto multilíngue em que se insere o PM nem tampouco outras questões extralinguísticas 

associadas, por exemplo, ao nível de instrução e à cidade onde reside o falante.  

 

3.3. Constituição dos corpora 

 

Concluída a coleta, foram selecionados 191 dados (em que ocorre ora a aplicação da regra 

da CN de número padrão (CN+), ora sua não-aplicação (CN‒)), estando 175 SNs em contextos 

não-predicativos e 16 SNs em contextos predicativos. A seguir, é apresentada a distribuição 

geral das ocorrências do SN por cidade: 
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Cidade 

Ocorrência do SN 

Contexto 

não-predicativo 

Contexto 

predicativo 

Maputo 34 5 

Matola 32 6 

Nampula 44 4 

Cuamba 65 1 

Total geral 175 16 

Quadro 9: Total geral de ocorrência do SN por cada cidade moçambicana em análise.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observem-se alguns exemplos extraídos dos corpora deste estudo que evidenciam (CN+) e 

(CN‒)  

 
11. corpus de Maputo: 

 

a. Fomos abordados (M; Faixa 1; PL1, Sup.)10 

b. Podíamos ter sido magoadoØ (M, Faixa 1; PL1, Sup.) 

 
12. corpus da Matola: 

 

a. dois filhoØ (F; Faixa 3; PL2; Fund.) 

b. Estávamos todos tristes (F; Faixa 1; PL1; Méd.) 

 
13. corpus de Nampula: 

 

a. Coisas ruimØ (M; Faixa 1; PL2; Fund.) 

b. Os portões encontravam-se fechados (F; Faixa 1; PL1; Sup.) 

 

14. corpus de Cuamba: 
 

a. Seus bringadeiraØ (M. Faixa 1; PL2; Fund.) 

b. Eles olhavam para mim nervosos (F; Faixa 1; PL2; Méd.) 

 
10  Entre parênteses, são apresentadas informações relacionadas ao sexo (M=masculino; F=feminino), à faixa etária, à 

aquisição do Português como L1 ou como L2 e, por fim, o nível de instrução (Sup= superior; Med= médio; 

Fund=fundamental) 
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4. A ANÁLISE DOS DADOS 

 

A partir das tendências apresentadas no final da subseção 3.2., é plausível 

considerarmos que: (a) colaboradores com menor nível de instrução e, por terem maior contato 

com sua língua local adquirida como L1, tendem a produzir menos realizações de marcas de 

número, ao contrário de colaboradores com nível superior cujos dados de não-realização dessas 

marcas estão submetidos a restrições estruturais, conforme verificado por Gonçalves (2000); e 

(b) o polo rural apresentaria dados que se afastariam mais da norma europeia do Português. Em 

síntese, embasada na perspectiva de dois continua (a saber: o continuum de urbanização 

proposto por Bortoni-Ricardo (2004) e o continuum de nível de instrução proposto por Brandão 

(2011)), a análise dos dados aqui empreendida poderá sinalizar para as seguintes hipóteses 

relativas à CN de número no contexto multilíngue de Moçambique: 

 

a) sendo Cuamba representativa da zona rural e Matola, da zona rurbana (mas com um 

perfil socioeconômico um pouco mais afastado de Nampula), esperamos que haja 

menos marcas de plural nessas cidades que se encontram situadas à esquerda do 

continuum (cf. Figura 3); 

b) quanto menor o nível de instrução do colaborador (implicando considerar que o 

Português tenha sido adquirido como L2), menos marcas de plural serão verificadas 

(cf. Figura 1). 

 
Sobre a última hipótese, dados do Censo de 2007 confirmam a relação entre o nível de 

instrução e o estatuto do Português como L1 e como L2: 

 

Nível de ensino concluído 
Fala Português 

como L1 

Fala Português 

como L2 

Alfabetização 11.8% 88.2% 

Ensino primário do 1º Grau (EP1) 11.9% 88.1% 

Ensino primário do 2º Grau (EP2) 17.7% 82.3% 

Ensino secundário geral do 1º Ciclo 

(ESG1) 
28% 72% 

Ensino Secundário Geral do 2º 

Ciclo (ESG2) 
41.2% 58.8% 

Ensino Técnico Elementar (ETE) 35% 65% 

Ensino Técnico Básico (ETB) 36.6% 63.4% 
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Ensino Técnico Médio (ETM) 42.4% 57.6% 

Curso de Formação de Professores 

Primários (CFPP 
21% 79% 

Superior 49.2% 50.8% 

Sem informação 23.6% 76.4% 

Moçambique 19.8% 80.2% 

Quadro 10: Correlação entre nível de instrução e aquisição do Português como L1 e L2. 

Fonte: Censo de 2007 

 

De início, passemos à análise de todos os contextos não-predicativos em que verificamos 

(CN‒). Das quatro cidades selecionadas, os 34 dados de Maputo não apresentam ausência de 

marcas de plural, ao passo que em Cuamba (cf. ex. (15)), obtivemos 4 ocorrências de um total 

de 65 dados; em Matola (ex.16), 3 ocorrências de um total de 32 dados e, em Nampula (ex.17), 

1 ocorrência de um total de 44 dados:  
 

15. a. Nos momentos passadoØ (M; Faixa 1; PL2; Fund.) 

b. Seus colegaØ (M. Faixa 1; PL2; Fund.) 

c. Seus bringadeiraØ (M. Faixa 1; PL2; Fund.) 

d. Os meus amigoØ (M. Faixa 1; PL2; Med.) 

 

16. a. muitas necessidadeØ (F; Faixa 3; PL2; Fund.) 

b. dois filhoØ (F; Faixa 3; PL2; Fund.)  

c. Os meus filhoØ (F; Faixa 3; PL2; Fund.)  

 

17.  Coisas ruimØ (M; Faixa 1; PL2; Fund.)  

 

Conforme observamos, todas as ocorrências de (CN‒) são produzidas por colaboradores 

que têm o Português como L2, tendo a maioria o ensino fundamental. Além disso, esses casos 

são mais frequentes em Cuamba (polo rural) e Matola (polo rurbano), conforme previsto pelo 

continuum representado na figura 4. A seguir, são descritas as estruturas dos SNs em análise: 

 

18. SN formado por duas posições: 
 

a. [Detpl. + Nsing.] (cf. (15b), (15c), (16a) e (16b)) 

b. [Npl. +Adjsing.] (cf. (17)) 
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19. SN formado por três posições: 

 

a. [Det (Art.)pl. + Det.(Poss.)pl.+Nsing.] (cf. (15d) e (16c)) 

b. [Det (Art.)pl. + Npl.+ Adjsing.] (cf. (15a)) 

 

Observamos que as estruturas descritas em (18) possuem maior ocorrência (5 casos), 

recebendo a primeira posição sempre a marca de plural. Quanto às estruturas em (19), a terceira 

posição não recebe essa marca, um resultado que vai na direção dos resultados discutidos por 

Jon-And (2010) e por outros pesquisadores em diferentes variedades não-europeias do 

Português (Scherre 1988; Brandão e Vieira 2012; Sedrins e Silva 2017). Em sua pesquisa, 

Sedrins e Silva, ao analisarem a CN de número na língua falada de cinco variedades africanas 

do Português, concluem: “ 

 

Os dados referentes à não-aplicação da regra de concordância em todos os itens pluralizáveis 

do SN tendem também a seguir uma tendência já observada para variedades do PB, que é a do 

favorecimento da marcação para elementos localizados à esquerda do SN. 

(Sedrins e Silva 2017: 97) 

 

Centrando, agora, nossa atenção nos contextos predicativos, verificamos que, ao contrário 

dos contextos não-predicativos, há casos de (CN‒) produzidos por falantes com nível superior 

que têm o Português como L1: em Matola, há 2 ocorrências (cf. (20)) de um total de 6 dados e, 

em Maputo (cf. (21)) e em Nampula (cf. (22)), há apenas 1 ocorrência de um total de 5 e 4 

dados, respectivamente:  

 

20. a. É frequenteØ incrusões de assaltos” (M; Faixa 3; PL2; Fund.) 

         

 b. Outras mulhere que ficam felizØ” (F; Faixa 3; PL2; Fund.) 

 

21.  Podíamos ter sido magoadoØ (M, Faixa 1; PL1, Sup.) 

 

22.  Ficamos quase um minuto de silêncio, tremendo e apavoradaØ (F; Faixa 1; Bilíngue; 

Sup.) 

 

Quando verificadas as ocorrências acima, os contextos estruturais apontam para algumas 

restrições. No caso dos dados produzidos pelos colaboradores de Matola que têm o Português 

como L2, ou o sujeito está posposto ao predicativo (cf. (20a.) ou o predicativo se encontra um 

pouco distante do sujeito em uma oração relativa (cf. (20b.)). Nos demais casos, o predicativo 

encontra-se ou após três verbos funcionais (cf. (21)) ou muito afastado do verbo cópula (cf. 

(22)). Ao nos referirmos a essas restrições, é importante fazermos menção à pesquisa de 

Brandão (2015) para os dados da língua falada do PE. Ao contrário dos dados de (20) a (22), a 

pesquisadora analisa que os pouquíssimos casos de ausência de marcas de plural nessa 

variedade se devem à reorganização imediata e automática do discurso decorrente de um lapso, 

de alguma falha no processamento discursivo: 
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23. a. a maioria d[as pessoa] das mulheres era tra/ era em casa era a bordar  

 

b.  [outros conhecimento] outra maneira de ver as pessoas          (Brandão 2015: 39) 

 

Ao contrário do que verificamos neste estudo para os colaboradores que têm o Português 

como L1, os dados de escrita analisados por Sitoe (2015: 37-38) evidenciam a ausência de 

marcas de plural não só em contextos predicativos (cf. (24)), mas também em contextos não-

predicativos (cf. (25)): 

 
24.  muitos países estão preocupado (PE = preocupados) 

 

25. a. estes mal (PE = males)  

b. muito estudos (PE = muitos)  

c. férias escolar (PE = escolares)  

 

Diante de dados como os apresentados em (24) e (25), Gonçalves considera sua 

importância para o “estabelecimento da chamada norma descritiva da variedade educada do 

Português moçambicano.” (Gonçalves 2010: 40). De mais a mais, os SNs em (25) assemelham-

se aos produzidos por todos os colaboradores deste estudo que têm o Português como L2, o que 

aponta para o fato de que, por não terem uma exposição robusta ao input do Português e de o 

processo de ensino-aprendizagem dessa língua apresentar-se com uma deficiente qualidade 

(Bavo 2015), a ausência de marcas de plural em constituintes do SN se amplia para diferentes 

contextos (predicativos ou não). 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a análise dos dados da CN de número em dados escritos produzidos em quatro 

cidades moçambicanas, é possível depreendermos as seguintes tendências que sinalizam para a 

atuação dos continua: 

 

a) continuum de nível de instrução: colaboradores menos escolarizados tendem a produzir 

(CN‒) do que colaboradores com nível superior, estando associado a isso o fato de 

aqueles terem adquirido o Português como L2 (como é o caso dos colaboradores de 

Cuamba); 

b) continuum de urbanização: quanto mais urbana for a comunidade (em nosso caso, 

Maputo e Nampula), mais haverá a presença de marcas de plural.  

 

Em se tratando dos contextos de (CN‒), verificamos uma diferença a depender do tipo de 

contexto: 

 

a) para os contextos não-predicativos produzidos apenas por colaboradores que têm o 

Português como L2 e com pouco nível de instrução, verificamos que as posições 
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mais à esquerda do SN recebem as marcas de plural, destacando-se a primeira 

posição, o que pode ser decorrência da possível influência das línguas bantu em 

que o número se realiza como prefixo nominal, seguindo a análise de Jon-And 

(2010); 

b) para os contextos predicativos, as ocorrências são muito poucas e parecem 

submetidas à atuação de restrições estruturais específicas, como: distanciamento e 

anteposição do predicativo em relação ao sujeito. 

 

Em linhas gerais, esperamos que este estudo suscite futuras investigações a partir da 

definição e sistematização de questões no âmbito da morfossintaxe que possam servir como pontos 

de partida para a ampliação do entendimento sobre a possível atuação dos continua no contexto 

multilíngue não só onde se insere o PM, mas também outras variedades africanas do Português. 
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