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Este trabalho tem como objetivo principal analisar a aplicação da variável “Elemento que 

antecede o verbo” na colocação dos pronomes clíticos no português falado em Luanda, 

capital de Angola e, posteriormente, comparar esses resultados com os obtidos com dados 

do português europeu (PE) e de variedades africanas da língua portuguesa em trabalhos 

realizados por outros pesquisadores, a fim de verificar as similaridades e as diferenças 

existentes entre essas variedades. Para investigar a ordenação dos clíticos no português 

luandense, utilizaram-se dados orais coletados em entrevistas sociolinguísticas gravadas 

em Luanda. Os resultados alcançados mostram que a colocação pronominal no português 

luandense constitui uma regra variável em todos os ambientes sintáticos, sendo a variante 

pré-verbal a mais produtiva na amostra. Esse fenômeno, nessa comunidade de fala, é 

condicionado por fatores estruturais e sociais. Entre as variáveis linguísticas selecionadas 

 
1  Este estudo é parte dos resultados apresentados na dissertação de mestrado intitulada “A colocação dos pronomes 

clíticos no português falado em Luanda-Angola: um estudo sociolinguístico e sócio-histórico”, orientada pela 

professora doutora Silvana Araujo e defendida por Manoel Silva no Programa de Pós-graduação em Estudos 

Linguísticos da Universidade Estadual de Feira de Santana, a qual foi desenvolvida com o apoio financeiro da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. Alguns trechos deste texto foram retirados da dissertação e 

outros são inéditos de autoria dos pesquisadores que escreveram este artigo. 

mailto:manuelalves1996@gmail.com
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como estatisticamente relevantes na variabilidade posicional dos clíticos está “o elemento 

que antecede o verbo”. Em relação à análise comparativa, nota-se que, em um continuum, 

o português de Angola é a variedade mais próxima do português brasileiro (PB), pois é 

possível identificar uma tendência à generalização da próclise, inclusive em contexto não 

variável no PE. 

Palavras-chave: Colocação de clíticos, Sociolinguística, português luandense, português 

angolano  

 

The main objective of this work is to analyze the application of the variable “Element that 

precedes the verb” in the placement of clitic pronouns in Portuguese spoken in Luanda, 

capital of Angola and, later, to compare these results with those obtained with data from 

European Portuguese (EP) and African varieties of the Portuguese language in works 

executed by other researchers, in order to verify the similarities and differences between 

these varieties. To investigate the order of clitics in Luanda Portuguese, oral data collected 

in sociolinguistic interviews recorded in Luanda were used. The results obtained show 

that the pronominal placement in Luanda Portuguese constitutes a variable rule in all 

syntactic environments, with the pre-verbal variant being the most productive in the 

sample. This phenomenon, in this speech community, is conditioned by structural and 

social factors. Among the linguistic variables selected as statistically relevant in the 

positional variability of clitics is “the element that precedes the verb”. Regarding the 

comparative analysis, it is noted that, on a continuum, Angolan Portuguese is the variety 

that comes closest to Brazilian Portuguese (BP), as it is possible to identify a tendency 

towards the generalization of proclisis, even in a non-variable context in the EP. 

Keywords: Placement of clitics, Sociolinguistics, Portuguese from Luanda, Angolan 

Portuguese 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 ordenação dos clíticos pronominais é um fenômeno linguístico variável que marca uma     

significativa diferença entre o português brasileiro (PB) e o português europeu (PE).. Essa 

singularidade é possível ser observada tanto em estruturas formadas por um único verbo como 

por mais de um verbo. Quanto à colocação em lexias verbais simples, os estudos variacionistas 

apontam que a posição dos clíticos é condicionada, no PE, apenas por fatores linguísticos (Lobo 

1992; Vieira S. 2002; Vieira M. F. 2011, 2016), sendo relevantes o contexto sintático e o 

elemento antecedente. Por outro lado, o PB apresenta um amplo quadro de variação em todos os 

contextos, havendo, nesta variedade, uma generalização da próclise. A ênclise na variedade 

brasileira fica restrita a determinados ambientes sintáticos, como em estruturas de 

indeterminação do sujeito (reclama-se de tudo aqui), em estruturas formadas pelos clíticos “o, a 

(s)” seguidos por verbo no infinitivo (foi bom reencontrá-lo) e em expressões fixas (dane-se).   

Em relação às estruturas formadas por apenas um único verbo, estando esse na forma finita, 

os contextos relevantes que evidenciam a diferença entre o PB e o PE são denominados de V1 e 

de V2 (Galves et al. 2005). Nesse sentido, quando o verbo está em posição inicial absoluta (V1), 

ou seja, inicia o período ou a oração, não havendo nenhum elemento antecedente, esse é um 

contexto de ênclise categórica no curso do tempo no PE (Lobo 1992, 1996; Martins A. 1994; 

A 
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Martins M. 2009) e no PE contemporâneo (Vieira S. 2002; Vieira M. F. 2011, 2016; Biazolli 

2016). Porém, no PB, esse ambiente sintático registra variação entre a próclise e a ênclise no 

devir temporal (Carneiro 2005; Martins 2009: Lemos 2019) e de generalização da variante 

proclítica no PB contemporâneo (Lobo 1992; Vieira S. 2002; Vieira M. F. 2011; Carneiro 2016; 

Araujo e Silva 2019). 

Em relação aos contextos em que o verbo está em posição não inicial (V2), precedido por 

algum elemento linguístico, Galves et al. (2005) destacam duas situações, as quais as 

pesquisadoras classificam como Contextos de Variação I e o Contextos de Variação II.  

No que tange à primeira classificação, o verbo é precedido por sujeito neutro (ela me disse 

a verdade), sintagma preposicional (de repente, me abraçou e disse palavras de conforto) e 

advérbios não modais (depois me chamou para sair), em orações raízes declarativas. Quanto ao 

segundo ambiente, esse é caracterizado por segunda coordenada, introduzida por conectivo ou 

não (ela me encontrou e me disse a verdade/ ela me encontrou, disse-me a verdade) e por 

orações sintaticamente dependentes (Se eu conseguir vê-la na rua, lembro-me dela). Nesses 

ambientes sintáticos, nota-se, também, a diferença entre a posição dos clíticos no PE e no PB, 

pois, tanto no contexto de Variação I quanto no II, a ênclise é a majoritária no PE moderno e de 

generalização da próclise no PB contemporâneo, independentemente do grau de escolaridade do 

indivíduo.  

Em vista do exposto, fica evidente que há uma literatura produzida acerca do fenômeno, o 

que possibilita fazer algumas generalizações sobre a variabilidade posicional dos clíticos 

pronominais no PE e no PB. Porém, tratando-se das variedades africanas de língua portuguesa, 

embora haja estudos sobre a ordem dos clíticos pronominais, é notório que há poucas pesquisas 

desenvolvidas sobre o fenômeno, sobretudo trabalhos que utilizem corpus estratificado segundo 

os pressupostos teóricos da Sociolinguística Variacionista.  

Esta pesquisa, ao sistematizar resultados obtidos em uma amostra do português luandense, 

acerca da aplicação da variável linguística “Elemento que antecede o verbo” na ordenação dos 

clíticos e comparar esses resultados não apenas aos obtidos por outros pesquisadores em corpus 

do PB e do PE, mas também de variedades africanas da língua portuguesa, contribui para o 

conhecimento da realidade sociolinguística das ex-colônias portuguesas, possibilitando, com 

esse estudo contrastivo, analisar as similaridades e as diferenças que há entre elas.  

Essa comparação entre essas variedades se justifica, pois se coaduna com a hipótese 

aventada por Petter (2009, 2015) em que a pesquisadora postula haver um continuum afro-

brasileiro do português entre as variedades formadas em contexto histórico de colonização e 

expansão da língua portuguesa, desde as variedades parcialmente reestruturadas, como a 

brasileira, a moçambicana, a angolana e até as línguas crioulas de base lexical portuguesa, a 

exemplo de Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. De forma similar, Avelar e 

Galves (2014) apresentam evidências científicas de fenômenos de natureza morfossintática em 

que é possível observar uma convergência entre a língua portuguesa falada no Brasil, nos países 

africanos e as línguas do grupo banto. Tal hipótese também é defendida por Holm (2011 

[2004]).  

Diante disso, esta pesquisa busca, prioritariamente, responder à seguinte questão de 

pesquisa: considerando um continuum de maior ou menor similaridade, o PA aproxima-se, 

qualitativa e quantitativamente, mais ao PB e a outras variedades não europeias do português ou 

ao PE, suposta norma de referência linguística para essas variedades? Esse questionamento 

poderá ser respondido comparando os resultados obtidos na amostra do português luandense 

com os alcançados por outros pesquisadores em relação à variável “Elemento que antecede o 

verbo”.  
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Além dessa seção introdutória, este artigo estrutura-se em cinco seções, e, por fim, 

apresentam-se as referências bibliográficas. Na segunda seção, fez-se uma revisão de literatura 

sobre o fenômeno, a fim de realizar a comparação dos resultados encontrados no português 

luandense com as variedades do português e a visão normativa.  Na terceira, apresenta-se o 

quadro teórico que fundamenta esta pesquisa e a metodologia utilizada.  Na quarta, os resultados 

alcançados sobre a ordem dos clíticos no português luandense. Na quinta, realiza-se uma 

comparação entre as variedades do português, com o fito de verificar as semelhanças e as 

diferenças.  

 

 

 

2. OS ELEMENTOS FAVORECEDORES DA PRÓCLISE SEGUNDO A  

TRADIÇÃO GRAMATICALE OS ESTUDOS DESCRITIVOS DE 

VARIEDADES DO PORTUGUÊS 

 

Para cumprir o objetivo descritivo e comparativo deste trabalho, nesta seção, serão 

apresentados, inicialmente, os elementos considerados proclisadores pela gramática tradicional 

e, logo após, resultados sobre a atuação da variável “Elemento que antecede o verbo” obtidos 

por pesquisas linguísticas em variedades do português.  

Nesse sentido, segundo Bechara (2009), a próclise é obrigatória em: a) oração subordinada 

com o verbo flexionado; b) com verbo modificado diretamente por advérbio (sem pausa entre os 

dois) e palavra de sentido negativo; c) em oração com verbo na forma finita iniciada por 

palavras interrogativas ou exclamativas. 

Além disso, de acordo com a prescrição de Rocha Lima (2011), a próclise é obrigatória em: 

a) orações negativas (sem pausa entre o verbo e as palavras de negação); b) orações 

exclamativas, iniciadas por palavras exclamativas, bem como nas orações optativas; c) orações 

interrogativas, começadas por advérbios interrogativos ou pronomes; d) oração subordinada; e) 

com advérbios e pronomes indefinidos, sem pausa.  

Para Cunha e Cintra (2016), nos contextos formados apenas por um verbo, a próclise deve 

ser preferencial nos seguintes casos: i) Nas orações que contêm uma palavra negativa; ii) Nas 

orações iniciadas com pronomes e advérbios interrogativos; iii) Nas orações iniciadas por 

palavras exclamativas, bem como nas orações que exprimem desejo (optativas), iv) Nas orações 

subordinadas desenvolvidas, ainda quando a conjunção está implícita e e) Com o gerúndio 

regido da preposição “em”.  

Por fim, em sua gramática de cunho assumidamente descritivo, Castilho (2010), de forma 

objetiva, realiza uma síntese sobre a colocação pronominal segundo a visão da gramática 

tradicional. Nesse sentido, segundo o autor, os elementos linguísticos considerados “atratores” 

pela tradição prescritivista são: (i) conjunção integrante ou pronome relativo; (ii) advérbio de 

negação, tempo, focalização, e (iii) sujeitos quantificados. 

Quanto aos estudos descritivos sobre a variedade brasileira, há uma extensa bibliografia 

produzida sobre a ordem dos clíticos pronominais. A literatura produzida com dados de fala 

aponta para uma generalização da variante proclítica, não sendo possível identificar uma 

dicotomia “elementos proclisadores” versus “elementos não proclisadores”, visto que a posição 

pré-verbal é amplamente utilizada, independentemente do tipo de oração e do contexto 

antecedente (Lobo 1992; Vieira M. F. 2016; Carneiro 2016; Araujo e Silva 2019, entre outros).  
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Por outro lado, na variedade europeia, os estudos variacionistas mostram que o elemento 

antecedente é relevante na colocação pronominal, podendo ser observado o efeito proclisador de 

alguns elementos. Nesse sentido, Vieira S. (2002), pautada no quadro teórico-metodológico da 

Sociolinguística Variacionista e da Fonética Acústica, investigou a colocação pronominal nas 

modalidades oral e escrita do PB, do PE e do Português de Moçambique. Para investigar o 

fenômeno no PE, a autora usou dados do “Corpus de Referência do Português Contemporâneo”, 

especificamente as gravações –realizadas na década de 70– pertencentes ao “corpus” do 

português fundamental. Em relação ao corpus escrito, foram usados Jornal de notícias, Diário 

de Notícias e O Público2.  

No que diz respeito ao PE, a autora constatou que os elementos que atuam como 

proclisadores, na modalidade oral, são: presença de sintagmas adverbiais, elemento denotativo, 

preposições de, para e sem, partícula de negação, conjunção subordinativa, pronome relativo e 

palavra –QU. Quanto à modalidade escrita, a maioria desses fatores foram de próclise 

categórica.  

Além do estudo supra-apresentado, é importante sistematizar a pesquisa empreendida por 

Vieira M. F. (2011) com dados do PE. A pesquisadora analisou, pautada nos pressupostos da 

Sociolinguística Variacionista, a posição dos clíticos pronominais em estruturas formadas por 

apenas um único e mais de um verbo no português popular oral de Portugal em uma amostra de 

fala datada do fim do século XX. Para tanto, a autora utilizou o Corpus CORDIAL-SIN, o qual 

contém entrevistas com informantes não escolarizados realizadas em diversas regiões de 

Portugal. 

Os resultados obtidos pela pesquisadora mostram que, na variedade europeia, quando o 

verbo inicia o período ou a oração, a ênclise é categórica. Segundo a pesquisadora, nessa 

amostra de fala, os elementos proclisadores são: partículas de negação, preposições para, de, 

por e sem, elementos de foco, estruturas clivadas, elementos subordinativos e advérbios. Por 

outro lado, não favorecem a próclise os seguintes contextos: preposições a e em, SN sujeito, 

SPrep, elementos discursivos e conjunções coordenadas.  

Além desse estudo, Vieira M. F. (2016) tomou por base os postulados teóricos e metodoló-

gicos da Sociolinguística Variacionista para investigar a ordem dos clíticos nas variedades 

urbanas de Portugal, do Brasil e de São Tomé em dados orais do século XXI em estruturas com 

uma única forma e mais de um vocábulo verbal. Para alcançar esse fim, recorreu ao corpus do 

Projeto “Estudo comparado dos padrões de concordância em variedades africanas, brasileiras e 

europeias”. 

Em relação ao PE, a autora encontrou estes resultados quanto ao elemento antecedente ao 

verbo: (i) Verbo em posição inicial absoluta: a ênclise é categórica; (ii) São elementos atratores 

de próclise: partícula de negação, conjunções subordinativas, preposições para, de, por e sem, e 

operadores de foco.  

No que diz respeito às variedades africanas da língua portuguesa, S. Vieira (2002) analisou 

o referido fenômeno no português moçambicano. A pesquisadora adotou, para a modalidade 

oral, um corpus constituído de gravações realizadas na década de 1990, o qual pertence ao 

projeto “Panorama do Português oral de Maputo” e, para a língua escrita, o Jornal de Notícias e 

a Revista Tempo.  

Para essa variedade, tanto na amostra de fala quanto na escrita, semelhante ao PE, é 

possível verificar um efeito proclisador de determinados elementos linguísticos. Assim, os 

elementos que atuam como proclisadores são: partícula de negação, os pronomes/advérbios 

 
2  Foram selecionados trinta textos para cada variedade, sendo quinze editoriais e quinze crônicas.  
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relativos e palavra QU‒, o elemento que, as preposições para, de e sem, o sintagma adverbial 

(SAdv) do tipo aqui e a conjunção subordinativa/integrante se. Por outro lado, os fatores que 

não favorecem a próclise são: nenhum operador, conjunções coordenativas, SAdv do tipo 

sempre e terminado em ‒mente e locução adverbial, SN sujeito nominal, elemento denotativo, 

preposições a e em, conjunção integrante que. 

De forma similar, Caetano (2019), pautada no arcabouço teórico-metodológico da 

Sociolinguística Quantitativa, investigou a variação na posição dos clíticos pronominais na 

variedade urbana de Moçambique, com uma amostra de fala constituída por 18 participantes, 

falantes do português e residentes em Maputo, capital de Moçambique. Uma das variáveis 

relevantes no condicionamento da colocação pronominal no estudo da autora foi o “Contexto 

antecedente à estrutura verbal”. Em relação a essa variável, a pesquisadora constatou que, 

quando o verbo está em posição inicial de oração e de período, a próclise é desfavorecida, mas 

esse ambiente sintático não registrou ênclise categórica, fato que apresenta uma diferença 

qualitativa e quantitativa radical com o PE. Além desse contexto, a próclise é desfavorecida, 

também, no momento em que é antecedida de “Elementos não proclisadores”, esse são: SN 

sujeito nominal e pronome pessoal, conjunção coordenativa e elementos discursivos. Por outro 

lado, quando há a presença antes do verbo de “Elementos proclisadores” (partícula de negação, 

conjunção subordinativa; conjunção integrante que e se; pronome/advérbio relativo; palavra QU 

do tipo pronominal e do tipo adverbial) e preposições e advérbios, a posição pré-verbal é 

favorecida.  

Quanto à variedade são-tomense do português, tem-se, até onde se sabe, o trabalho de M. F. 

Vieira (2016). A pesquisadora utilizou o programa computacional Goldvarb X que selecionou 

como relevante a variável linguística “Presença e natureza do elemento antecedente”. Os 

resultados obtidos para tal variável mostram que a ênclise é categórica no momento em que o 

verbo está em posição inicial absoluta de oração/período (V1). Quanto aos demais contextos, os 

elementos que atuam como proclisadores são: partículas de negação, conjunções subordinativas 

e preposições. De outra margem, os que desfavorecem a próclise são: operadores de foco, 

conjunções coordenativas, adjuntos adverbiais, sujeitos e complementos preposicionados.  

Portanto, nota-se que a variedade brasileira apresenta um comportamento, do ponto de vista 

quantitativo, dessemelhante do PE e das outras variedades não-europeias. Isso porque, na norma 

europeia e nas variedades africanas de línguas portuguesa, é possível verificar o efeito 

proclisador de determinados elementos, enquanto, no PB, há uma generalização da variante pré-

verbal, independentemente do elemento que precede o vocábulo verbal.  

Diante desses resultados, busca-se situar, em um continuum afro-brasileiro de português, 

proposto por Petter (2009), a variedade angolana, a fim de verificar as similaridades e as 

diferenças entre o PA e as outras variedades do Português.  

 

 

 

3. O QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Com o objetivo de descrever os padrões de variação na ordem dos clíticos pronominais no 

português urbano falado em Luanda, Angola, foi utilizado o aporte teórico-metodológico da 

Teoria da Variação e Mudança Linguística proposto por Weinreich et al. (2006) e Labov (2003, 

2008), pois a referida teoria é coerente para descrever regras variáveis em uma comunidade de 

fala culturalmente diversa e multiestratificada e, por meio de sua metodologia de cunho 
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quantitativa, ser possível, por intermédio de uma análise estatística, verificar a interferência dos 

grupos de fatores linguísticos e socioculturais no condicionamento de fenômenos em variação.  

Para descrever os padrões de colocação dos clíticos pronominais no português luandense, 

utilizou-se uma amostra de fala pertencente ao projeto “Em busca das raízes do português 

brasileiro: Fase III - estudos morfossintáticos”, que está, atualmente, sob a coordenação da 

Professora Doutora Silvana Silva de Farias Araujo e sediado no Núcleo de Estudo em Língua 

Portuguesa (NELP) da Universidade Estadual de Feira de Santana. 

O corpus é constituído por duas amostras de fala, sendo uma de falantes que declaram, 

durante o momento da entrevista, possuírem o português como língua materna, totalizando 32 

entrevistas sociolinguística do tipo Diálogo entre Informante e Documentador (DID), e a outra 

por 24 entrevistas gravadas em Luanda, nos anos de 2008 e 2013, com participantes que têm a 

língua portuguesa como segunda língua. Neste trabalho, decidiu-se utilizar apenas a amostra do 

português como L1, pois a segunda está em processo de constituição.  

Essa amostra foi estruturada para atender às pesquisas de cunho variacionista. Em razão 

disso, alguns princípios foram seguidos, como a seleção aleatória dos participantes da pesquisa 

e a estratificação da amostra com seleção de indivíduos que preenchessem as células 

previamente estabelecidas, pois, assim, seria possível controlar fatores sociais representativos da 

comunidade de fala. Então, a amostra é formada por células, sendo cada célula preenchida, na 

medida do possível, por quatro participantes, sendo dois do sexo feminino e dois do masculino, 

distribuídos por três níveis de escolaridade e faixas etárias, conforme ilustra a quadro a seguir.  

 

Quadro 1: Estratificação da amostra do português de Luanda, de acordo com 

o português como L1. Fonte: elaboração própria 

 

Neste trabalho, foram controladas as seguintes variáveis sociais: Faixa etária, Nível de 

escolaridade, Sexo, Local de Nascimento e Língua de Intercomunicação. Em relação às 

variáveis estruturais, controlaram-se Tipo de oração, Elemento que antecede o verbo, Forma 

verbal e nominal do verbo, e o Tipo de clítico. Neste artigo, por uma questão de limitação de 

espaço e, uma vez que o foco desdte estudo é descritivo e comparativo, serão socializados 

apenas os resultados obtidos para a variável “Elemento que antecede o verbo”.  

No Quadro 2, a seguir, são apresentados o Contexto de V1 e os elementos constitutivos da 

variável “Elemento que antecede o verbo” agrupados em: elemento proclisador tradicional, 

elemento de próclise facultativa e elemento proclisador não tradicional, a fim de verificar se a 

regra em cada ambiente sintático constitui uma regra variável, categórica o semicategórica. Essa 

divisão em V1 foi baseada não apenas na tradição gramatical (Bechara 2009; Rocha Lima 2011; 

Faixa etária A – 21 a 35 anos B – 36 a 51 anos 
C – 52 anos 

em diante 

Baixa ou nula escolaridade 2 H     2 M 2 H     2 M 1 H     2 M 

Ensino Médio 2 H     2 M 2 H     2 M 2 H     1 M 

Ensino Superior 2 H     2 M 2 H     2 M 1 H     2 M 
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Cunha e Cintra 2016), mas também nas gramáticas descritivas (Perini 1996; Castilho 2010; 

Bagno 2013) e nos estudos descritivos (Lobo 1992: Martins A. 1994; Vieira S. 2002; Vieira M. 

F. 2011, 2016; Caetano 2019), dentre outros 

 

V1 
Elemento proclisador 

tradicional 

Elemento de 

próclise 

facultativa 

Elemento não 

proclisador 

tradicional 

Verbo em posição 

inicial absoluta. 

Partícula de negação 

Pronome relativo que 

Operadores de foco 

Quantificadores 

Elementos subordinativos 

Elementos discursivos 

Outros pronomes relativos 

Preposição 

Advérbios  

Locuções adverbiais 

Sujeito 

Conjunção coordena-

tiva 

Quadro 2: O contexto V1 e os elementos que constituem a variável linguística 

 “Elemento que antecede o verbo” Fonte: elaboração própria 

  

Os resultados obtidos, por meio do controle dessa variável na amostra do português 

luandense, serão comparados aos obtidos por Vieira S. (2002), Vieira M. F. (2016) e Caetano 

(2019) e com a prescrição gramatical, com o fito de verificar as similaridades e as 

dessemelhanças entre o PB, o PE e as variedades moçambicana e são-tomense da língua 

portuguesa e a tradição normativa.  

 

 

 

4. A COLOCAÇÃO PRONOMINAL NO PORTUGUÊS DE LUANDA E A 

       ATUAÇÃO DA VARIÁVEL ELEMENTO QUE ANTECEDE O VERBO 

 

Na amostra de fala analisada do português luandense, foram encontradas 723 ocorrências 

de clíticos pronominais em estruturas oracionais com apenas um único verbo, com esse na 

forma finita e infinita, sendo, desse universo, 516 da variante proclítica e 207 da enclítica e 

nenhum caso de ênclise. Na Tabela 1, a seguir, apresenta-se a distribuição geral dos resultados 

alcançados.  

 

Variantes Aplicação/total Porcentagem 

Próclise 516/723 71,4% 

Ênclise 207/723 28,6% 
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Mesóclise 0/723 0% 

Tabela 1: Distribuição geral dos resultados referentes à ordem dos clíticos  

pronominais em lexias verbais simples no português oral luandense.  

Fonte: elaboração própria 

 

Conforme pode ser visualizado na Tabela 1, a variação na ordenação dos clíticos 

pronominais no português luandense consiste na alternância entre a próclise e a ênclise, sendo 

que a variante proclítica apresentou uma maior frequência de uso, revelando ser a posição 

preferencial. No entanto, esses índices gerais não são conclusivos, pois cabe analisar os 

contextos morfossintáticos em que o clítico ocorre, com o objetivo de verificar as similaridades 

e as dessemelhanças tanto qualitativas quanto quantitativas entre essa variedade africana, o PB, 

o PE, a variedade são-tomense e a moçambicana. Além disso, nota-se que a mesóclise não foi 

registrada na amostra analisada. 

Segundo a categorização proposta por Labov (2003), tendo em vista que a frequência de 

uso das variantes ficou em torno de 5% a 95%, a variabilidade posicional dos clíticos 

pronominais no português urbano luandense configura-se como uma regra variável. 

O valor de aplicação adotado neste estudo foi a próclise, e o programa computacional 

Goldvarb X selecionou, em nível de relevância estatística, as seguintes variáveis como 

favorecedoras da variante pré-verbal: (i) Tipo de oração, (ii) elemento que antecede o verbo; 

(iii) modo e forma verbais, (iv) tipo de clítico; (v) escolaridade e (vi) língua de 

intercomunicação. 

Neste artigo, serão apresentados os resultados obtidos apenas para a variável “Elemento que 

antecede o verbo”. Vale destacar que, nessa rodada, o nível de significância foi de 0.015 e o 

Input de 0.884. A seguir, na Tabela 2, serão apresentados os fatores, o total de ocorrências de 

cada fator, bem como a aplicação da próclise, a porcentagem e o peso relativo de cada variante 

constitutiva da variável “Elemento que antecede o verbo”. 

 

Fatores Aplicação/Total Porcentagem Peso Relativo 

Partícula de negação 91/94 96% .92 

Preposição “de” e “para” 43/48 89% .68 

Pronome relativo “que" 58/63 92% .64 

Operadores de foco 26/31 83% .53 

Quantificadores 2/3 66% .46 

Sujeitos   96/137 70% .37 
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Tabela 2. Aplicação da próclise segundo a variável “Elemento que antecede o verbo” 

na amostra de fala do português luandense. Fonte: Silva (2022: 94) 

 

De início, vale pontuar que quatro fatores não apresentaram variação na ordem dos clíticos, 

pois o seu uso foi categórico, são eles “Que em estrutura clivada”, “Sintagma nominal (SN) - 

Pronome Indefinido”, “Advérbios terminados em mente” e “Conjunção adversativa”.  

Quanto à primeira variante, foram encontradas 12 ocorrências. Apesar do baixo número de 

dados atestados, os resultados alcançados vão ao encontro de outras pesquisas (Vieira, F. 2011), 

confirmando o caráter proclisador desse elemento. Dessa forma, a fim de ilustrar o que foi 

afirmado, seguem alguns exemplos retirados da amostra de fala analisada:  

 

1. Eu gosto porque acho que plantas é que nos dá o oxigênio, né?  Nos traz, nos dá o 

oxigênio (F, Faixa C, Nível I, I)3.  

 

2.  Então estavam sentados na fogueira, estavam todos os animais na fogueira, o coelho 

também lá estava e outros animais estavam a chorar de fome porque os pais é que lhes 

davam alimentação (F, Faixa C, Nível III, I).  

 

No que tange ao segundo fator, registram-se 5 casos de próclise em que essa era precedida 

por um “SN-Pronome Indefinido”, como pode ser visualizado nestes exemplos: 

 

3.  ...aquele modo, gosto né? Alguém se expressar daquela forma. Mesmo assim, gosto. (F, 

Faixa B, Nível III, I).  

 

4.  Bati cabeça, daí alguém me emprestou 150 dóla, paguei, você tratou do caso, então, 

quando sair a nota do pagamento, tens que pagar seiscentos dóla (F, Faixa A, Nível I, C).  

 
3   Legenda: Sexo do informante:  M= Masculino, F= Feminino.  Faixa etária: Faixa A (21 a 35 anos), Faixa B (36 a 

51), Faixa C (a partir de 52 anos). Nível de escolaridade: Nível I (Baixa ou nula), Nível II (Ensino Médio) e Nível 

III (Ensino Superior). Local de nascimento: I= Interior; C= Capital.   

Elementos subordinativos 51/60 85% .35 

Outros pronomes relativos 8/11 72% . 34 

Elementos discursivos 9/13 69% .31 

Advérbios/ Locuções 

adverbiais 
29/59 49% .29 

Posição inicial absoluta 16/34 47% .14 

Conjunções coordenativas 21/41 51% .12 
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5. Então, quando cheguei de manhã, quando deu 8 horas, alguém me transmite o óbito: Olha, 

o filho da tua irmã no Rangel morreu (F, Faixa C, Nível I, I).  

 

Por outro lado, os 3 casos, em que o verbo vem precedido por advérbios terminados em 

“mente”, a ênclise foi categórica, como pode ser visualizado nos exemplos 6, 7 e 8. De forma 

similar, as 3 ocorrências as quais o vocábulo verbal vem antecedido por uma conjunção 

adversativa registraram ênclise categórica. Nesse sentido, os exemplos 9, 10 e 11 certificam essa 

afirmação.  

 

6.  Antigamente, dificilmente tinha-se o hábito de levar as meninas assim pra um jantar, o que 

hoje já se faz (M, Faixa A, Nível III, C).  

 

7.:  A localização da minha residência, aonde eu me encontro, dificilmente vai-se ao cinema 

(M, Faixa A, Nível III, I).  

 

8.:  Mas nós não temos visto isso agora, nos últimos tempos, nos últimos tempos porque a 

sociedade infelizmente perverteu-se não é? (F, Faixa A, Nível III, C).  

 

 9.  Então uma pessoa que vem das províncias para morar aqui em Luanda é um pouco difícil, 

mas acostuma-se, agora já gosto (F, Faixa B, Nível II, I).  

 

10.  Bem, eu conheci como um Igramo [ININT] um íngramo, é um dos dias eu fui presidir 

tanto uma reunião cristão, uma reunião e vi ela, mas passou-se muito tempo nunca mais 

eu tinha visto (M, Faixa C, Nível II, I).  

 

11.  [Ola]... desde pequeno... desde pequeno eu sonhei fazer licenciatura em Biologia, mas 

doutorar-se em Medicina...  doutorar-se em Medicina (M, Faixa A, Nível III, I).  

 

Feitas essas considerações iniciais, passa-se a analisar os resultados apresentados Tabela 2. 

Como pode ser visualizado, o fator “Partícula de negação”, com peso relativo de .92, favorece a 

variante proclítica. De um universo de 94 dados, apenas três, diante de elementos de negação, 

foram de ênclise. Tais resultados confirmam o caráter proclisador desse elemento. A seguir, 

seguem os três casos de posposição do clítico nesse ambiente sintático encontrados no corpus.   

 

12. Aqui em Angola nós temos na província da Uila, no Lubango e também há.. já não 

lembro-me muito o nome (F, Faixa A, Nível 3, C).  

 

13.  Alguém já vai responder do outro lado, sim. Não, não compara-se mesmo (F, Faixa B, 

Nível 3, C).  

 

14.  O meu patrão, eu sempre trabalhei com portugueses então... com um patrão, de todos os 

patrões que eu tive, ele nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca ensinaram-nos que nós 

tínhamos que tratar o patrão como tu (F, Faixa B, Nível C, I). 

 

A segunda variante que favorece a anteposição do clítico é “Preposição de e para. Essa 

junção de ambas as preposições se justifica devido ao baixo número de ocorrências do fator de. 

Foram encontradas, na amostra, apenas seis ocorrências, sendo cinco de próclise.  
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Seguem dois exemplos, extraídos do corpus, para ilustrar o favorecimento da posição pré-

verbal diante desse elemento.  

 

15. O meu curso é um curso em que há muito conteúdo pra se ler e às vezes por falta de tempo 

torna a coisa difícil (M, Faixa A, Nível C, C). 97  

 

16. Eu ficava ai tratar das crianças, dar banho nos filhos que é pra poder ir a escola, cozinhar e 

não teve oportunidade de me meter na escola (F, Faixa A, Nível I, C). 

 
17. Porque, às vezes, tem de comparta-se dentro das normas que a gente pretende, então eu 

gosto assim, uma festa calma, sem muita, muita coisa que me atrapalha  (M, Faixa C, 

Nível I).  

 

18. Bem, na minha infância, algo que me marcou foi mesmo a forma com que eu vivi a minha 

infância (M, Faixa A, Nível 2, C). 

 

Por fim, o último fator selecionado como favorecedor da próclise foi “Operadores de foco”, 

o qual obteve peso relativo de .53. Abaixo, seguem exemplos desse elemento proclisador.  

 
19. De tanta convivência, torna-se irmão ou família e aqueles amigos que só nos encontramos 

na escola, só nos encontramos na igreja, só nos encontramos em sítios que nós 

frequentamos cursos (F, Faixa B, Nível A, C). 

 

20. Quando você anda, deve respeitar [ININT] deve respeitar teu pai para que ele também te 

respeita (M, Faixa C, Nível B, I).  

 

Quanto aos contextos em que o verbo não está em posição inicial absoluta (XV), é possível 

verificar que há dois contextos distintos: os que são antecedidos por elementos não 

proclisadores e os que são precedidos por elementos proclisadores tradicionais/ clássicos.   

Em nível de relevância estatística, os fatores que não apresentaram efeito proclisador são: 

Quantificadores (.46), Sujeitos (.37), Elementos subordinativos (.35), Outros pronomes relativos 

(.34), Elementos discursivos (.31), Advérbios e Locuções Adverbiais (.29) e Conjunções 

coordenativas (.12).  

No que tange aos quantificadores, vale pontuar que se registram, no corpus, apenas 03 

ocorrências dessa variante antecedendo o verbo, sendo que, desse universo, em duas, a próclise 

foi registrada. Portanto, devido ao baixo número de dados, não é possível fazer afirmações 

conclusivas. O peso relativo contraria a tendência proclisadora desse fator apontado pela 

literatura. No exemplo seguinte, com o objetivo ilustrativo, está um pronome clítico precedido 

por um elemento “Elemento quantificador”. 

 

21.  Um pouco difícil porque a responsabilidade, quando não favorece, tudo as coisas fica um 

pouco difícil, mas, com a ajuda de Deus, as coisas tudo se alivia um bocado (M, Faixa A, 

Nível I, I).  

 

Quanto ao fator “Sujeito”, encontram-se amalgamados a essa variante os fatores Sintagma 

Nominal (SN) Sujeito Nominal, Pronome Pessoal e Demonstrativo. Apesar de a variante 
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“Sujeito” não favorecer a próclise, em termos estatísticos, confirmando o caráter não proclisador 

desse fator, chama a atenção o número de ocorrências da colocação proclítica quando essa 

variante precede o verbo, posto que, de um universo de 137 dados, 96 (70%) foram da 

colocação pré-verbal, o que evidencia uma tendência geral pela próclise em tal ambiente 

sintático, apresentando, assim, semelhança com o PB (Lobo 1992; Vieira M. F. 2016; Araújo e 

Silva 2019). 

Por outro lado, nota-se uma dessemelhança com outras variedades do português, pois esse é 

um fator que apresenta um baixo número de próclise, sendo essa variante essencialmente 

enclítica no português são-tomense (Vieira M. F. 2016) e no PE, como constatou Vieira M. F. 

(2016:145) na amostra do PE: “[n]o que diz respeito ao sujeito, foram encontradas 348 

ocorrências e 39 com a variante proclítica. 

Desse modo, a fim de exemplificar essa tendência à próclise do fator “Sujeito”, seguem 

alguns exemplos de “SN- Sujeito Nominal”, de “SN- Sujeito pronome pessoal” e, por último, de 

“SN- Pronome Demonstrativo”. 

 

22. Os táxistas se comportam muito mal quando chove porque querem encurtar as distâncias, 

aumentar o preçário, isso é que nos complica tanto” (F, Faixa B, Nível III, C). 

  

23- [...] eu saí no quadro de honra como melhor aluna da escola e ele me incentivou a 

continuar (F, Faixa A, Nível III, C) 

 

24. Não aprendem muita coisa na escola. Depende muito de professores, porque professor 

mesmo de carreira esse se empenha (F, Faixa B, Nível III, I).  

 

Quanto à variante “Elementos subordinativos”, de início, vale ressaltar que foi amalgamada 

a esse fator as variantes “Conjunção integrante que” e “Conjunção subordinativa adverbial”, 

pois, na primeira rodada, esses fatores, que têm função sintática similar, não apresentaram 

comportamento estatístico diferente. Nesse sentido, quando o verbo vem antecedido por um 

“elemento subordinativo”, a próclise é inibida, como evidencia o peso relativo de .35, fazendo 

com que a hipótese aventada para esse fator não se confirmasse, porque se acreditava que ele 

fosse um elemento proclisador também na amostra do português luandense. No entanto, a 

próclise é produtiva percentualmente, representando 85% das ocorrências.  A variação no 

referido contexto pode ser visualizada nestes exemplos:  

 

25. Me disseram [ININT].   Me disseram   que o mermo senhor se encontrou com alguém que 

fez amizade comigo, tivemos a viajar juntos (F, Faixa A, Nível I, C).  

 

26. Angomédica e acredito que ele entrou no laboratório sem, sem lu, sem máscara e acho que 

intoxicou-se né? (F, Faixa I, Nível III, C).  

 

27. Tô comovido já com essa situação, já não me assusto mais, a qualquer momento, eu sei 

também que poderei ir, poderei ir dessa pra melhor, conforme se diz (F, Faixa C, Nível I, 

I). 

 

28. Então, quando  ele apercebe-se do perigo, já é tarde (M, Faixa A, Nível II, C).  
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O fator “Outros pronomes relativos” desfavorece a próclise, conforme evidencia o peso 

relativo de (.34). Embora o peso não confirma o favorecimento da próclise diante desse fator, a 

variante proclítica é a mais produtiva em termos percentuais, representando 72% das 

ocorrências. Os exemplos a seguir, retirados do corpus, evidenciam a variação diante desses 

elementos linguísticos.  

 

29. Vamos falar essencialmente o que o MPLA fez nas zonas de libertação e que dentro nas 

cidades onde se desenvolveu a clandestinidade (M, Faixa C, Nível III, C).  

  

30. A pessoa em que batizou-me era o padre, ele andou comigo uns x metros (M, Faixa C, 

Nível II, I).  

 

Devido ao baixo número de ocorrências da variante “Vocativo”, decidiu-se amalgamar esse 

fator a “Elementos discursivos”. Essa variante, estatisticamente, desfavorece a anteposição do 

clítico, conforme evidencia o peso relativo de .31. A seguir, há alguns exemplos do referido 

elemento antecedendo o conjunto “clítico-verbo”.  

 

31. Prontos. De momento não consegui estudar, porque diz que mo pai falece e minha mãe, 

quer dizer, me deixou pequeno. Eu fui criado com meu avó”(M, Faixa A, Nível I, I).     
 

32. Você punha o joelho no chão: “Senhor Jesus, procura-me alguém pra vim me comprar 

aqui pra eu comprar qualquer pra me comer, Senhor Jesus...”(F, Faixa C, Nível I, I)  

 

33. Onde mais que eu vou pedir dinheiro para me tirar minhas cosa.  Ô, mô Deus, me ajuda, 

quale mal que fiz para me sofrer isso tudo” (F, Faixa A, Faixa A, Nível I, I).  

 

Outro fator que inibe a próclise é “Advérbios/Locuções adverbais”, apresentando peso 

relativo de .29. Esse resultado evidencia que, apesar de a tradição gramatical prescrever próclise 

categórica diante de advérbios, na norma objetiva luandense, os advérbios não exercem poder 

proclisador. Esse foi um dos únicos fatores que ficou abaixo de 50% do total de ocorrências.  

Na primeira submissão dos dados ao programa computacional Goldvarb X, analisaram-se, 

separadamente, “Advérbios simples”, “Advérbios terminados em -mente” e “Locuções 

adverbais”, com o objetivo de verificar se haveria, estatisticamente, comportamento diferente 

para esses fatores. No entanto, como já dito anteriormente, advérbios terminados em “mente” 

registrou ênclise categórica e “Advérbios simples” e “Locuções adverbais” não favorecem a 

próclise. Portanto, esses fatores foram amalgamados a variante “Advérbio simples/ Locuções 

adverbiais”.  

A seguir, apresentam-se duas ocorrências, retiradas da amostra, de advérbios simples e 

locuções adverbais, respectivamente, em que é possível notar a variação nesses contextos.  

 

34. As doenças que hoje existem porque já não é novidade pra ninguém. Antes considerava-se 

as doenças sexualmente transmissíveis como um tabu, agora está na cara de todo mundo 

que são reais (M, Faixa A, Nível II, C).  

 

35. Nosso primeiro filho tem dez anos, nosso primeiro filho já tem dez ano, eu sempre lhe 

digo [ININT] eu vivo contigo agora resta se preocupar (F, Faixa A, Nível I, C).  
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36. Depois disso abriu-se mesmo alfabetização (F, Faixa C, Nível II, I).  

 

37. Já! Já! Aqui a pouco mesmo, até pouco tempo me assaltaram (M, Faixa B, Nível I, I). 

 

Verbo em posição inicial absoluta é um fator que inibe a próclise, conforme evidencia o 

peso relativo de. 14. No entanto, o registro de próclise nesse ambiente apresenta uma grande 

similaridade dessa variedade com o PB e com o português moçambicano e uma radical 

dessemelhança com a norma do antigo colonizador e com a são-tomense (M. F. Vieira 2016), 

posto que, nessas variedades, esse é um ambiente sintático de ênclise categórica e, na amostra 

de fala do português luandense,  de um total de 34 ocorrências no referido contexto, 16 foram de 

próclise, ou seja, 47% dos dados, como mostram os exemplos a seguir.  
 

38. ...pública. E tinha que desistir, desistiu mesmo. E sofreu mais a parte da cabeça. Me 

prejudicou muito, ainda está assim. Anulou-se o ano, tava já no segundo ano. Tinha que 

anular por causa mesmo da doença (F, Faixa B, Nível III, C).  

 

39. Me chamo A. [ININT] da C. (M, Faixa C, Nível I, C).  

 

40. Pronto, daí, subi no carro, viemos até aqui no Samba 2.  Lhe dei o endereço da minha casa 

(F, Faixa C, Nível I, I).  

 

As “conjunções coordenativas” são apresentadas na literatura como um fator não 

favorecedor da próclise. Nesse sentido, de forma similar, na amostra estudada, esse efeito não 

proclisador foi confirmado, visto que o fator “Conjunções coordenativas” ‒vale mencionar que 

foram amalgamadas nesse fator “Conjunções aditivas, conclusivas e explicativas”4‒ desfavorece 

o uso da posição pré-verbal, como pode ser certificado pelo peso relativo de .12 e verificado a 

alternância entre a posição pré e pós-verbal nos exemplos a seguir.  

 

41. Não, vinha da escola eu no gosto muito … de andar de candongueiro, sempre que possível 

prefiro andar a pé, especialmente quando tem muito engarrafamento, engarrafamento, 

porque me agita nas ruas, fico com dores de cabeça (F, Faixa A, Nível III, C).  

 

42. Estou a mostrar a nossa intimidade, a nossa ligação, por aí eu consigo convencer com 

mais facilidade, porque sente-se como amigo (M, Faixa B, Nível III, I).  

 

43. Apareceu um senhor com um starlete bebucho, ele parou e cumprimentou-me: Tudo bem? 

O que a senhora tá fazer essa hora? (F, Faixa B, Nível I, C).  

 

44. Conheci o meu esposo em Benguela, na altura eu tava a trabalhar num restaurante em que 

ele frequentava muito e nos conhecemos ali naquele restaurante (F, Faixa B, Nível II, I).  

 

Como descrito na metodologia, agrupando o elemento que antecede o verbo segundo o 

contexto estrutural em que tais elementos ocorrem, são obtidos os seguintes percentuais. 

 

 
4  Vale ressaltar que não houve registro de conjunção alternativa no corpus.  
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Contexto 

V1 (Posição inicial absoluta) 

Aplicação/Total Porcentagem 

16/34 47% 

Elemento proclisador 

tradicional 
245/275 89% 

Elemento de próclise 

facultativa 
72/ 107 67% 

Elemento não proclisador 117/ 178 65% 

Tabela 3: A produtividade da próclise segundo o contexto antecedente ao clítico pronominal 

Fonte: Silva (2022: 102). 

 

Conforme pode ser visto na Tabela 3, o Contexto V1 apresenta variação entre próclise e 

ênclise na amostra do português de Luanda. Isso representa uma radical diferença entre a norma 

europeia e a angolana, visto que esse ambiente é não variável na história do PE (Martins A. 

1994; Lobo 1992, 1996; Martins M. 2009) e no PE contemporâneo (Vieira S. 2003; Vieira M. F. 

2011, 2016) e no português são-tomense (Vieira M. F. 2016). 

A análise dos percentuais apresentados na Tabela 3 mostra que, quando o clítico está em 

um contexto em que existe um elemento proclisador tradicional, um elemento de próclise 

facultativa e elemento não proclisador, a taxa de próclise é superior a 60% em todos esses 

ambientes, evidenciando, assim, que, na amostra de fala do português luandense, não há um 

efeito efetivamente proclisador, o que sugere uma similaridade com o PB, pois fica clara  uma 

tendência à generalização da variante proclítica.  

 

 

 

 

5.  BREVE COMPARAÇÃO ENTRE AS VARIEDADES DO PORTUGUÊS:  

A CONSTRUÇÃO DE UM CONTINUUM 

 

A seguir, na Tabela 4, os resultados obtidos nesta pesquisa serão comparados a outras 

investigações desenvolvidas sobre a ordem dos clíticos pronominais em variedades do 

português, verificando, assim, as similaridades e as diferenças entre elas.  
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Variedades5 

Próclisis 

Início absoluto 

Após sujeitos e conjunções 

coordenativas (elementos 

não proclisadores – GT) 

Após tradicionais 

elementos 

proclisadores 

PB (Vieira, S., 2002) 66% 90% 97% 

PB (Vieira, F., 2016) 91% 97% 99% 

PE (. Vieira, S 2002) 1% 10% 95% 

PE (Vieira. F, 2016) 0% 11% 92% 

PST (Vieira, 2016) 0% 21% 76% 

PM (Vieira, 2002) 3% 12% 79% 

PM (Caetano, 2019) 18% 51% 91% 

PA (Este trabajo) 47% 65% 89% 

Tabela 4: O percentual de próclise nos padrões de colocação dos clíticos nas variedades europeia, 

brasileira, são-tomense e moçambicana do português. Fonte: Silva (2002:119). 
 

Considerando um continuum entre as variedades não europeias e o PE,  nota-se que há, do 

ponto de vista qualitativo, semelhanças entre o PE e a variedade são-tomense, visto que, em 

início absoluto de período/ oração, a ênclise é categórica em ambas as variedades, sendo, pois, 

um contexto não variável, estando em consonância com a prescrição normativa. No entanto, 

vale fazer uma ponderação em relação ao estudo de Vieira S. (2002), pois essa pesquisadora 

encontrou duas ocorrências no referido contexto sintático, porém essas não estavam em total 

início de período, por haver elementos discursivos anteriormente ao clítico nesse caso. 

Por outro lado, é possível identificar uma similaridade entre o PB, o PA e o PM, variedades 

que foram constituídas em uma ecologia multilíngue e na trasplantação da língua portuguesa 

(Negrão e Viotti 2014), posto que, de forma diferente da norma europeia e do português são-

tomense, nessas variedades translatlânticas, há variação entre próclise e ênclise em V1, fato que 

representa uma radical diferência entre a norma dessas ex-colônias portuguesas e o PE, o 

português sãotomense e o que prescreve a gramática normativa. 

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

e PA (Português de Angola) 
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Além disso, quando o verbo vem precedido por elementos não proclisadores, isto é, após 

sujeitos e conjunções coordenativas,  o PE e o PST registram comportamento semelhante. A 

variação entre próclise e ênclise nesse ambiente sintático, no PE, fica em torno de 11%,  e, no 

PST, 21%. Tais números sugerem que nessas variedades, quando não há um elemento atrator  

de próclise,  os falantes optam pela posposição do pronome clítico.  

 De forma desemelhante, no PB, no PM e no PA,  mesmo não existindo um elemento 

proclisador, há uma generalização da variante proclítica. No PB,  o percentual dessa colocação 

ficou acima 95% e, no PA, 65%. Em relação ao PM, os resultados obtidos em amostras 

constituídas em tempos diferentes divergem quanto à produtividade da próclise nesse contexto 

de ausência de um proclisador clássico. Nesse sentido, na pesquisa de Vieira S. (2002), o índice 

da variante proclítica chega a 12%. Porém, em uma amostra de fala constituída mais 

recentemente, Caetano (2019) encontrou uma grande similaridade da variedade moçambicana 

com o PB e o PA, pois a pesquisadora alcançou, no referido ambiente sintático, 51% de 

próclise. Tais resultados divergentes para a mesma variedade sugerem que pode estar ocorrendo 

uma mudança em curso no sentido da ampla preferência da posição pré-verbal, inclusive em V1. 

Diante de elementos proclisadores, conforme pode ser certificado na Tabela 4, o PA, o PE e 

o PB apresentam índices muito próximos, sendo a próclise não categórica, mas produtiva diante 

de tais fatores. De outra margem, é possível notar que, mesmo diante de elementos atratores da 

próclise, o PST apresentou um quadro significativo de variação entre próclise e ênclise, ficando, 

diferentemente dos percentuais das outras variedades, a próclise em torno de 76%.    

Quanto ao PM, é possível observar que os resultados obtidos em amostras de fala 

constituída em tempos diferentes divergem. Isso porque, diante de elementos proclisadores 

tradicionais, no estudo de Vieira S. (2002), a próclise, nesse ambiente, fica em torno de 79%. 

Diferentemente, Caetano (2019) encontrou, no mesmo contexto sintático, 91% da variante 

proclítica, o que ratifica a hipótese de que pode estar ocorrendo uma mudança em curso no 

sentido da ampla preferência pela posição pré-verbal.  

Destarte, em um continuum de maior ou menor similaridades entre as variedades do 

português, conclui-se que o PE aproxima-se tanto qualitativa quanto quantitativamente do PST, 

posto que, nessas variedades, a ênclise é categórica em contexto de verbo em posição inicial 

absoluta e, diante de elementos não proclisadores, há um baixo índice de próclise. Por outro 

lado, os índices apontam para uma similaridade entre as variedades brasileira, moçambinacana e 

angolana do português e uma desemelhança com o PE e o PST, a exemplo da variação em 

contexto de V1.  

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo principal socializar resultados obtidos em uma amostra do 

português luandense quanto à variação na ordenação dos clíticos pronominais em estruturas 

formadas por único verbo e, posteriormente, comparar tais resultados a outras variedades do 

português, com o fito de verificar as similaridades e as dessemelhanças entre essas variedades.  

Os resultados evidenciam que, na amostra do português luandense, a próclise é produtiva 

em todos os ambientes sintáticos, inclusive diante de elementos não proclisadores tradicionais, a 

exemplo de sujeito e de conjunção coordenativa e quando o verbo está em posição inicial 

absoluta, contexto não variável na norma europeia.  
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O estudo comparativo mostra que o português luandense, em alguns contextos, a exemplo 

de próclise com verbo em posição inicial absoluta (V1) e o elevado número da variante 

proclítica diante de elementos não proclisadores, em termos qualitativos e quantitativos, 

assemelha-se ao PB e ao PM e se distancia da norma europeia e do português são-tomense. 

Assim, esses resultados confirmam a hipótese aventada por Petter (2009), sendo possível 

verificar um continuum entre as variedades não europeia do português.  
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