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1 Introdução 

1.1 Objetivo e perguntas de pesquisa 

Neste estudo investiga-se, de forma quantitativa, a concordância variável de 

número no sintagma nominal (SN) no português popular falado em Maputo, 

Moçambique (PM) e no português popular falado no Mindelo, Cabo Verde 

(PCV). Os resultados obtidos nestes dois países são comparados com os 

resultados de estudos sobre concordância de número no SN já realizados no 

Brasil e em São Tomé, com o objetivo de discutir explicações já postuladas 

para a origem da concordância variável em variedades do português falado 

em África e no Brasil. 

A concordância de número no SN no português é um fenómeno que tem 

sido o objeto de vários estudos e que tem gerado muito debate nas últimas 

três décadas. O fenómeno foi estudado principalmente no Brasil, entre outros 

em estudos quantitativos de Guy (1981), Scherre (1988), Lopes (2001) e 

Andrade (2003). Para outras variedades que não a brasileira, o fenómeno é 

pouco estudado, mas o assunto é tratado de uma forma ou outra em estudos 

sobre as variedades de São Tomé (Baxter, 2004; Figueiredo, 2008; 2010), 

Moçambique (Stroud e Gonçalves, 1997; Gärtner, 1996), e Angola (Inverno, 

2004; 2005; 2011; Marques, 1985).  

Considera-se que há concordância variável de número quando a regra de 

concordância é aplicada em algumas ocasiões e em outras não. Seguem-se 

alguns exemplos encontrados em entrevistas gravadas em Maputo, Moçam-

bique em 2007 e no Mindelo, Cabo Verde em 20081, para ilustrar a concor-

dância variável nessas variedades do português. Nos exemplos 1-10, um ou 

mais elementos no SN não levam marca de plural, enquanto nos exemplos 

11-20 a regra de concordância de número é aplicada em todos os elementos 

do SN. São representadas diversas estruturas, tais como artigo definido-

substantivo (exemplos 1, 2, 11 e 12), demonstrativo-substantivo-(adjetivo) 

(exemplos 3, 4, 13 e 14), (artigo definido)-numeral-substantivo (exemplos 5, 

                                                      
1 O código que segue ao exemplo representa o informante que o produziu. Os informantes de 

Moçambique são representados por códigos iniciando com MZ e os informantes de Cabo 

Verde são representados por códigos iniciando com CV. Para mais informação sobre os in-

formantes, ver seção 321. 



 16 

6, 15 e 16), artigo definido-possessivo-substantivo (exemplos 7, 8, 17 e 18) e 

quantificador-artigo definido/demonstrativo-substantivo (exemplos 9, 10, 19 

e 20): 

 

(1)  é um bairro dos pobre (MZ17) 

(2) as pessoa não interessem para enfeitar a rua (CV4) 

(3) ainda permanecemos com aquelas casas velha (MZ6) 

(4) condições de vida nesses país quas/ é mais bom (CV7) 

(5) às vezes passo três dia sem comer (MZ17) 

(6) ficava a me pagar / quinhentos escudo por semana (CV4) 

(7) meu tio também tem os seus filho (MZ17) 

(8) são os meus familiares / os meus vizinho por isso (CV4) 

(9) toda essas casa que fica aqui em baixo até lá no fundo não exis-

tia (MZ13) 

(10) pedimos toda as pessoas eles não dão (CV21) 

 

 

(11) as pessoas vão para para pra coisa (MZ18) 

(12) fiz as fotocópias (CV3) 

(13) é para melhorar a situação dessas doenças existentes (MZ11) 

(14) já trabalhei nessas casas ali (CV10) 

(15) cada bidom sta mili meticais (MZ6) 

(16) eu criei lá desde os zero aos dezoito anos (CV7) 

(17) lá é casa dos meus avós vou lá uma vez (MZ4) 

(18) estou com os meus companheiros / a falar crioulo (CV23) 

(19) não não vamos todos os dias (MZ15) 

(20) eu expliquei todos os riscos e: sabia (CV3) 

 

Qualquer estudo sobre concordância de número no SN no português fala-

do no Brasil (PB) ou nos países africanos mencionados confirma que há 

concordância variável. Sobre a origem da concordância variável de número 

em variedades africanas e brasileiras do português há, no entanto, muito 

menos consenso. Há diversas hipóteses que procuram explicar a concordân-

cia variável no português em África e no Brasil2, que em certos aspetos se 

contradizem. As hipóteses apelam para fatores como reestruturação causada 

por contato linguístico, influência de línguas africanas e processos internos 

da língua.  

                                                      
2 É de notar que as explicações referidas no presente trabalho em alguns casos partem justa-

mente da concordância variável de número no SN, em outros casos referem-se a concordância 

nominal e verbal e em outros casos ainda tratam de vários aspectos, dos quais a concordância 

é apenas um. Pretende-se aqui incluir referências a estudos que procuram explicar a concor-

dância variável de número no SN de uma forma ou outra, seja como o fenômeno principal a 

ser explicado ou como um fenômeno entre vários. 
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A influência ou não de línguas africanas no PB é uma questão intensa-

mente debatida por linguistas e filólogos brasileiros há mais de cem anos. O 

debate tem às vezes tido um peso simbólico político, já que envolve o reco-

nhecimento e valorização de influências africanas na linguagem, assim como 

em outras manifestações culturais, no Brasil. A presente contribuição não 

parte destas ideias políticas (o que não quer dizer que não simpatize com 

elas), mas pretende apenas comentar algumas hipóteses surgidas neste con-

texto a partir de dados linguísticos novos. 

A ideia da presente monografia é por um lado apresentar estudos quantita-

tivos com o objetivo de descrever detalhadamente o padrão da concordância 

variável de número no SN de Moçambique e Cabo Verde, dois países onde 

tais estudos até agora não foram realizados, e por outro lado fazer uma con-

tribuição ao debate sobre a origem da concordância variável no português 

num sentido mais geral, através da comparação do material analisado de 

Moçambique e de Cabo Verde com estudos já realizados sobre concordância 

variável de número no Brasil e em São Tomé. Há uma grande falta de estu-

dos quantitativos de variedades africanas do português, e este estudo preten-

de completar em parte esta lacuna, possibilitando a comparação quantitativa 

desta característica gramatical em variedades brasileiras e africanas do por-

tuguês. 

As perguntas fundamentais que se pretendem discutir no presente estudo 

são: 

 

1. Por que existe concordância variável de número no SN nalgumas va-

riedades do português enquanto noutras é praticamente inexistente? 

 

2. A que se devem os padrões encontrados, nas variedades de Moçam-

bique e de Cabo Verde assim como noutras variedades? 

 

Para poder responder essas perguntas é necessário em primeiro lugar ana-

lisar e descrever os padrões e as frequências de marcação de plural nas vari-

edades de Moçambique e de Cabo Verde. Em segundo lugar, é feita a com-

paração com variedades brasileiras e são-tomenses do português. 

O foco principal está na primeira pergunta, que concerne à origem da 

concordância variável de número no SN em variedades do português. A se-

gunda pergunta é secundária uma vez que pode contribuir para a resposta da 

primeira. Para discutir a primeira pergunta resumem-se três posições postu-

ladas por outros linguistas no debate sobre a origem da concordância variá-

vel de número no português. Essas posições são as seguintes:  

 

1. A concordância variável de número no SN pode ser explicada a 

partir de influência de línguas africanas. 
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2. A concordância variável de número no SN pode ser explicada a 

partir de mudanças gerais resultando de contato linguístico ou 

ASL. 

3. A concordância variável de número no SN pode ser explicada a 

partir de processos internos da língua portuguesa. 

 

Estas posições, que são descritas e analisadas mais profundamente no se-

gundo capítulo, são aqui discutidas no contexto de um estudo comparativo 

que inclui variedades do português de vários países Africanos e do Brasil, o 

que coloca o debate numa perspectiva nova.  

Os modelos explicativos diversos foram geralmente colocados como con-

traditórios. O ponto de partida no presente estudo é que esses modelos são 

mais complementares que contraditórios. As três posições são, portanto, 

discutidas a partir da pergunta como as posições interagem e quais são os 

aspetos da concordância variável de número no SN nas variedades do portu-

guês estudadas que cada modelo consegue explicar. 

Quanto à explicação dos padrões específicos de marcação de plural en-

contrados, é uma questão ainda mais complexa que a explicação da própria 

existência de concordância variável. Resumem-se e discutem-se neste traba-

lho algumas propostas dentro da pesquisa de aquisição de segunda língua 

(ASL), a pesquisa na área de linguística de contato e a teoria sintática que 

são úteis para uma aproximação a essa questão. 

 

1.2 Disposição 

Na seção a seguir são descritas as posições do variacionismo que se adotam 

neste trabalho e são definidos conceitos centrais para esta tese. No final deste 

capítulo introdutório apresenta-se resumidamente como é realizada a marca-

ção de plural nas L1s dos informantes deste estudo, considerando que esta 

descrição é fundamental para se poder responder às perguntas formuladas. 

O segundo capítulo trata de estudos sobre a concordância de número no 

SN nas variedades de português do mundo, e são também tratadas as expli-

cações anteriormente sugeridas da origem dessa concordância variável. Pri-

meiro apresenta-se um panorama de estudos anteriores de concordância de 

número no SN nas variedades do português faladas no mundo, com o objeti-

vo de mostrar resumidamente o que foi feito e onde há lacunas. A seguir 

apresentam-se as hipóteses já postuladas para explicar a concordância variá-

vel. A partir de um panorama histórico de explicações defendidas nesta área 

são distinguidas as três posições a serem discutidas neste estudo, também 

sob a perspectiva se são compatíveis ou contraditórias. O marco teórico rela-

cionado à mudança linguística em situações de contato e a interferência da 

ASL é examinado em mais detalhe. Por último é relatada uma contribuição 
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da linguística generativa que se considera útil na discussão dos dados apre-

sentados.  

A parte empírica da tese começa a partir do terceiro capítulo. Esse capítu-

lo trata da metodologia adotada na recolha e análise de dados. No capítulo 

quatro serão apresentados os resultados da análise dos dados de Moçambi-

que e Cabo Verde. Esses resultados serão relacionados entre si e com estu-

dos anteriores relevantes do Brasil e de São Tomé. No capítulo cinco será 

discutido o que os resultados obtidos e a comparação referida têm a dizer 

sobre as perguntas formuladas e as posições definidas, e os resultados do 

estudo são também relacionados a teorias e discussões mais abrangentes.  

1.3 Pressupostos teóricos e metodológicos 

1.3.1 O variacionismo 

A metodologia e a postura teórica que este estudo adota estão em conformi-

dade com a tradição da sociolinguística variacionista, também chamada vari-

acionismo laboviano ou sociolinguística quantitativa. O variacionismo é uma 

linha dentro da sociolinguística que estuda a variação dentro de uma língua 

em relação a fatores linguísticos e sociais. 

Para Labov (1982:17), a heterogeneidade é uma condição normal numa 

língua. Isto quer dizer que a variação é inerente a qualquer sistema linguísti-

co. Um dos objetivos principais do variacionismo é sistematizar esta varia-

ção. 

Um conceito central para a sociolinguística variacionista é a noção de re-

gra variável. O conceito de regra variável incorpora, diferentemente de regra 

opcional, a noção de variação sistemática. (Labov, 1972:218) A existência 

de uma regra variável permite a coexistência de duas ou mais formas num 

sistema linguístico, em que a presença de uma dada circunstância afeta a 

frequência da ocorrência dessas formas (Cedergren e Sankoff, 1974). Um 

estudo variacionista consegue, através da sistematização dos traços que afe-

tam a ocorrência de dadas formas coexistentes, descrever o padrão que rege 

o que inicialmente parece um caos linguístico, com a ocorrência aparente-

mente fortuita de formas diferentes.  

Os traços metodológicos básicos da metodologia variacionista3, traços 

também adotados na metodologia desta monografia, são a recolha de corpora 

de fala através de entrevistas do modelo sociolinguístico e a análise quantita-

tiva dos dados destes corpora através do programa estatístico VARBRUL. 

                                                      
3 Todos estes traços serão descritos mais detalhadamente no capítulo três, que trata de meto-

dologia. 
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VARBRUL é um programa feito especificamente para descrever uma regra 

variável dentro de um sistema linguístico (Tagliamonte,2006). 

1.3.2 Definição de conceitos centrais 

1.3.2.1 Português padrão 

O português padrão (PP) define-se de acordo com as normas de gramáticas 

prescritivas, como Cunha e Cintra (1984). Estas são as normas ensinadas nas 

escolas moçambicanas e cabo-verdianas. Estas são também as normas que 

geralmente se pretende seguir em contextos formais. Por estas razões, o PP é 

relevante como um ponto de referência, mesmo que não corresponda intei-

ramente a nenhuma variedade existente de português. 

1.3.2.2 Concordância variável 

No PP existe concordância verbal e nominal. Há concordância nominal de 

número e de género. O relevante para este estudo é a regra de concordância 

de número no SN. 

A gramática normativa da língua portuguesa prescreve que todos os ele-

mentos flexionáveis do SN levem um morfema de plural no SN que expresse 

semanticamente o plural. Considera-se aqui a regra de concordância de nú-

mero no SN, bem como o PP, como um ponto de referência da gramática 

normativa e não como um sistema que necessariamente é inteiramente inte-

grado em alguma variedade do português.  

Como já foi constatado, em muitas variedades do português as regras de 

concordância não são obrigatórias e podem ser aplicadas nalgumas ocasiões 

e noutras não. A existência desta “não obrigatoriedade” é o que se chama de 

concordância variável. Quanto à concordância variável de número no SN, 

isto implica por um lado a ocorrência de SNs nos quais o plural é marcado 

em todos os elementos flexionáveis, seguindo a regra da gramática normati-

va, e por outro lado SNs nos quais plural é marcado em pelo menos um ele-

mento, mas não em todos os elementos flexionáveis, desviando-se da regra. 

Quando o termo perda de concordância é usado, refere-se à ocorrência de 

casos de não aplicação das regras de concordância. O mesmo fenómeno po-

de também ser denominado marca zero de plural. 

1.4 A marcação de plural nas L1s dos informantes 

Para poder discutir hipóteses de transferência das línguas maternas dos fa-

lantes quanto à estrutura de marcação de plural, é necessário comparar a 

estrutura de marcação de plural encontrada nas variedades de português L2 

estudadas com as mesmas estruturas existentes nas L1s dos falantes. Nesta 

seção descreve-se como é realizada a marcação de plural nas L1s dos falan-
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tes, ou seja, nas línguas bantu4 ronga e changana no caso de Moçambique e 

no crioulo cabo-verdiano no caso de Cabo Verde. Descreve-se também, de 

forma breve, como se marca o plural nas línguas africanas que são conside-

radas prováveis substratos do crioulo cabo-verdiano. O foco na descrição 

está na posição do morfema de plural (caso exista tal morfema), já que as 

hipóteses de transferência de línguas africanas que são discutidas neste tra-

balho dizem principalmente respeito à posição dos itens que levam marca de 

plural. 

1.4.1 Ronga e changana5 

Ronga e changana são L1s de todos os informantes de Maputo, e são as duas 

línguas bantu que predominam nesta cidade. Ronga é a língua tradicional-

mente falada na cidade de Maputo e nos seus arredores mais próximos 

(Nelimo, 1989, citado em Ngunga, 2004:49) e é falada como L1 por aproxi-

madamente 4% da população de Moçambique (Firmino, 1995:65). Changana 

é falada como L1 por aproximadamente 12% da população de Moçambique, 

sendo a segunda maior língua bantu do país (Firmino, 1995:65), e os seus 

falantes estão concentrados nas regiões ao norte de Maputo (Nelimo, 1989 

citado em Ngunga, 2004:49). Na cidade de Maputo ronga é socialmente 

percebido como a língua nativa local (Firmino, 1995:131), mas as duas lín-

guas ronga e changana têm na realidade proporções de falantes nativos quase 

iguais, sendo aproximadamente 32% dos habitantes da cidade falantes L1 de 

cada uma destas línguas. As duas línguas são mutualmente inteligíveis, e na 

cidade de Maputo fala-se uma variedade que mistura ronga e changana e que 

tem uma proporção alta de empréstimos do português (Firmino, 1995 131). 

Nos subúrbios de Maputo verifica-se o uso de ronga e changana ou a mistura 

dessas línguas como língua franca por falantes de outras línguas bantu, en-

quanto que no centro da cidade, o português domina como língua franca 

(Firmino, 1995:131, 122). O sistema de marcação de plural das duas línguas 

é aqui descrito em conjunto, já que este sistema não constitui uma diferença 

entre as duas línguas que seja relevante para o presente trabalho.  

Em ronga e changana, assim como em outras línguas bantu, todos os no-

mes pertencem a uma classe nominal. Uma classe nominal é definida a partir 

dos prefixos dos nomes e/ou o padrão de concordância (Ngunga, 2004:108). 

O nome leva um prefixo no singular (que pode ser um morfema com realiza-

                                                      
4 O uso da forma “bantu” em vez da forma também existente “banto” é escolhido aqui porque 

a forma anterior é a forma usada na maioria das obras da bibliografia desta tese, principal-

mente nas obras de autores africanos. O mesmo vale para as formas “umbundu” e “kimbun-

du”. As formas escolhidas não são flexionáveis. 
5 Ocorrem também as denominações xironga e xichangana. Ronga tem também a denomina-

ção de tsonga. Neste trabalho optou-se pelas denominações ronga e changana, que são usadas 

por Ngunga (2004) e Hargus e Da Conceição (1999), e que são também as denominações 

mais comuns usadas em discurso português informal pelos falantes de Maputo. 
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ção fonética ou um morfema zero) e outro prefixo no plural (que sempre é 

realizado foneticamente e, portanto, não pode ser um morfema zero). Os 

nomes que levem os mesmos prefixos e/ou mostrem o mesmo padrão de 

concordância pertencem à mesma classe nominal, na definição de Ngunga 

(2004:108).  

Ngunga (2004:105-106) ilustra a marcação de plural em ronga e changana 

com exemplos destas duas línguas: 

 

(21) RONGA:   xi-luva   svi-luva 

SG-flor   PL-flor 

“flor”   “flores” 

 

(22) CHANGANA: Ø-yindlu  ti-yindlu 

SG-casa   PL-casa 

“casa”   “casas” 

 

É de notar que a estrutura encontrada no exemplo 21 de ronga, com um 

prefixo foneticamente realizado tanto no singular como no plural, encontra-

se também em changana. A estrutura do exemplo 22 de changana, com um 

prefixo zero no singular e um prefixo foneticamente realizado no plural, é 

encontrada também em changana. Isto depende da classe nominal.  

Em ronga e changana, os determinantes, os adjetivos e os números dentro 

do SN concordam com a classe nominal e com o número do nome. A con-

cordância é realizada por meio de um prefixo, que pode ser, mas não é ne-

cessariamente, o mesmo prefixo que leve o nome. (Hargus e da Conceição, 

1999:62-71). Ilustra-se a concordância de adjetivos com o nome nos exem-

plos 23 e 24, produzidos pelo consultor Celso Paco, falante nativo de ronga6: 

 

(23) li-kuku   dzi-kulu 

SG-esteira  SG-grande 

“esteira grande” 

 

(24) ti-kuku   ti-kulu 

PL-esteira  PL-grande 

“esteiras grandes” 

 

Os demonstrativos e os possessivos, bem como os adjetivos, surgem sem-

pre em posição pós-nuclear em ronga e changana7. 

                                                      
6 Para mais informação sobre o consultor Celso Paco, ver seção 3.3.1. 
7 Esta afirmação é confirmada através da consulta de Celso Paco, falante nativo de ronga. Por 

mais informação sobre o consultor Celso Paco, ver seção 3.3.1. 
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1.4.2 O crioulo cabo-verdiano e os seus substratos 

Os informantes cabo-verdianos que participam no presente estudo moram na 

ilha de São Vicente e falam a variedade do crioulo cabo-verdiano desta ilha. 

Há diferenças consideráveis entre as variedades do crioulo cabo-verdiano 

faladas nas diferentes ilhas de Cabo Verde e, por esta razão, considera-se em 

primeiro lugar a estrutura da variedade do crioulo falado na ilha de São Vi-

cente, sempre que houver informação disponível sobre esta variedade.  

A ilha de São Vicente não foi o primeiro lugar de estabelecimento dos co-

lonos portugueses. A ilha desabitada foi descoberta em 1462 e permaneceu 

desabitada até o ano 1795. Nessa altura, o crioulo que já existia nas ilhas 

Sotavento8 há 300 anos foi levado para São Vicente. Certa reestruturação do 

crioulo em termos de aproximação ao português aconteceu, devido à popula-

ção da ilha ser constituída por cabo-verdianos, falantes nativos do crioulo, e 

portugueses de Portugal, dos Açores e da Madeira, que tiveram de aprender 

o crioulo como L2. A variedade barlavento do crioulo falada no Mindelo 

tem, portanto, menos influência africana do que a variedade sotavento, que é 

falada na Praia. (Bartens, 1999; Swolkien, 2004). 

No crioulo de São Vicente a estrutura de marcação de plural mais fre-

quente é a de apenas o primeiro elemento do SN levar marca de plural. Esse 

elemento, na maioria dos casos, antecede imediatamente o núcleo, que não 

leva marca de plural. Holm e Swolkien9 (2006:76) apresentam os itens que 

tendem a levar a marca formal de plural, constituída pelo morfema /s/, tal 

como sucede na flexão regular de plural no português. Os exemplos apresen-

tados por Holm e Swolkien são produzidos por falantes da variedade do cri-

oulo cabo-verdiano de São Vicente: 

 

(25) artigo indefinido plural uns  uns blusona_      

            ‘umas blusonas’ 

 

(26) artigo definido plural kes   kes mnin_       

            ‘as crianças’ 

 

(27) demonstrativo plural kes   kes koza_ pra lá     

            ‘aquelas coisas lá’ 

 

                                                      
8As dez ilhas de Cabo verde estão divididas em dois grupos: as ilhas Sotavento e as ilhas 

Barlavento. As ilhas Sotavento, que são as mais próximas da costa de África, compreendem 

Maio, Santiago, Fogo e Brava. As ilhas Barlavento compreendem Santo Antão, São Vicente, 

Santa Luzia (que é desabitada), São Nicolau, Sal e Boa Vista.  

 
9 O trabalho de Dominika Swolkien considera-se de alta importância, visto que é único traba-

lho descritivo do crioulo cabo-verdiano recente que se concentra na variedade de São Vicente. 
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(28) demonstrativo plural es   es mergulhador_     

            ‘esses mergulhadores’ 

 

(29) pronome possessivo plural  nhas fidj_       

            ‘os meus filhos’ 

 

(30) quantificador       ots filha_       

            ‘outras filhas’ 

 

Veiga (1995:139-140; 1982:69-70) descreve a marcação de plural no cri-

oulo cabo-verdiano de forma parecida. Segundo este autor, o plural no criou-

lo é marcado apenas no elemento que inicia o SN, sendo esse geralmente um 

numeral, um adjetivo de quantidade, um coletivo ou um determinante. Os 

SNs dôs psoa (duas pessoas), tud cidad (todas as cidades), txeu cabra (mui-

tas cabras), kes kor (aqueles/os carros), nhas fidj (os meus filhos), alguns 

psoa (algumas pessoas), un ketxada de livro (muitos livros), un data de suje-

za (muito lixo) e trabezana de gente (turba de pessoas) são, segundo Veiga 

(1995), exemplos de SNs no plural possíveis na variedade do crioulo falada 

em São Vicente. Veiga (1995) não indica se os exemplos vêm de um corpus 

ou se são produzidos intuitivamente pelo próprio autor. Nos exemplos de 

Veiga (1995) são, assim como nos exemplos de Holm e Swolkien (2006), 

artigos indefinidos e definidos, demonstrativos e pronomes possessivos que 

levam marca formal de plural. São ainda exemplificados quantificadores 

inflexionáveis por Veiga (1995). Os determinantes artigos indefinidos e de-

finidos, demonstrativos e pronomes possessivos são, portanto, considerados 

como principais portadores de marca formal de plural no crioulo cabo-

verdiano falado em São Vicente. Os determinantes tendem também a ser os 

únicos elementos no SN a levarem marca formal de plural nas variedades 

Sotavento do crioulo cabo-verdiano (Baptista, 2002; Ferreira, 2009:116). 

Segundo Holm e Swolkien (2006), no crioulo cabo-verdiano falado em 

São Vicente, a marcação de plural ocorre também em determinantes e subs-

tantivos dentro do mesmo SN, o que se exemplifica nas frases seguintes: 

 

(21) Enton,  uví,   tinha  ke-s    psosa-s  k    

 tinha  ke-s    livr 

  então  ouve  tinha  aquele-PL pessoa-PL COMP 

 tinha  aquele-PL  livro 

‘Então, ouve, havia essas pessoas que tinham esses livros...’ 

 

(22) Dpos  d’un-s   temp-s 

depois de+un-PL tempo-PL 

 

Os exemplos 21 e 22 mostram que não só substantivos com o traço se-

mântico [+HUMANO], como no exemplo 19, mas também substantivos com 
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o traço [-ANIMADO], como no exemplo 20, podem levar marca formal de 

plural. Os casos de marcação de plural em substantivos [-ANIMADO] são, 

segundo os autores, poucos. Holm e Swolkien (2006) fazem uma compara-

ção com as variedades Sotavento do crioulo cabo-verdiano, nas quais, se-

gundo Baptista (2002:38), apenas substantivos com o traço [+HUMANO] 

podem levar marca formal de plural neste contexto. O estudo quantitativo 

variacionista de Ferreira (2009), realizado num grupo relativamente pequeno 

de falantes de variedades Sotavento do crioulo cabo-verdiano, morando em 

Massachusetts, Estados Unidos, confirma a influência de animacidade sobre 

a marcação de plural dentro deste grupo de falantes. 

Quanto aos substantivos sem determinantes, Holm e Swolkien (2006:76) 

constatam que esses podem levar marca de plural quando levam o traço 

[+ANIMADO], além de [+HUMANO].  

Para comparar a marcação de número no crioulo cabo-verdiano com as 

estruturas encontradas no PCV, é essencial considerar a posição linear e a 

posição em relação ao núcleo do elemento que leva a marca formal de plural, 

já que já que estas são circunstâncias importantes que condicionam a marca-

ção de plural no PCV, o que se verá na análise dos dados do presente estudo. 

Quanto a essas circunstâncias sintáticas, pode-se constatar o seguinte em 

relação à marcação de plural na variedade do crioulo cabo-verdiano de São 

Vicente: o núcleo tende a não levar marca de plural. Quando o núcleo leva 

marca de plural isso parece motivado pelo traço de animacidade. Os princi-

pais portadores de marca formal de plural são os determinantes artigos inde-

finidos e definidos, demonstrativos e pronomes possessivos. Essas categori-

as, por sua vez, tendem a ser o primeiro elemento do SN, que geralmente 

também é adjacente ao núcleo. No entanto, há exceções a essa generalização. 

A consultora Patrícia Soares Andersson10, falante nativa da variedade do 

crioulo cabo-verdiano falada em São Vicente, confirma que os dois exem-

plos a seguir são sintagmas possíveis nessa variedade. 

 

(23) nha-s     sinc   fidj 

POSSESSIVE-PL cinco  filho 

“os meus cinco filhos” 

 

(24) tud  ke-s          meninu 

todo  DEMONSTRATIVE-PL  menino 

“todos aqueles meninos” 

 

No exemplo 23, o elemento com marca formal de plural não antecede 

imediatamente o núcleo, e no exemplo 24 o elemento que leva marca de 

plural não é o primeiro elemento no SN. 

                                                      
10 Para mais informação sobre a consultora Patrícia Soares Andersson, ver seção 3.3.2 
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Para poder discutir a hipótese de transferência de línguas africanas, é ne-

cessário considerar na análise não apenas a estrutura de marcação de plural 

do crioulo de Cabo Verde, mas também as mesmas estruturas nos substratos 

do crioulo, visto que existe a possibilidade de a marcação de plural no criou-

lo ter sido influenciado pela marcação de plural nos substratos na altura da 

gênese do crioulo. Assim como no caso da maioria dos crioulos no mundo, 

não é possível determinar com muita segurança quais são os substratos do 

crioulo cabo-verdiano, já que há muitas línguas africanas que possivelmente 

estiveram presentes na situação colonial que deu origem ao crioulo. Em 

princípio, basicamente todas as línguas faladas na área da costa da África 

Ocidental poderiam ser possíveis substratos do crioulo cabo-verdiano. No 

entanto, é preciso definir que línguas são mais prováveis e quais são os mais 

importantes substratos do crioulo para poder examinar a marcação de plural 

num número limitado de línguas. Definem-se aqui os substratos prováveis a 

partir de literatura sobre o crioulo cabo-verdiano e a sua origem. 

Baptista (2002:15) indica falantes de mandinga11, wolof e fula como os 

mais representativos na formação da língua e do povo cabo-verdiano. A 

mesma autora afirma que, além das línguas mencionadas, línguas atlânticas 

como serer, balanta, manjak, mankan e bola e contribuíram para a formação 

do crioulo de Cabo Verde (Baptista, 2002:19). Rougé (1999) procura os 

substratos dos crioulos através do estudo do léxico de origem africana nos 

mesmos. Das 46 palavras de origem africana, encontradas no crioulo de San-

tiago em Cabo Verde e no crioulo de Guiné-Bissau, Rougé afirma que “24 

são de origem mandinka, 11 de origem wolof, 3 oriundas do temne de Serra 

Leoa, 3 do ñun de Casamansa e 5 de origens diversas (manjaku, diola, bea-

fada, etc.) ou existem em várias línguas da região.” (Rougé, 1999:56) Os 

dados de Rougé sugerem um peso particular para as línguas mandinka e 

wolof. Lang (2006) sugere um papel importante do wolof na formação do 

crioulo de Cabo Verde, devido a semelhanças estruturais relacionadas prin-

cipalmente com verbos e advérbios. Rougé (2006) aponta a semelhanças 

fonológicas e gramaticais, além das lexicais já mencionadas, que indicam 

uma forte influência mandinka no crioulo de Cabo Verde. 

A partir da literatura citada, consideram-se aqui as línguas wolof e man-

dinka como as mais importantes entre os possíveis substratos do crioulo 

cabo-verdiano. Outras línguas consideradas possíveis substratos são fula, 

serer, balanta, manjak, mankan, bola, bambara e diola.  De entre as línguas 

ou variedades de mandinga/mandingo encontrou-se informação em relação à 

marcação de plural para mandinka, bambara e dyula. Além de wolof, consi-

                                                      
11 É de notar que as línguas mandinka, bambara, diola/dyula e malinke, que são línguas da 

família mande, estão relacionadas entre si e são, por alguns autores, agrupados sob a denomi-

nação mandinga ou mandingo. Derive (1990:15) considera mandinka, bambara e dyula vari-

antes do mandinga. Campbell (1991:190) indica bambara e dyula como línguas irmãs perten-

cendo ao mandingo. 
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derado de alta importância, encontrou-se informação sobre a marcação de 

plural nas línguas fula e balanta, também da família atlântica. Segue aqui a 

tabela 1 que resume o sistema de marcação de plural em cada uma dessas 

línguas. 

 

Tabela 1: A marcação de plural nos substratos do crioulo cabo-verdiano 

LÍNGUA FAMÍLIA MARCAÇÃO DE PLURAL 

wolof atlântico O substantivo geralmente não leva marca de plural. O 
substantivo é seguido por uma partícula que define a 
classe nominal, tem a função de artigo definido e varia 
em forma dependendo se o substantivo expressa singu-
lar ou plural. (Campbell, 1991:1776) 

mandinka mande O plural é marcado apenas em contextos específicos. 
(Derive, 1990:179) O plural é provavelmente marcado 
por meio de sufixo, assim como nas línguas relaciona-
das de bambara e dyula 

bambara mande O plural é marcado no substantivo por meio do sufixo 
–u. Os demonstrativos levam a mesma marcação de 
plural, mas apenas quando estão posicionados depois 
do substantivo. (Campbell, 1991:190). O plural é mar-
cado apenas em contextos específicos. (Derive, 
1990:179) 

dyula mande O plural é marcado por meio de vários sufixos diferen-
tes. O plural é marcado apenas em contextos específi-
cos. (Derive, 1990:180-86) 

fula atlântico Para substantivos regulares, o sufixo –o do singular é 
substituído pelo sufixo –be no plural. Para substantivos 
irregulares o consoante inicial também muda de singu-
lar para plural. (Arrendsdorff, 1913:23-25) 

balanta atlântico Para substantivos animados, o plural é marcado por 
meio do prefixo be-. Para substantivos inanimados, o 
plural é indicado pelo morfema livre mõne, posiciona-
do depois do substantivo. (Quintino, 1951:3-4) 

 

Pode-se constatar que domina a marcação pós-nominal, encontrada nas 

línguas mande descritas, assim como em wolof. Apenas fula e balanta, que 

não são considerados os substratos mais importantes, misturam a marcação 

pré-nominal e pós-nominal. 
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2 Estudos sobre o tema 

2.1 Concordância variável de número no SN nas 
variedades do português 

O objetivo desta seção é dar um panorama do que foi feito em termos de 

estudos que, de uma forma ou de outra, tratam de concordância variável de 

número no SN no português falado em diferentes países do mundo. Preten-

de-se mostrar quais destes estudos podem ser usados como material de com-

paração no presente estudo e por quê. Destaca-se também a falta de estudos 

quantitativos sobre o português falado em países africanos. Esta seção não 

entra em detalhes quanto aos resultados e conclusões dos estudos. Se as con-

clusões dos estudos forem relevantes para o presente trabalho, serão relata-

das na seção 2.3, que trata de explicações da concordância variável no por-

tuguês. As condições sócio-históricas e linguísticas relevantes para as locali-

dades nas quais foram realizados os estudos que são utilizados como materi-

al de comparação são relatadas resumidamente na seção 2.2. Os resultados 

destes estudos são descritos mais detalhadamente no capítulo 4, que trata dos 

resultados quantitativos do presente estudo e os compara com os dos estudos 

anteriores. 

2.1.1 África 

As variedades de português que existem em África foram até agora pouco 

estudadas. Há grande falta principalmente de estudos quantitativos dessas 

variedades. Nas seções a seguir é revisada a literatura existente sobre essas 

variedades, principalmente baseada em estudos não quantitativos. 

2.1.1.1 Moçambique 

Companhia (2001) estuda a concordância de número no SN na interlíngua de 

crianças com idades compreendidas entre os 9 e os 17 anos, estudantes da 3ª 

classe, falantes de português L2 e falantes nativos de línguas bantu de Mo-

çambique. O autor analisa quantitativamente alguns fatores linguísticos e 

sociais que influenciam a aplicação ou não das regras de concordância de 

número em 26 SNs plurais produzidos em discurso oral por estas crianças. A 
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pequena quantidade de SNs analisados implica uma representatividade baixa 

desse corpus. Os resultados são apresentados em termos de percentagens 

cruas, sem um tratamento estatístico mais avançado. Por estas duas razões 

esse trabalho não pode ser incluído como material de comparação no presen-

te estudo. Pode-se apenas constatar que Companhia (2001) afirma a existên-

cia de concordância variável na variedade do PM estudada.  

Stroud e Gonçalves (1997) constatam também que a perda de concordân-

cia de número no SN é um dos desvios mais comuns no PM em relação à 

norma padrão do português europeu (PE). Esta afirmação baseia-se em da-

dos quantitativos de Maputo, mas o estudo fornece informação apenas sobre 

a quantidade de ocorrências de certo tipo de desvio em relação a outros tipos 

de desvios, e não sobre quais são os fatores que regem a variação de concor-

dância, o que faz com que tenha pouco interesse no presente contexto. 

Além dos trabalhos acima mencionados, não há estudos quantitativos de 

concordância no PM. Num estudo não quantitativo, Gärtner (1996) constata 

que há coincidência nos desvios da norma de concordância de número no SN 

entre Brasil, Angola e Moçambique. Gärtner (1996) não baseia essa consta-

tação em dados de um corpus definido, mas usa exemplos de outras obras 

para ilustrar a sua afirmação. 

2.1.1.2 Cabo Verde 

Não há nenhum estudo exaustivo do PCV. Os estudos linguísticos de Cabo 

Verde são geralmente voltados para o crioulo cabo-verdiano, e não para o 

português que é falado como L2 neste país.  

Um registo de português usado por cabo-verdianos é encontrado num ar-

tigo de Ançã (2000), no qual se relatam os resultados da aplicação de um 

questionário escrito que pretende diagnosticar a competência linguística de 

estudantes universitários nas capitais de Cabo Verde e Angola. O questioná-

rio tem duas perguntas (num total de 17) que, segundo o artigo, dizem res-

peito ao domínio da formação de plural em substantivos e uma que concerne 

a flexão de género nos adjetivos. Segundo a autora os estudantes dos dois 

países mostram dificuldades nestas áreas. O artigo não esclarece se as per-

guntas do teste exigem respostas contendo SNs inteiros, e se as dificuldades 

identificadas podem ser uma indicação da existência de concordância variá-

vel. Isso é uma possibilidade, mas não pode ser confirmada a partir do texto.  

Dados de um teste escrito não podem ser comparados com dados de cor-

pora de fala espontânea. Pode-se, no entanto, considerar provável que se no 

questionário os estudantes universitários produzem SNs com substantivos 

sem a marcação de plural, no português falado por pessoas com ou sem for-

mação universitária dos mesmos países deve haver concordância variável de 

uma forma ou outra. O artigo de Ançã pode assim ser uma indicação da exis-

tência de concordância variável de número no PCV. 
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2.1.1.3 Angola 

Além do trabalho de Gärtner já mencionado na seção 2.1.1.1, há alguns es-

tudos nos quais a concordância nominal no português de Angola (PA) é tra-

tada. Inverno (2004) faz comparações morfossintáticas entre o português 

vernáculo brasileiro e o português vernáculo angolano, e constata também 

semelhanças na perda de concordância no SN. Esta comparação é também 

baseada em exemplos e não em dados quantitativos. Inverno (2005) desen-

volve uma discussão sobre a origem bantu ou não da concordância variável 

no PA, baseando-se em exemplos de um corpus gravado em Luanda. A dis-

cussão será referida no capítulo a seguir. Marques (1985) também discute a 

influência bantu na concordância variável no PA, dando exemplos de SNs 

que, segundo a autora, podem ser ouvidos entre falantes angolanos com fra-

co domínio da língua portuguesa (Marques, 1985:219). Não é feita nenhuma 

referência a nenhum corpus; a autora parece fornecer os exemplos intuitiva-

mente. 

Nenhum dos estudos sobre Angola é usado como material de comparação, 

pois esses estudos não são quantitativos. No entanto, as discussões sobre a 

origem da concordância variável apresentadas nesses estudos serão referidas 

na seção 2.3. 

2.1.1.4 São Tomé e Príncipe 

Baxter (2004, 2009) estuda a concordância de número no SN no português 

falado pelos Tongas, um grupo de descendentes de africanos que trabalha-

vam na plantação Monte Café em São Tomé nos séculos XIX e XX. Este é 

um estudo variacionista que usa o programa VARBRUL na análise de dados, 

e é, portanto, apropriado como material de comparação no presente trabalho. 

Figueiredo (2008, 2010) estuda também a concordância de número no 

SN, no português falado por outra comunidade na Ilha de São Tomé. No 

estudo de Figueiredo os informantes são habitantes da baía Almoxarife no 

norte da ilha, onde se fala português e o crioulo forro, ou são-tomense. O 

estudo de Figueiredo é também um estudo quantitativo de análise VAR-

BRUL. 

2.1.2 Brasil 

Há uma série de estudos que se referem à concordância variável no PB. São 

mencionados aqui quatro estudos do Brasil que tratam, unicamente ou entre 

outros aspectos, da concordância de número no SN em discurso falado pro-

duzido por falantes brasileiros que têm português como L1, como é o caso 

para a grande maioria dos brasileiros. Guy (1981) estuda, entre outros fenó-

menos, a concordância de número no SN em amostras de português falado 

do Brasil, produzidas por informantes iletrados do Rio de Janeiro. Scherre 

(1988) estuda a concordância de número no SN no português falado por 
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informantes do Rio de Janeiro. Lopes (2001) estuda também a concordância 

de número no SN, no discurso falado de informantes de Salvador na Bahia. 

Andrade (2003) estuda a concordância de número no SN no português de 

Helvécia, uma comunidade rural de afrodescendentes na Bahia. 

Estes quatro estudos cobrem falantes de dois centros urbanos brasileiros e 

uma comunidade rural no Brasil. Todos analisam a concordância de número 

no SN e adotam uma metodologia variacionista com análise de dados através 

de VARBRUL, a metodologia que o presente estudo também adota. Na aná-

lise quantitativa são distinguidos os fatores linguísticos que influenciam a 

concordância, e são, portanto descritos os contextos gramaticais em que o 

plural tende a ser marcado ou não marcado. São também analisados fatores 

não linguísticos, como o sexo, a idade e o nível de educação, e como estes 

influem a concordância. 

2.1.3 Portugal 

Os estudos sobre concordância no português falado em Portugal são poucos. 

Naro e Scherre (1999) investigam a situação quanto à concordância variável 

em Portugal. Esse artigo apresenta alguns exemplos de perda de concordân-

cia de número no SN juntamente com alguns exemplos de perda de concor-

dância verbal, encontrados em gravações de PE moderno. Os autores não 

apresentam dados estatísticos sobre esses aspectos e constatam que casos de 

perda de concordância são estatisticamente raros embora existentes. Apre-

sentam também dados de textos pré-clássicos portugueses, nos quais a perda 

de concordância sujeito-verbo é analisada através do programa VARBRUL.  

Os dados desse estudo não servem como material de comparação para o 

presente estudo da mesma forma que os referidos na seção 2.1.2, porque os 

dados do português europeu falado moderno não são dados quantitativos e 

porque os dados dos textos pré-clássicos não são orais, não são contemporâ-

neos e tratam de concordância verbal e não nominal. No entanto é interes-

sante considerar estes dados na discussão dos resultados do presente estudo, 

por se encontrarem entre os poucos registos de concordância variável no PE. 

2.2 Estudos usados na comparação 

Como já foi relatado no capítulo 1, o presente estudo adota uma metodologia 

variacionista. Isto implica que os estudos utilizados como material de com-

paração também devem ser estudos dentro desta tradição. A similaridade no 

método de recolha do material aumenta a intercomparabilidade entre os es-

tudos, e a análise dos dados através dos programas VARBRUL é essencial 

para se poder operar uma comparação coerente entre os resultados. Encon-

tramos no panorama de estudos sobre a concordância de número no SN no 

português no mundo, dois estudos de São Tomé (Baxter 2004, 2009; Figuei-
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redo, 2008) e quatro estudos do Brasil (Guy, 1981; Scherre, 1988; Lopes, 

2001; Andrade, 2003) que podem ser utilizados como material de compara-

ção para o presente trabalho. Estes seis estudos adotam todos a perspectiva e 

a metodologia da sociolinguística variacionista, e constituem portanto um 

bom material de comparação. Na gravação do material são realizadas entre-

vistas de acordo com o modelo laboviano (descrito no capítulo de metodolo-

gia), e a análise quantitativa dos dados é realizada através dos programas 

VARBRUL. Há também uma interinfluência nestes estudos quanto às variá-

veis gramaticais analisadas, na medida em que os dois estudos mais recentes 

leva em linha de conta os resultados dos anteriores neste aspecto. Estes tra-

balhos são também usados como referência na escolha de variáveis indepen-

dentes a serem analisadas pelo presente estudo. 

O trabalho de Guy (1981) constitui uma base importante para os demais 

estudos neste contexto. No entanto, o seu tratamento das variáveis linguísti-

cas na análise quantitativa difere um pouco do tratamento nos estudos mais 

recentes, e por esta razão optou-se por não incluir os seus resultados nos 

diagramas comparativos do capítulo 4. As conclusões do trabalho de Guy 

são relatadas na seção 2.3, que se refere a hipóteses que procuram explicar a 

concordância variável em português. Os resultados dos outros cinco estudos 

são apresentados nos diagramas comparativos no capítulo 4 sempre que estes 

sejam considerados relevantes. Nas seções imediatas são expostas, de forma 

breve, as condições linguísticas e sócio-históricos das comunidades nas 

quais foram realizados os estudos que são usados como material de compa-

ração, e alguns dados dos informantes. 

2.2.1 Os Tongas, São Tomé 

Como já foi referido, os Tongas são uma comunidade de descendentes de 

trabalhadores africanos contratados que trabalhavam na plantação Monte 

Café em São Tomé nos séculos XIX e XX. O estudo de Baxter (2004, 2009) 

não cobre a ilha de São Tomé inteira, mas apenas a variedade do português 

falada pelos Tongas, e são portanto as condições sócio-históricos dos Tongas 

que são interessantes para o presente estudo. Os Tongas falam português e 

variedades de línguas africanas, principalmente umbundu, uma língua bantu 

angolana, e de um modo geral têm pouco ou nenhum conhecimento do cri-

oulo são-tomense/forro. Os informantes no estudo de Baxter são falantes L1 

de português. No entanto, houve presença de falantes de português L2 em 

Monte Café até à década de 1940, e o papel das variedades L2 do português 

e a presença de línguas africanas, principalmente de línguas bantu de Ango-

la, têm sido fatores importantes para o desenvolvimento do português dos 

Tongas (PTST) (Baxter, 2004, 2009). 
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2.2.2 Almoxarife, São Tomé 

Os habitantes da baía Almoxarife no norte da ilha de São Tomé são falantes 

do crioulo de base portuguesa forro/são-tomense. A variedade do português 

falado em Almoxarife (PAST), estudado por Figueiredo (2008) é, portanto, 

uma variedade L2. Os substratos principais do forro são línguas kwa12 e ban-

tu (Figueiredo, 2008:25). 

2.2.3 Helvécia, Brasil 

Helvécia é uma comunidade rural no nordeste do Brasil. A Colónia Leopol-

dina, que era o nome da comunidade na época da escravatura, era uma co-

munidade dominada por roças, e era relativamente isolada nesta época e 

mesmo depois. A maioria dos habitantes era composta, durante a escravatu-

ra, por escravos africanos de localidades diversas, e registava-se também 

uma alta proporção de administradores africanos e afrodescendentes. Supõe-

se que as variedades L2 do português serviam como dados linguísticos pri-

mários para uma parte da população no desenvolvimento do português de 

Helvécia. É por esta razão que se encontra um nível de reestruturação mais 

alto do que em outras variedades do PB, documentado em diversos estudos 

sobre o português falado em Helvécia (Lucchesi, 2000; Baxter e Lucchesi, 

1999). As línguas africanas presentes na história de Helvécia são predomi-

nantemente dos grupos kwa13 e bantu (Baxter, 2009:282). 

2.2.4 Salvador, Brasil 

A cidade de Salvador, capital do estado Bahia, foi um grande núcleo urbano 

de concentração escrava na época da escravatura no Brasil. Até finais do 

século XIX, ainda havia em Salvador africanos de diversas origens, predo-

minantemente com L1s dos grupos kwa e bantu. Hoje em dia, Salvador é um 

centro urbano com uma população diversificada, e uma maioria dos habitan-

tes da cidade são afrodescendentes (Lopes 2001). O grupo de informantes 

estudado por Lopes (2001) é constituído por pessoas de diversos níveis de 

educação e faixas etárias. 

2.2.5 Rio de Janeiro, Brasil 

O Rio de Janeiro é um dos maiores centros urbanos do Brasil, com uma po-

pulação extremamente diversificada. Os informantes do estudo de Scherre 

                                                      
12 O termo kwa é ambíguo, já que numa definição antiga inclui as línguas ioruba, igbo e efik, 

enquanto numa definição mais recente exclui as mesmas (Parkvall, 2000:10).  Neste caso o 

autor especifica os falantes de línguas kwa como oriundos do Benin. 
13 Incluindo iorubá. 
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(1988) são pessoas nascidas no Rio de Janeiro ou morando na cidade desde 

os cinco anos de idade, e são cobertas várias faixas etárias e educacionais. 

2.2.6 Conclusão 

Com base no panorama apresentado nas seções anteriores, pode-se constatar 

que todos os estudos aqui mencionados afirmam a existência de concordân-

cia variável no PB, PM, PA, PCV, PTST e PAST. É também afirmada a 

existência de concordância variável no PE por Naro e Scherre (1999), embo-

ra os autores admitam que a perda de concordância seja estatisticamente rara 

no PE falado moderno. Pode-se também constatar que embora vários linguis-

tas afirmem a existência de concordância variável em variedades de portu-

guês falado em países africanos, estudos quantitativos que procuram siste-

matizar esta variação são raros. Com as exceções de Baxter (2004, 2009) e 

Figueiredo (2008), dois estudos sobre as variedades do português faladas na 

ilha de São Tomé, não foi encontrado nenhum outro estudo quantitativo ex-

tensivo de concordância numa variedade africana do português. Pretende-se 

com o presente trabalho confrontar uma variedade na qual o português é 

geralmente L2 de falantes de línguas bantu (Moçambique) com outra varie-

dade na qual o português é de um modo geral L2 de falantes de um crioulo 

de base lexical portuguesa sem substrato bantu (Cabo Verde). Este estudo 

apresenta-se como original, e os seus resultados têm implicações em ques-

tões como o papel de ASL e crioulização para o desenvolvimento de varie-

dades africanas e brasileiras do português, transferência de línguas africanas 

em variedades africanas e brasileiras do português e tendências universais na 

redução de marcação de número no português. A relação entre as questões 

mencionadas e as posições discutidas no presente trabalho é desenvolvida na 

seção 2.4. 

2.3 A origem da concordância variável de número no 
SN no português 

Nesta seção pretende-se resumir as explicações que foram propostas por 

vários estudos anteriores a respeito da concordância variável de número no 

SN no português. Apresentar-se-ão aqui tanto hipóteses relacionadas especi-

ficamente à origem da concordância variável de número no SN, como hipó-

teses relacionadas a uma maior variedade de fenómenos, entre eles à concor-

dância variável de número no SN.  

Antes de relatar as explicações que se baseiam em contato linguístico ou a 

aquisição de português como L2, apresenta-se uma introdução na qual se 

investiga a relação entre a crioulização e a ASL. Resumem-se também as 

controvérsias sobre a mesma relação e sobre a existência de um contínuo 
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linguístico no qual se encontram as línguas classificadas como crioulos e 

outras variedades de contato. Esta introdução fornece uma perspectiva teóri-

ca mais ampla que é necessária para poder contextualizar as explicações que 

depois serão referidas.  

As hipóteses que procuram explicar a concordância variável de número 

no português são divididas em explicações externas, ou seja, baseadas em 

contato linguístico, e explicações internas. Esta é a divisão que tradicional-

mente é feita no debate sobre a origem da concordância variável no portu-

guês. Cita-se Naro e Scherre para ilustrar a divisão tradicional:  

There are basically two schools of thought with respect to the origin of these 
instances of variable lack of concord (or marking), as well as other variable 
phenomena in non-standard Brazilian Portuguese. One view has it that noth-
ing more is at work in the origin of these variable phenomena than the centu-
ries-old drift of the Indo-European languages in general, and the Romance 
languages in particular, towards a less inflected grammar. (…) The other view 
is that Brazilian Portuguese is radically divergent from European Portuguese 
in this aspect. The principal cause of this divergence from European lines of 
development under this view is the massive presence in Brazil of people of 
African origin, whose original language might have influenced Brazilian Por-
tuguese through a hypothetical pidgin or creole Portuguese stage.14 (Naro e 
Scherre, 1999:236) 

 

No presente estudo não se considera que a distinção entre explicações ex-

ternas e explicações internas seja a única distinção de interesse, mas discute-

se também a distinção entre mudança linguística causada por influência dire-

ta de outras línguas e mudança linguística sem relação direta a línguas parti-

culares. No entanto, as explicações são inicialmente resumidas como foram 

originalmente postuladas, retomando-se, num a primeira fase, a divisão entre 

explicações externas e internas.  

Uma sugestão a partir da teoria sintática, que pretende explicar as diferen-

ças sistemáticas na marcação de plural no PE e no PB, será também relatada. 

Esta sugestão distingue-se das outras hipóteses apresentadas, por não se refe-

rir abertamente a explicações internas ou externas, e por esta razão é apre-

sentada separadamente. 

A partir das explicações sugeridas serão, na conclusão da presente seção, 

definidas três posições principais, que são as posições que serão discutidas 

com base no material empírico apresentado: 

                                                      
14 Tradução minha: “Há basicamente duas escolas de pensamento em relação à origem desses 

casos de falta de concordância (ou marcação) variável, bem como outros fenômenos variáveis 

no PB não padrão. Visão que se tem é que nada mais está a agir na origem desses fenômenos 

variáveis do que a deriva secular das línguas indo-europeias em geral, e as línguas românicas, 

em particular, para uma gramática menos flexionada (...) A outra visão é que o PB é radical-

mente diferente do PE neste aspecto. A principal causa desta divergência do desenvolvimento 

é, segundo esta visão, a presença maciça no Brasil de pessoas de origem africano, cuja língua 

original pode ter influenciado o PB através de uma fase pidgin ou crioula hipotética.” 



 37 

 

1. A concordância variável de número no SN pode ser explicada a 

partir de influência de línguas africanas. 

2. A concordância variável de número no SN pode ser explicada a 

partir de mudanças gerais que resultam de contato linguístico ou 

ASL. 

3. A concordância variável de número no SN pode ser explicada a 

partir de processos internos da língua portuguesa. 

 

Discute-se ainda o carácter compatível ou contraditório dessas posições. 

2.3.1 Contato linguístico e ASL: Uma introdução 

As explicações, que consideram que a concordância variável de número no 

SN em variedades africanas e brasileiras do português resulta do contato 

linguístico, referem-se, por um lado, à crioulização ou à reestruturação (prin-

cipalmente no caso do Brasil) e, por outro lado, à aquisição do português 

como L2 (principalmente no que diz respeito a variedades africanas). Alguns 

dos pesquisadores referidos consideram a aquisição de português como L2 

como parte do processo de crioulização ou reestruturação. A relação entre a 

crioulização e a ASL é, de fato, um assunto debatido. Aqui será contrastada 

a visão dos crioulos como tipologicamente diferentes de outras línguas, sur-

gidos num processo sem relação à ASL com a visão dos crioulos como um 

grupo de línguas que pode ser definido apenas a partir de circunstâncias so-

ciais e históricas. Na segunda visão a ASL tem um papel central no processo 

gradual que afasta o crioulo da língua mãe, enquanto que na primeira visão a 

ASL é considerada um processo distinto da crioulização. Serão também tra-

tados os conceitos semi-crioulo e transmissão linguística irregular e como 

se enquadram neste debate. 

Defensores da primeira visão (Parkvall, 2000, 2008; Baker, 2002, 1995; 

McWhorter, 2001) argumentam que crioulos são línguas que, devido à rees-

truturação extrema resultando do contato linguístico, compartilham um cará-

ter único, não encontrado em outras línguas. Esse carácter é geralmente as-

sociado à simplicidade (principalmente morfológica, mas também em outros 

aspectos como transparência semântica). A reestruturação extrema implica 

uma primeira fase, na qual o sistema gramatical da língua é radicalmente 

reduzido, devido à necessidade urgente de comunicação entre povos sem 

uma língua comum, uma situação tipicamente encontrada em contextos co-

loniais como plantações ou comércio de escravos. Nessa fase surge um pid-

gin, que não é a L1 de nenhum falante. Numa segunda fase, a língua se ex-

pande e nativiza, e estruturas gramaticais novas são criadas.  

Uma hipótese clássica que distingue os crioulos essencialmente das outras 

línguas é a do bioprogram postulada por Bickerton (1984). Segundo esta 

hipótese, a influência de substratos ou lexificador tem pouca importância na 
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criação da gramática do crioulo, que basicamente seria construído a partir do 

zero. O processo criativo de construir a nova gramática seria, segundo Bic-

kerton, regido por um mecanismo linguístico inerente ao ser humano. Mes-

mo que a hipótese original de Bickerton não seja atualmente defendida na 

sua totalidade, a ideia de que a gramática dos crioulos é o resultado da redu-

ção drástica seguida pela expansão é ainda central para crioulistas como 

Parkvall (2000; 2008), Baker (2002; 1995) e McWhorter (2001). A interrup-

ção na transmissão linguística e a criação de uma nova gramática é, segundo 

essa visão, considerada essencialmente diferente da ASL, que pressupõe a 

existência de uma língua alvo. Baker (1995) considera que num contexto de 

plantação colonial não havia nenhuma motivação por parte dos escravos para 

adquirir o lexificador europeu, já que essa aquisição para eles não implicaria 

nenhuma possibilidade a ascensão social. O lexificador não é, portanto, uma 

língua alvo. Os escravos falantes de línguas diferentes apenas aproveitam o 

léxico comum que fornece o lexificador para poderem se comunicar entre si. 

O alvo é nesse caso a comunicação e não a aquisição perfeita do lexificador. 

Do lado oposto, encontram-se linguistas que defendem que a ASL tem 

um papel central no aparecimento dos crioulos, e que a crioulização é um 

processo gradual antes que o resultado de uma redução drástica. Nessa linha 

domina a ideia de uma relação genética entre o crioulo e o seu lexificador. 

Estudiosos como Mufwene (2003; 2001) e DeGraff (2003) afirmam que 

crioulos não podem, de forma nenhuma, ser definidos linguisticamente. Se-

gundo Mufwene, não há nenhum processo específico que possa ser chamado 

crioulização. Afirma, pelo contrário, que numa situação de contato na qual 

adultos aprendem uma L2 informalmente e essa variedade de L2 se torna o 

input principal ou parcial para um grupo de pessoas, um desenvolvimento 

gradual acontece, que acaba resultando numa variedade que se difere tanto 

da língua alvo original, que a nova variedade é classificada como uma nova 

língua. Esse processo, segundo Mufwene, não é particular para os crioulos, 

mas faz também parte do desenvolvimento, por exemplo, das línguas româ-

nicas em relação ao latim. Mufwene afirma ainda que o contato linguístico 

está presente em alguma fase do desenvolvimento da grande maioria das 

línguas existentes e que não haveria, portanto, nenhuma diferença essencial 

entre crioulos e outras línguas. O que define os crioulos, segundo essa visão, 

é que são o resultado das circunstâncias sócio-históricas particulares relacio-

nadas ao colonialismo e a escravidão, e surgiram geralmente no período de 

conquista colonial nos séculos XV a XVII. 

Uma argumentação mais moderada dos pesquisadores que consideram a 

ASL como fazendo parte da  crioulização é apresentada por Siegel (2004). 

Siegel confirma que o processo de ASL pode ter um papel importante no 

surgimento de um crioulo, sem negar o carácter particular, em termos de 

simplicidade morfológica, dos crioulos. Siegel (2004:146-148) refere a se-

melhança entre um pré-pidgin, que é uma variedade desenvolvida numa fase 

inicial da pidginização, e a basic variety. A basic variety é, segundo Klein e 
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Perdue (1997) uma variedade de interlíngua com certas estruturas e caracte-

rísticas típicas, desenvolvida no processo de ASL por adultos. O pré-pidgin e 

a basic variety têm, segundo Siegel, características em comum, sendo a sim-

plicidade morfológica a mais marcante, incluindo a ausência de flexão de 

número. Siegel (2004) refere-se ainda à motivação em relação à ASL. Se-

gundo este autor, há casos de ASL por adultos (pode ser, por exemplo, o 

caso de trabalhadores estrangeiros contratados) nos quais um basic variety é 

desenvolvido sem ter o alvo de se aproximar à língua na qual se baseia a 

basic variety, já que essa variedade preenche as necessidades comunicativas 

dos falantes, e pode também não haver uma identificação com a sociedade 

onde é falada a língua original. Esta argumentação aproxima-se da argumen-

tação apresentada por Baker em relação à crioulização. Siegel (ibid.145-157) 

conclui que um crioulo não tem necessariamente a sua origem apenas num 

pidgin, mas pode também surgir num contexto de contato linguístico na qual 

as variedades L2, os eventuais pidgins e as variedades L1 das línguas em 

contato podem influenciar a língua emergente em graus diferentes, resultan-

do nos níveis divergentes de simplicidade encontrados em crioulos distintos. 

Segundo Siegel, a chave para o surgimento de um crioulo é uma situação 

extrema de contato, mas não necessariamente uma interrupção tão drástica 

de transmissão linguística que implica a criação de uma gramática comple-

tamente nova.  

É interessante constatar que Siegel, quando combina ideias dos dois lados 

no debate sobre a existência ou não de uma diferença essencial entre crioulos 

e outras línguas, consegue explicar como pode existir um contínuo de rees-

truturação gramatical entre crioulos, no qual alguns são mais semelhantes 

estruturalmente aos seus lexificadores que outros, sem negar que os crioulos 

constituem um grupo de línguas que se destacam tipologicamente pela sua 

simplicidade morfológica. 

Em relação a variedades de português que têm certo nível de reestrutura-

ção, mas não o nível profundo geralmente associado a crioulos, Holm (1992) 

usa o termo semi-crioulo. Outros pesquisadores referem ao conceito trans-

missão linguística irregular (TLI) (Baxter, 1995, 1997, 2002; Lucchesi, 

2001; Lucchesi e Baxter, 2009; Figueiredo, 2008). Este é um conceito mais 

amplo que, além da crioulização, abrange a reestruturação a partir de ASL na 

qual variedades de L2 num dado ponto servem como dados linguísticos pri-

mários para uma maioria, ou uma parte, de uma comunidade linguística. O 

termo reestruturação gramatical é referido por Lucchesi e Baxter (2009:102-

104) como um processo fazendo parte da  formação de variedades linguísti-

cas em situações de contato15 envolvendo a erosão ou redução gramatical da 

                                                      
15 A situação de contato é descrita da seguinte forma: “Quando uma população de adultos, 

falantes de línguas diferenciadas e mutuamente ininteligíveis, é forçada a adquirir uma segun-

da língua (L2) emergencialmente em função de relações comerciais e/ou de sujeição” (Luc-

chesi e Baxter 2009:102). 
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língua alvo e a expansão ou recomposição gramatical por motivos de neces-

sidade de expansão funcional da variedade reduzida. A reestruturação de 

variedades de contato é frequentemente chamada reestruturação parcial, em 

contraste com a reestruturação total que acontece no surgimento dos crioulos 

mais radicais. 

A visão apresentada por Siegel (2004) de um contínuo de reestruturação 

no qual se encontram os crioulos poderia facilmente incorporar variedades 

influenciadas por contato linguístico, como o PB ou as variedades africanas 

do português. A argumentação de Lucchesi e Baxter (2009), na qual a rees-

truturação implica a redução assim como a recomposição gramatical, se 

aproxima à definição de línguas de contato como resultando de um processo 

particular. Lucchesi e Baxter (2009) afirmam, no entanto, que a ASL tem um 

papel importante nesse processo. Para Lucchesi e Baxter a definição abrange 

variedades de contato além de crioulos, chegando assim numa visão de um 

contínuo, combinável com a de Siegel. Em relação a isto é relevante comen-

tar que Gonçalves (2004) posiciona o desenvolvimento do PM num contínuo 

de mudança linguística, entre a mudança que ocorre numa variedade estável 

e a mudança drástica que ocorre num cenário de pidginização ou criouliza-

ção. Inverno (2011) apoia, de forma parecida, a ideia da existência de um 

contínuo de reestruturação incluindo crioulos assim como variedades de 

contato, que incluem o PA e também o PB. 

É relevante ter a discussão acima referida em mente ao analisar os dados 

de Moçambique e de Cabo Verde por duas razões. Por um lado, quando se 

fala da eventual influência de contato linguístico, é relevante considerar se 

um modelo que pressupõe algum grau de erosão e expansão ou um modelo 

de mudança linguística gradual, ou uma combinação dos dois, é o mais ade-

quado para cada uma destas variedades. Desta forma pode-se também discu-

tir quais das explicações anteriormente postuladas são relevantes nos casos 

de Moçambique e de Cabo Verde. Por outro lado, é interessante discutir a 

partir da comparação dos dados de Moçambique e Cabo Verde com os resul-

tados de estudos anteriores se estas variedades podem estar posicionadas 

num contínuo incluindo crioulos e variedades de contato, tal como sugerido 

por vários dos estudiosos acima referidos. A partir disto pode-se também 

discutir que tipos de mudança linguística estão envolvidos nos processos que 

resultaram na concordância variável de número não apenas nas variedades 

de Moçambique e Cabo Verde, mas também em outras variedades de portu-

guês da África e do Brasil.  

Pode-se encontrar evidências dos dois fenômenos influência de substra-

to/L1 e de processos mais gerais, sem relação a substratos ou L1, na pesquisa 

da área de contato linguístico assim como na pesquisa mais voltada para a 

ASL. A simplificação ou redução morfológica é um processo geral intima-

mente associado à crioulização, principalmente por estudiosos que afirmam 

que os crioulos resultam de um processo radical de redução e expansão, mas 

também os linguistas que descrevem um processo gradual relacionado a 
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contato linguístico, afirmam que este processo tende a resultar na redução 

morfológica. Na pesquisa de ASL, como referido acima, afirma-se também 

que a redução morfológica pode caracterizar a interlíngua de aprendentes 

adultos (Klein e Perdue, 1997). 

Quanto à influência de substratos, os pesquisadores geralmente concor-

dam que essa pode ter um papel relevante na construção da gramática dos 

crioulos, mesmo que não haja consenso sobre o impacto de tal influência. 

Podemos encontrar exemplos concretos de influência possível de substratos 

na estrutura de marcação de plural em crioulos como gullah, papiamentu e 

sãotomense, que marcam plural através do pronome 3pl, uma estrutura tam-

bém encontrada nos seus substratos da África ocidental (Parkvall 2000:93-

96).  

Em relação à pesquisa em ASL e transferência do fenómeno particular 

concordância de número, Hawkins e Chan (1997) apresentam uma hipótese 

dentro dos ramos da gramática generativa16 que prevê a inacessibilidade de 

categorias funcionais parametrizadas em ASL para adultos quando as cate-

gorias funcionais forem inexistentes, ou parametrizadas diferentemente da 

língua meta, na L1 do aprendente. Categorias funcionais incluem a concor-

dância. Segundo esta hipótese, denominada failed funtional features hypo-

thesis (FFFH), estas categorias são parametrizadas de acordo com a L1 do 

falante, e na ASL em idade adulta, não podem ser reparametrizadas, mas 

apenas é possível mapear material morfo-fonológico da língua meta sobre a 

estrutura já estabelecida (Hawkins e Chan, 1997:189). Franceschina (2002) 

confirma esta hipótese num estudo sobre a atribuição de concordância de 

número, género e caso na aquisição de espanhol L2 por falantes nativos de 

inglês, francês, alemão e grego. Conforme essa mesma hipótese, a estrutura 

de marcação de plural das línguas ronga e changana, L1s dos falantes mo-

çambicanos do presente estudo, ou do crioulo cabo-verdiano, L1 dos falantes 

cabo-verdianos, seria transferida à sua variedade L2 de português, de acordo 

com as hipóteses que sugerem influência de línguas africana, que serão rela-

tadas na próxima seção.17  

                                                      
16O presente trabalho não parte, no seu total, dos princípios da gramática generativa. No 

entanto, cita-se estudos que partem da gramática generativa caso forem relevantes para o 

presente trabalho. 
17 A FFFH diz respeito à ASL adulta, e a maioria dos falantes das variedades moçambicanas e 

cabo-verdianas analisadas neste trabalho adquire o português antes do período crítico, que 

supostamente ocorre na adolescência (Lenneberg, 1967). No entanto, há entre os informantes 

um pequeno número de falantes que adquiriram o português depois do período crítico. A 

variação de idade de início de aquisição do português entre os informantes nos permite, 

portanto, analisar a relevância do período crítico assim como a variação da idade de início de 

aquisição do português antes do período crítico para a aquisição de concordância. 
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2.3.1.1 Explicações externas da língua portuguesa em relação a África 

A concordância variável nas variedades africanas do português é geralmente 

explicada a partir do contato linguístico. Baxter (2002) define o português 

falado pelos Tongas de São Tomé (PTST) como parcialmente reestruturada 

e, num artigo posterior (Baxter, 2004) explica a concordância variável de 

número no SN no PTST com a transferência da língua umbundu em gera-

ções anteriores, baseando-se, por um lado, no fato de o português dos Ton-

gas ter sido adquirido simultaneamente com o umbundu pelos informantes 

mais velhos do estudo, e, por outro lado, em semelhanças que existem entre 

a estrutura da marcação de número no PTST e o umbundu, nomeadamente a 

tendência de marcar o plural no primeiro elemento do SN e no elemento que 

antecede imediatamente o núcleo do SN. O autor relaciona esta explicação 

com a hipótese de Guy (1981), segundo a qual as línguas bantu seriam po-

tenciais substratos do português vernáculo brasileiro, e afirma que os seus 

resultados dão apoio a esta hipótese. Figueiredo (2008; 2010) concorda com 

a hipótese de Baxter, partindo dos dados do seu estudo do português falado 

em Almoxarife em São Tomé18. Baxter (2009) compara a tendência para a 

marcação pré-nominal de plural com a mesma tendência no português afro-

brasileiro e ainda no crioulo de Cabo Verde. Refere-se que, além das línguas 

bantu, há também marcação pré-nominal no iorubá, língua historicamente 

presente no Brasil, assim como em vários substratos do crioulo cabo-

verdiano.  

Marques também faz referência às estruturas das línguas bantu angolanas 

para explicar a concordância variável no PA. 

Uma das características mais evidentes daquelas (as categorias morfológicas 
das línguas bantu, grifo meu) é a existência de prefixos, que nas palavras in-
dicam o número, ao contrário da língua portuguesa, em que o número é desig-
nado por desinências. Por outro lado, os prefixos nas línguas bantu indicam 
também outros aspectos morfológicos, como a classe das palavras. Os prefi-
xos designam, pois, o número e as classes e, de acordo com estas, o prefixo 
nominal varia. O substantivo é formado de um radical invariável no singular e 
no plural, precedido de um prefixo variável. É pois pelo prefixo que sabemos 
se trata de um singular ou de um plural. (Marques, 1985:218-219) 

 

Marques (1985:219) ilustra esta descrição com exemplos das línguas ki-

kongo, umbundu e kimbundu. Aqui seguem os exemplos de umbundu: 

 

(25) Sing. – salu (trabalho) 

(26) Plural – bisalu (trabalhos) 

(27) Sing. – utwe (cabeça) 

                                                      
18 A hipótese postulada por Baxter será discutida em mais detalhe quando se proceder à análi-

se da influência da posição na marcação de plural no português de Moçambique na seção 

4.1.5. 
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(28) Plural – ovotwe (cabeças) 

 

Conforme a autora, a ocorrência de frases como “os pai”, “as casa”, “os 

pioneiro” e “as camarada” no discurso de falantes angolanos que têm “fraco 

domínio da língua portuguesa” (Marques, 1985:219) explica-se com o fato 

de eles confundirem o artigo no português com o prefixo na sua língua ma-

terna, não sentindo a necessidade de fazer a concordância de número. 

Gärtner (1996) aponta, de forma parecida, o contato linguístico como o 

fator que explica as semelhanças do padrão observado na concordância vari-

ável entre o Brasil, Angola e Moçambique, e faz também comparações com 

a estrutura de marcação de plural nas línguas bantu.  

Inverno (2011:153-163) concorda inicialmente com a afirmação de Mar-

ques e Gärtner de que as estratégias de marcação de número no SN no PA 

vernáculo são altamente influenciadas pela estrutura das línguas bantu. No 

entanto, Inverno chama a atenção para o fato de que os autores anteriores 

apenas consideram SNs constituídos por um substantivo e um artigo. A ar-

gumentação de Marques e Gärtner não é válida para os SNs em que o subs-

tantivo nuclear é precedido por elementos não nucleares que não são artigos, 

como em “é mãe de três filho” (Inverno, 2011:155) ou para os SNs em que o 

substantivo nuclear ocorre junto com um artigo e um determinante possessi-

vo, e o plural é marcado nos dois elementos precedendo o núcleo, como em 

“os meus filho” (Inverno, 2011:156). Inverno sugere a hipótese de o plural 

tender a ser marcado nos elementos não nucleares, devendo-se estrutura ao 

contato com línguas bantu. A autora apoia a sua hipótese numa comparação 

com a marcação de plural em cokwe, língua bantu que é L1 dos informantes 

angolanos que produziram os exemplos em português referidos. Em cokwe, 

o plural tende a ser marcado com um prefixo no substantivo ou apenas nos 

elementos não nucleares do SN. Outro aspecto do cokwe que Inverno consi-

dera relevante para a estrutura de marcação de plural no português produzido 

por falantes L1 desta língua é a tendência para as sílabas terminarem em 

vocal, o que favoreceria, na opinião da autora, a omissão do sufixo plural –s 

do português (Inverno, 2011:160). 

Por outro lado, Inverno (2011:161) aponta também a ocorrência de frases 

como “há coisas que eles próprio exigem”, nas quais o substantivo nuclear é 

o primeiro elemento, e leva marca de plural, e de frases como “em Angola 

temos muitas línguas materna” (Inverno, 2011:161), nas quais o nome nu-

clear não é o primeiro elemento, mas é seguido por um elemento não nucle-

ar, e o plural é marcado nos dois primeiros elementos, incluindo o núcleo. 

Inverno considera os casos em que os nomes levam a marca sufixal de plural 

excepcionais e que eles se devem à tendência geral de marcar os elementos à 

esquerda no NS que, por sua vez, pode ser explicada a partir da marcação de 

número pré-nominal nas línguas bantu. 

Resumindo, pode-se constatar que todos os linguistas aqui referidos, que 

procuram explicar a concordância variável em variedades africanas do por-
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tuguês (refere-se aqui a variedades de São Tomé, Angola e Moçambique), 

relacionam, de uma forma ou de outra este fenómeno a influências das lín-

guas bantu, geralmente L1s dos falantes de português nestes países, ou, no 

caso dos Tongas de São Tomé, de um grupo de línguas que historicamente 

influenciou o desenvolvimento da sua variedade de português.  

É de notar que entre os autores aqui referidos, ninguém levanta a possibi-

lidade de a concordância variável de número nas variedades africanas ser um 

resultado da aquisição do português como L2 num sentido mais geral, sem 

qualquer relação com as estruturas dos L1s dos falantes. Neste trabalho, a 

possibilidade de a concordância variável de número nas variedades africanas 

do português L2 ser um resultado de padrões gerais de aquisição de L2 con-

sidera-se relevante, mesmo que esta possibilidade geralmente não seja levan-

tada pelos linguistas que estudam as variedades africanas do português. Con-

sidera-se também importante fazer uma distinção entre influências gerais de 

aquisição de L2 e influências de línguas africanas, que são dois tipos de ex-

plicações distintos, embora ambos partam da ideia de contato linguístico. 

2.3.1.2 Explicações externas da língua portuguesa em relação ao Brasil 

Muitos pesquisadores consideram que a concordância variável de número no 

PB é o resultado de contato linguístico. Seguindo o raciocínio desses pesqui-

sadores, é possível encontrar duas ideias distintas. Há, por um lado, a ideia 

de que a concordância variável é o resultado de uma influência direta de uma 

ou várias línguas africanas. Por outro lado, há a ideia de que a marca zero do 

plural em alguns elementos do SN é o resultado da reestruturação tipicamen-

te associada à crioulização, sem relação a nenhuma língua específica. O que 

essas duas ideias têm em comum é que partem da ideia de que o PB passou 

por algum tipo de processo de reestruturação na época colonial, quando hou-

ve uma situação de contato considerável entre o português e várias línguas 

africanas. O que distingue as ideias são as conclusões sobre os tipos de efei-

tos que essa reestruturação supostamente teve. Nem todos os linguistas dis-

tinguem claramente entre essas duas ideias, como se verá no resumo a se-

guir. 

A ideia de ter existido um crioulo na história do PB, que depois teria pas-

sado por um processo de decrioulização, foi estabelecida há muitos anos. 

Coelho ([1880]1967) incluiu o PB na sua obra sobre falares crioulos, e des-

creveu a tendência do PB para marcar o plural em apenas um elemento do 

SN como uma característica também típica dos “dialetos crioulos” (Coelho, 

[1880]1967:43). Silva Neto (1976) também considera o “desaparecimento da 

flexão numérica por meio de –/s/: os livro, as mesa” (Silva Neto, 1976:135) 

um vestígio da existência de falares crioulos de graus diferentes na época de 

colonização no Brasil, falares que teriam surgido quando os índios e os ne-

gros “aprenderam o português como língua de emergência, obrigados pela 

necessidade” (Silva Neto 1976:36). Silva Neto observa também que muitos 

dos africanos que foram levados como escravos para o Brasil levaram consi-
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go um crioulo português, com a sua origem nas costas da África. Houaiss 

(1985) considera a tendência reducionista no PB um traço resultando de uma 

crioulização, e constata também que há 

contestação quanto às ‘causas’ do fenómeno: seria por causa do substrato e 
adstrato indígenas, seria por causa do substrato africano, seria por ambos os 
casos ou seria por causa das derivas portuguesas? Ou seria por causa do con-
curso dessas e outras causas? (Houaiss, 1985:119) 

 

Estes três autores referem-se principalmente à similaridade na forma de 

marcar plural entre PB e crioulos para defender a origem crioula do PB e a 

concordância reduzida. Houaiss distingue entre a influência de substratos e o 

que ele chama de derivas portuguesas, enquanto que os outros dois não men-

cionam influências de línguas africanas, mas também não se referem clara-

mente a reduções gerais, ainda que pareçam estar mais voltados para esta 

explicação. 

Chaves de Melo (1981:76-78) é mais explícito na sua afirmação da in-

fluência africana no PB em geral e especificamente na redução de flexões. 

Chaves de Melo considera que o quimbundo e o nagô, especialmente o 

quimbundo (uma língua bantu angolana), foram as línguas africanas que 

mais influenciaram o PB, e descreve-as como “línguas desprovidas de fle-

xão”, o quimbundo “fazendo concordância por meio de prefixos especiais 

repetidos junto ao termo subordinado” Chaves de Melo, 1981:76). A in-

fluência destas estruturas teria, segundo este autor, resultado em flexão redu-

zida no PB. 

 Guy (1989:232-3) defende a ideia de contato a partir de dados linguísti-

cos. A sua tese é a de que o PB tende a marcar o plural no primeiro elemento 

do SN, o que pode ser comparado com o crioulo de Cabo Verde ou o palen-

quero colombiano, línguas crioulas nas quais o plural é marcado no elemento 

que inicia o SN. Guy compara esta estrutura também com a estrutura de al-

gumas línguas africanas: por um lado com as línguas kwa da África ociden-

tal, tais como o Ioruba e o Ibo, que marcam plural colocando o pronome 3pl 

no início do SN; por outro lado com as línguas bantu da África do sudoeste, 

que, segundo Guy; marcam o plural por meio de prefixos. A argumentação 

de Guy não esclarece se ele considera a concordância variável no PB um 

resultado de reduções gerais, o que explicaria a sua similaridade com as lín-

guas crioulas referidas, ou se considera o fenómeno um resultado de transfe-

rência de línguas africanas, o que explicaria a similaridade com as estruturas 

destas línguas. 

Holm (1992) afirma a existência de evidências linguísticas provando que 

o PB popular de hoje tem a sua origem no contato entre o PE do século XVII 

e um crioulo levado para o Brasil de São Tomé por escravos. Holm refere-se 

a comparações entre vários traços morfossintáticos e fonológicos no PB po-

pular (entre eles a redução da concordância de número no SN) e em crioulos 
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atlânticos, em línguas africanas e no português falado nalgumas regiões da 

Ásia, sem esclarecer se os traços do PB popular seriam um resultado de 

transferência direta do crioulo de São Tomé ou de reduções resultantes do 

contato entre esse crioulo e o português. 

São também usados dados sócio-históricos para defender a existência de 

uma crioulização prévia no Brasil, que supostamente teria sido seguida por 

um processo de decrioulização, deixando traços no PB moderno, entre eles a 

concordância variável de número no SN. Guy (1981) afirma que há grandes 

semelhanças entre as condições sociolinguísticas na história do Brasil – com 

quantidades enormes de escravos tendo sido levados para o Brasil – e as de 

outras áreas onde surgiram crioulos, e que seria difícil explicar o não-

aparecimento de um crioulo no Brasil (Guy, 1981:309). Baxter e Lucchesi 

(1997) e Lucchesi (2001) apontam a um processo bipolarizado no desenvol-

vimento do PB, com uma norma culta e uma norma vernácula, sendo esta 

última influenciada por um processo de transmissão linguística irregular.  

Baxter e Lucchesi (1999) usam dados quantitativos de concordância ver-

bal e nominal no português falado em Helvécia, uma comunidade relativa-

mente isolada na Bahia, com uma população constituída por descendentes de 

escravos, para apoiar a hipótese de uma origem associada à transmissão lin-

guística irregular. 

Baxter (2009) refere a estrutura de marcação de plural em várias línguas 

africanas como fonte para a marcação pré-nominal de plural no português 

afro-brasileiro. Faz também referência à teoria sintática na qual se encontram 

explicações para a associação entre o plural e o determinante.19 

Lopes (2001) constata a partir do seu estudo quantitativo de concordância 

de número no SN entre falantes de Salvador, que a etnia influencia no grau 

de aplicação da regra de concordância, sendo o menor grau de aplicação da 

regra entre os informantes com descendência africana o resultado de reestru-

turação associada a uma história de maior contato linguístico. Lopes afirma a 

existência de uma reestruturação que resulta em reduções no sistema de mar-

cação de plural, mas não conclui que as reduções sejam necessariamente um 

resultado de transferência de línguas africanas. 

Lipski (2010) contribui para o debate sobre a origem da concordância va-

riável de número no SN nas variedades do PB a partir de dados quantitativos 

de marcação do plural variável em variedades afro-hispânicas do Equador e 

da Bolívia. Reconhecendo os níveis diferentes de reestruturação quanto à 

marcação de número e da especificidade encontrados nas variedades de 

Equador e Bolívia, Lipski faz uma reconstrução diacrônica do desenvolvi-

mento das variedades estudadas. Sugere-se que essas variedades afro-

hispânicas têm a sua origem em variedades de espanhol L2 adquirido por 

escravos africanos na época colonial, nas quais o plural por meio do sufixo –

                                                      
19 Um resumo dessa sugestão dentro da teoria sintática pode ser encontrado na seção 2.3.3. 
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s era inexistente, sendo este apenas indicado em contextos específicos por 

meio de um morfema livre sem flexão. Segundo este autor, a marcação de 

plural sufixal foi introduzida gradualmente com o contato posterior com as 

variedades de espanhol que marcam plural desta forma. Encontram-se vestí-

gios de uma variedade com a reestruturação original referida entre os falan-

tes mais idosos da variedade afro-boliviana, os quais, segundo Lipski, mar-

cam plural apenas em contextos específicos por meio do morfema livre lo, 

que é posicionado antes do substantivo. Apontando as semelhanças entre as 

variedades afro-hispânicas estudadas e o português vernáculo brasileiro 

quanto ao uso de substantivos sem determinantes em contextos genéricos e 

até específicos, Lipski considera possível que a concordância variável de 

número encontrada em variedades brasileiras seja um resultado de um pro-

cesso semelhante. Lipski compara a tendência original de marcar plural ape-

nas em contextos específicos com a mesma tendência em muitas línguas da 

África Ocidental. Quanto à tendência atual nas variedades afro-hispânicas, 

assim como no PB, para marcar o plural no primeiro elemento do SN e/ou no 

determinante (na maioria dos casos essas duas caraterísticas naturalmente 

coincidem), Lipski não conclui que se trate transferência de línguas africa-

nas, já que segundo a sua hipótese a introdução da marca de plural sufixal é 

uma inovação posterior em relação à reestruturação inicial. No entanto, é 

possível pressupor que a tendência de marcar plural no determinante é rela-

cionada à estrutura original, na qual um único elemento funcional indica 

especificidade bem como pluralidade. Lipski procura também a explicação 

para o papel importante dos determinantes na teoria sintática.20 

O estudo de Lipski (2010) é interessante no contexto do presente estudo, 

já que apresenta uma sugestão consistente que se refere à transferên-

cia/influência de substrato em relação à indicação de plural apenas em con-

textos específicos, o que por sua vez indiretamente pode explicar a tendência 

de marcar plural principalmente no início do SN. No entanto, é questionável 

se uma explicação tal como a sugerida por Lipski seria aplicável aos dados 

de Moçambique e Cabo Verde analisados no presente estudo, já que nesses 

contextos não há indicações de uma existência prévia de variedades que não 

tenham a marcação de número por meio do sufixo –s. Volta-se à hipótese de 

Lipski na discussão dos resultados do presente estudo. 

Os estudiosos que defendem explicações a partir do contato linguístico no 

Brasil baseiam-se principalmente num suposto contato linguístico histórico e 

não atual, e por esta razão é relevante considerar também dados linguísticos 

históricos, para os quais as únicas fontes são textos históricos. Ferreira 

(2006) faz uma revisão da redução de –s marcador de plural em textos histó-

ricos afro-portugueses e afro-hispanicos desde o século XV até o início do 

século XX. Ferreira chega à conclusão que são frequentemente encontrados 

                                                      
20 Um resumo de uma sugestão dentro da teoria sintática à qual Lipski se refere pode ser 

encontrado na seção 2.3.3. 
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padrões de marcação de plural nos textos afro-brasileiros que podem ser 

comparados com os padrões de crioulos afro-portugueses ou afro-hispânicos 

como o cabo-verdiano, o são-tomense, o palenquero e o papiamentu, e tam-

bém o dialeto de Helvécia e outras variedades populares do PB. Ferreira 

indica especificamente a ausência de marcação de plural no núcleo do SN 

como um traço que sugere a anterior existência de uma variedade criouliza-

da. Ferreira reconhece, por um lado, a possibilidade de concordância variá-

vel ter uma relação com padrões gerais de aquisição de L2 e também, por 

outro, de o mesmo fenómeno ser resultante da transferência de línguas bantu, 

sem confirmar qual destas duas posições seria mais adequada como modelo 

explicativo (Ferreira, 2006:286). 

Resumindo, os pesquisadores considerados nesta seção procuram a ori-

gem da concordância variável no PB nalguma forma de reestruturação do 

português resultante do contato linguístico. Esta ideia é defendida a partir de 

dados linguísticos atuais e históricos e de dados sócio-históricos. Podemos 

constatar que há, por um lado, a ideia de que o contato linguístico resulta em 

reduções gerais, típicas na formação de crioulos, tais como a redução de 

concordância, e, por outro lado, a ideia de que a concordância reduzida é 

influenciada por estruturas específicas de línguas com as quais o português 

teve contato. Alguns estudiosos argumentam explicitamente a favor da in-

fluência de línguas africanas no sistema de marcação de número no Brasil, 

outros estão mais voltados para a ideia de reestruturação geral/universal, 

enquanto que outros ainda não fazem uma distinção clara entre estas duas 

ideias diferentes. 

2.3.2 Explicações internas da língua portuguesa 

Na procura da explicação da concordância variável no PB21 sempre houve 

estudiosos, contrariamente aos que consideram a concordância um resultado 

de contato linguístico, a defender a ideia de que a redução da concordância é 

um resultado de processos internos, principalmente fonológicos, da língua 

portuguesa. Révah (1959:273-291) indica leis fonéticas naturais como expli-

cação para a concordância variável verbal e nominal no PB. Este autor faz 

referência a registos da ocorrência deste fenómeno também em Portugal, em 

Barrancos, e ele argumenta a partir desta ocorrência que a concordância 

variável no PB não deve ser interpretada como um vestígio da existência 

prévia de qualquer crioulo no Brasil. 

Marroquim (1945:111-113), na sua descrição do dialeto nordestino brasi-

leiro, e Amaral (1982:53), na sua descrição do dialeto caipira, referem-se de 

                                                      
21 Os processos internos da língua portuguesa são referidos como a explicação para a concor-

dância variável principalmente no PB. Alguns pesquisadores referem-se também ao PE, mas 

nenhum documento encontrado usa esta hipótese para explicar a concordância variável em 

variedades africanas do português. 
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forma muito parecida à queda de –s final como um fenómeno fonológico 

geral nestas variedades do português. A manutenção de –s em elementos 

iniciando SNs no plural é explicada com a necessidade psicológica de man-

ter um sinal de pluralidade.  

Naro e Scherre apontam a existência quer da queda de –s final em varie-

dades do PE atual, na história das línguas românicas em geral, e até no pré-

latim, (Naro e Scherre, 1993), quer da variação de concordância de número 

no SN em gravações de Portugal dos anos 80 e 90 (Naroe e Scherre 1999). 

Esses autores afirmam que o fenómeno da concordância variável é um fe-

nómeno inicialmente fonológico, com derivações morfológicas posteriores, e 

que a tendência que leva a estas mudanças existe dentro da língua portugue-

sa e nos seus antecedentes. Quanto à concordância variável de número no 

SN no PE, Naro e Scherre referem-se a exemplos encontrados em gravações 

dos anos 80 em Portugal, nas quais aparecem frases como “três sardinha” e 

“os pixeru” (Naro e Scherre, 1999:239-240). Os autores constatam que os 

casos de redução de concordância verbal e nominal são estatisticamente ra-

ros, mas foram encontrados sem dificuldades passando uns dias a ouvir as 

gravações (Naro e Scherre, 1999:241). A maior frequência da redução de 

concordância no PB em comparação com o PE é explicada com a possibili-

dade de o alto nível de contato linguístico no Brasil ter reforçado esta ten-

dência inicial (Naro e Scherre, 1993:451).  

Noll (2008:200) compara, na mesma linha de Naro e Scherre, a redução 

da marcação de plural no PB com o desenvolvimento em outras línguas ro-

mânicas como o francês. Em francês o plural ê frequentemente marcado 

apenas no artigo por razões internas puramente fonéticas, o que, segundo 

Noll, é um argumento contra a crioulização prévia no Brasil como origem da 

concordância variável de número no PB.  

Outra forma de argumentar contra as hipóteses de contato linguístico no 

Brasil, que em geral pressupões que tenha havido um processo de decriouli-

zação, é apresentada por Tarallo (1988). Baseando-se em dados linguísticos 

não quantitativos, este autor demonstra um desenvolvimento do PB que não 

o aproxima do PE mas, pelo contrário, o afasta dele. Refutando o processo 

de decrioulização, Tarallo nega a existência prévia de um crioulo no Brasil. 

Resumindo, pode-se constatar que os defensores de processos internos da 

língua portuguesa que explicariam a concordância variável de número estão 

principalmente voltados para a fonologia. Por outro lado, os que postulam 

explicações baseadas em contato linguístico, que interpretam a redução de 

concordância de número principalmente como um fenómeno morfológico. 

No entanto, há também um elemento morfológico nas hipóteses que vêem na 

manutenção do –s final no primeiro elemento do SN um efeito da necessida-

de de expressar plural. 
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2.3.3 Uma sugestão a partir da teoria sintática 

O presente trabalho, em princípio, não se enquadra dentro dos ramos da 

gramática generativa, e não parte dos postulados da mesma. No entanto, o 

trabalho desenvolvido por Costa e Figueiredo Silva (2006) no âmbito da 

teoria sintática será referido aqui, já que sugere um modelo que dá conta dos 

sistemas diferentes de marcação de número no PE e no PB, que pode tam-

bém ser discutido em relação às variedades africanas. Estes autores pressu-

põem, de acordo com Embick e Noyer (2001), que um morfema flexional 

pode ser realizado de duas maneiras: ou como um morfema dissociated ou 

como um singleton22. Costa e Figueiredo Silva (2006) considera que a flexão 

plural no PE se realiza através de morfemas dissociated enquanto a flexão 

plural no PB se realiza por meio de um morfema singleton. Um morfema 

dissociated não figura na sintaxe, mas é inserido depois do spell-out. Isto 

tem como consequência que o morfema plural no PE se pode juntar a radi-

cais independentemente da sua posição. Isto, por sua vez, gera a flexão plu-

ral obrigatória em todos os elementos do DP que têm a capacidade morfoló-

gica para levar essa flexão. No caso do singleton, este é um morfema que 

apenas pode ser realizado uma vez. No PB, o morfema plural junta ao núcleo 

do DP, o elemento que estabelece a ligação à interpretação semântica. Se-

gundo o modelo de Costa e Figueiredo Silva seria, portanto, o determinante 

que receberia a flexão de plural no BP, sendo essa a âncora da informação 

sobre plural. 

 É de notar que o modelo sugerido por Costa e Figueiredo Silva (2006) 

tem como o seu objetivo descrever os processos morfossintáticos que geram 

as estruturas diferentes no PE e no PB, mas não adianta nenhuma explicação 

para a existência de tal diferença. Nesse sentido, a sugestão generativista não 

tem a capacidade de explicar a origem da concordância variável de plural em 

variedades brasileiras, nem em variedades africanas do português. A ideia do 

morfema singleton se juntar em primeiro lugar a um determinante, sendo 

esse o núcleo do DP, pode ser útil para explicar a estrutura encontrada no 

PB, com tendência a marcar plural em elementos que antecedem o substanti-

vo, mas ainda precisamos saber a razão por que o morfema no PB é um sin-

gleton quando não o é no PE. Para encontrar uma resposta a essa pergunta 

seria preciso recorrer a explicações tais como as referidas nas seções anterio-

res, de contato linguístico ou de mudanças internas da língua. 

Uma falha no modelo de Costa e Figueiredo Silva (2006) é que não dá 

conta da variação. Segundo este modelo, o morfema plural singleton no PB 

seria sempre realizado apenas uma vez em qualquer DP, uma descrição que 

se difere radicalmente da realidade do PB. Em todas as variedades do PB 

referidas na seção 2.1, assim como nas variedades do português de Moçam-

                                                      
22 Usam-se aqui os termos dissociated, singleton e spell-out do inglês, já que ele não tem 

nenhuma tradução estabelecida em português. 
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bique e Cabo Verde analisadas no presente trabalho, há concordância variá-

vel, o que implica justamente que não há um sistema único e estável. Baxter 

(2009) e Lipski (2010) referem-se ao modelo sugerido por Costa e Figueire-

do Silva (2006) a propósito do português afro-brasileiro e das variedades 

afro-hispânicas da Bolívia e do Peru, e explicam a variação encontrada com 

influência de variedades de português, ou espanhol nos casos referidos por 

Lipski, que marcam plural em todos os elementos do DP, o que teria causado 

uma aproximação gradual a estas variedades. A explicação da aproximação 

gradual ao sistema que marca plural em todos elementos do DP pressupõe a 

existência em algum momento histórico de uma variedade com a marcação 

de plural estável em apenas um elemento do DP, ou ainda um sistema sem 

marcação de plural por meio do sufixo –s, tal como a referida por Lipski. É 

uma sugestão interessante, mas, como referido na seção 2.3.1.2, dificilmente 

aplicável às variedades africanas aqui estudadas. 

2.3.4 Conclusão: três posições 

A partir do panorama apresentado nas seções anteriores é possível definir 

três posições que procuram explicar a concordância variável de número no 

SN no português: 

 

1. A concordância variável de número no SN pode ser explicada a 

partir de influência de línguas africanas. 

2. A concordância variável de número no SN pode ser explicada a 

partir de mudanças gerais resultando de contato linguístico ou 

ASL. 

3. A concordância variável de número no SN pode ser explicada a 

partir de processos internos da língua portuguesa. 

 

Temos, por um lado, a posição de a concordância variável resultar de 

transferência das línguas africanas, principalmente das línguas bantu. Essa 

posição é defendida em relação à concordância variável no PB, no PTST, 

PAST, no PA e no PM.  

Por outro lado, há a posição que considera a concordância variável de 

número uma redução geral que resulta de contato linguístico. Esta posição é 

defendida principalmente em relação à concordância variável de número no 

PB. Na presente monografia essa posição será também considerada como 

uma possível explicação à concordância variável em variedades africanas do 

português, embora não tenha sido explicitamente postulada em relação a 

essas variedades. Nos casos das variedades africanas investigadas neste tra-

balho, as reduções não seriam um resultado de crioulização ou reestruturação 

total, dado que  PM e o PCV nunca passaram por tal processo, mas resultari-

am da aquisição do português como L2 e possivelmente da reestruturação 

parcial. 
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Temos, por fim, a posição de a concordância variável de número ser um 

resultado de processos internos da língua, principalmente processos fonoló-

gicos, mas também com aspectos e/ou derivações morfológicos. Essa posi-

ção é defendida em relação ao PB e o PE. Aqui será também considerada 

esta como uma possível explicação para a concordância variável nas varie-

dades africanas do português. 

No debate sobre as origens da concordância variável no português, as du-

as primeiras posições, que podemos chamar posições relacionadas com o 

contato linguístico, são muitas vezes colocadas como contradizendo a tercei-

ra posição, que não tem relação com o contato linguístico. Faz-se aqui uma 

análise diferente das inter-relações entre estas três posições.  

Primeiro é preciso fazer uma distinção clara entre a posição que postula 

uma influência de línguas africanas e a posição que propõe reduções gerais. 

As duas posições têm em comum a relação com o contato linguístico, mas 

fora disto baseiam-se em ideias diferentes. A primeira posição refere-se a 

influências das estruturas da L1 dos falantes num processo de ASL, ou a 

influências das estruturas do substrato no processo de crioulização. A segun-

da posição refere-se a reduções gerais, que só podem ter relação com univer-

sais linguísticos no processo de crioulização, ou no processo de ASL, e que 

não têm nenhuma relação com as estruturas específicas dos substratos ou 

com as L1s dos falantes. É possível que a concordância variável seja um 

resultado da combinação dos dois processos referidos nas duas hipóteses, 

que podem operar na mesma direção, mas é preciso ter consciência de que as 

duas hipóteses provêm de raciocínios distintos. 

Quanto à hipótese de processos internos, parece-me que esta não é com-

pletamente incompatível com a hipótese de reduções gerais. Naro e Scherre, 

que defendem a hipótese de processos internos, admitem que o contato lin-

guístico possa reforçar a tendência de mudança fonológica que eles conside-

ram inerente na língua portuguesa, não negando portanto a compatibilidade 

dessas duas hipóteses. O que as duas hipóteses têm em comum é assentam 

na ideia central de uma mudança sem nenhuma relação com as estruturas 

específicas de qualquer substrato ou L1. O que distingue as ideias é, por um 

lado, o fato de que a hipótese de processos internos se concentra em proces-

sos fonológicos quando a ideia de reduções gerais está mais voltada para 

reduções morfológicas. Por outro lado, a primeira hipótese centra-se numa 

mudança causada por fatores internos da língua enquanto a segunda hipótese 

focaliza-se em fatores externos, ou seja, no contato linguístico. No entanto, 

não se considera esta oposição contraditória, mas, antes pelo contrário, com-

plementar. Parece até óbvio que as reduções oriundas de um potencial inter-

no de mudança linguística precisam do estímulo de qualquer fator externo 

para acontecerem. Da mesma forma uma mudança linguística causada prin-

cipalmente por fatores externos deve ser regida pela estrutura interna da 

língua e os tipos de mudanças que essa estrutura permite.  
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A influência de línguas africanas pode muito bem coexistir com as forças 

sugeridas nas duas outras posições, e até pode por casualidade operar na 

mesma direção. Mas a hipótese de influência de línguas africanas assenta 

num princípio diferente das outras duas hipóteses: o princípio de influência 

direta das estruturas de uma ou várias línguas específicas. Esta posição é, 

portanto, distinguida das duas outras hipóteses com mais facilidade. 

Há duas distinções que serão discutidas: primeiro, aquela que opõe expli-

cações internas e explicações externas. Até que ponto podem ser separadas 

uma da outra, e de que forma pode o resultado da análise realizada no pre-

sente estudo apontar na direção de uma ou outra? Segundo, a diferenciação 

entre processos gerais, relacionados com o contato linguístico, e a influência 

de línguas particulares será discutida. Em relação a esta questão discute-se 

também se as variedades estudadas se enquadrariam no contínuo de reestru-

turação sugerido por vários pesquisadores referidos nessa seção. 
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3 Metodologia 

Este estudo adota em primeiro lugar a metodologia da sociolinguística varia-

cionista, que inclui a recolha de discurso oral utilizando entrevistas do mode-

lo da sociolinguística variacionista e análise quantitativa através do progra-

ma VARBRUL. Essa metodologia foi escolhida porque se pretende estudar 

uma regra variável, e a metodologia variacionista foi desenvolvida precisa-

mente com o objetivo de descrever e analisar regras variáveis da melhor 

forma. Além disto, os estudos que são utilizados como material de compara-

ção (Scherre, 1988; Lopes, 2001; Andrade, 2003; Baxter, 2004, 2009; Fi-

gueiredo, 2008, 2011) usam todos uma metodologia variacionista, e, para 

maximizar a intercomparabilidade, procura-se adotar uma metodologia tão 

próxima destes trabalhos quanto possível. 

3.1 A escolha das variedades de Moçambique e de 
Cabo Verde 

Estuda-se a concordância variável de número nas variedades do português de 

duas localidades em África. Para cobrir duas situações linguísticas típicas e 

diferentes do português falado em África, foi escolhido um país no qual o 

português é tipicamente L2 para falantes que têm uma língua bantu como 

L1, e um país no qual o português é tipicamente L2 para falantes que têm um 

crioulo de base lexical portuguesa como L1. 

3.1.1 Maputo, Moçambique 

Moçambique é incluído no estudo por representar uma situação em que a 

maioria dos falantes de português tem uma língua bantu como L1. Moçam-

bique foi também escolhido por ser um país onde o português quase não tem 

sido estudado quantitativamente, e por ser um país que a autora da tese co-

nhece bem, o que facilitou o trabalho de campo. 

Em Moçambique nunca houve um processo de crioulização do português, 

devido, por um lado, ao baixo grau de contato entre falantes os de português 

e falantes de línguas bantu durante a época colonial, e, por outro, ao fato de 

os falantes de línguas bantu terem aprendido, mesmo nesta época, a língua 

portuguesa na escola, de uma forma estruturada. Hoje em dia o português é a 
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única língua oficial de Moçambique. O português é falado por aproximada-

mente 40% da população, é tipicamente L2 de falantes de línguas bantu, é 

adquirido durante a infância através da escola, e é usada numa variedade de 

situações quotidianas, o que favorece um nível desenvolvido de conhecimen-

to do português por parte dos falantes. (Gonçalves, 2004)  

Mesmo não tendo havido um processo de reestruturação drástica, como a 

crioulização, em Moçambique, a convivência com línguas bantu é um fator 

decisivo no desenvolvimento do PM. Gonçalves (2004) posiciona a mudança 

linguística do PM num contínuo, entre mudança linguística dita “normal” 

(sem contato linguístico significante) e a mudança linguística mais drástica 

(que corresponderia a uma situação de pidginização/crioulização).  

Dado que uma das posições a ser discutida nesta tese é a eventual influên-

cia de línguas bantu no sistema de concordância de número no SN em várias 

variedades do português (a posição tem sido defendida em relação ao portu-

guês falado no Brasil, Angola, Moçambique e São Tomé), julga-se relevante 

incluir uma variedade onde as possibilidades de influências bantu são poten-

ciadas ao máximo, como se passa em Moçambique. A cidade capital de Ma-

puto é escolhida simplesmente por ser a localidade dentro de Moçambique 

onde o português é mais falado. Na cidade de Maputo 87% da população 

fala português e 25% da população tem português como língua materna 

(Firmino, 2000:4). 

3.1.2 Mindelo, Cabo Verde 

Cabo Verde é incluído no estudo por representar uma situação em que os 

falantes de português têm um crioulo de base lexical portuguesa como L1. 

Também é um país onde a variedade do português praticamente não tem sido 

estudada. São poucos os estudos que se dedicam às variedades do português 

dos países africanos nos quais se fala um crioulo de base lexical portuguesa, 

sendo mais comuns estudos sobre os próprios crioulos destes países. Há 

apenas mais um estudo quantitativo de concordância variável de número 

numa variedade de português que coexiste com um crioulo de base lexical 

portuguesa. Trata-se do estudo de Figueiredo (2008; 2011) do PAST, cujos 

falantes têm o crioulo forro como L1. O crioulo forro, diferentemente do 

crioulo cabo-verdiano, tem substratos do grupo bantu. O PCV é uma varie-

dade africana de português que não tem qualquer influência de línguas ban-

tu, o que faz com que seja interessante a comparação desta com as outras 

variedades africanas e variedades do PB, nas quais há/houve a possibilidade 

de uma influência de línguas bantu.  

Para se poder contribuir para a discussão de uma eventual influência da 

crioulização na concordância variável (hipótese principalmente defendida no 

Brasil), considera-se relevante incluir no estudo um país onde o português 

conviva apenas com um crioulo, e não com outras línguas africanas. Este é o 

caso de Cabo Verde, onde o português é a única língua oficial e onde o por-
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tuguês e o crioulo cabo-verdiano são as duas únicas línguas faladas. O PCV 

coexiste com o crioulo de Cabo Verde numa espécie de diglossia, na qual o 

português é usado na escola e em situações formais, enquanto o crioulo é 

usado em circunstâncias menos formais (Almada Duarte 1998). O crioulo é 

L1 para toda a população, e aproximadamente 30% da população fala portu-

guês.23  

Entre os dois maiores centros urbanos de Cabo Verde, Praia e Mindelo, 

foi escolhido o Mindelo para a recolha de dados. Mindelo está situada na 

ilha de São Vicente, que faz parte das ilhas Barlavento, enquanto que a Praia 

está situada na ilha de Santiago, que faz parte das ilhas Sotavento de Cabo 

Verde A variedade barlavento do crioulo falado no Mindelo tem menos in-

fluência africana do que a variedade sotavento, que é falada na Praia. (Bar-

tens, 1999; Swolkien 2003). A ilha de São Vicente não foi o primeiro lugar 

de estabelecimento dos colonos portugueses. A ilha desabitada foi descober-

ta em 1462 e permaneceu desabitada até o ano 1795. Nessa altura, o crioulo 

que já existia nas ilhas Sotavento há 300 anos foi levado para São Vicente. 

Alguma reestruturação do crioulo em termos de aproximação ao português 

ocorreu, uma vez que a população da ilha era constituída por cabo-verdianos, 

falantes nativos do crioulo, e por portugueses de Portugal, dos Açores e de 

Madeira, que tiveram que aprender o crioulo como L2 (Swolkien, 2004; 

Holm e Swolkien, 2006). As línguas africanas nunca estiveram presentes na 

ilha de São Vicente, e, portanto nunca influenciaram a variedade de portu-

guês falada nessa ilha. O crioulo cabo-verdiano é a única língua que pode ter 

influenciado o português de forma considerável na ilha de São Vicente, o 

que facilita a análise da possível influência da L1 dos falantes de português, 

um dos objetivos deste estudo. No entanto, o crioulo por sua vez pode, natu-

ralmente, levar traços dos seus substratos africanos. Apesar disso, parte-se 

do pressuposto de que, se um traço dos substratos que não sobreviveu no 

crioulo, também não pode ter sido transferido para o português falado em 

São Vicente. 

É de notar que a situação do PCV difere da situação do PM, uma vez que 

o uso coloquial do português existe e é frequente em Moçambique, mas é 

praticamente inexistente em Cabo Verde. Como já foi afirmado, há pouca 

literatura sobre o PCV, mas Laban (1996) fornece um exemplo ilustrativo do 

uso limitado do português em Cabo Verde. Laban relata as tentativas que 

foram feitas ao longo do século XX para desenvolver um português literário 

de Cabo Verde, o que resultou numa variedade de português que foi uma 

invenção puramente literária, já que os cabo-verdianos no seu dia-a-dia fa-

                                                      
23http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=CV (Os dados deste site não são 

baseados em estudos científicos, e não são, portanto, inteiramente confiáveis. No entanto, não 

foram encontradas outras fontes que indicassem o número de falantes de português em Cabo 

Verde.) 

http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=CV
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lam crioulo, e não português. Almada Duarte (1998) confirma também a 

predominância total de crioulo na vida quotidiana cabo-verdiana:  

… a grande massa da população nunca teve acesso ao português. E mesmo 
quando teve (ou tem agora), a sua vida nunca decorreu (ou decorre) em 
português. Continuou (e continua) a decorrer em crioulo, quer dizer, na lín-
gua que constitui para ela a base da sua identidade.” (Almada Duarte, 
1998:31) 

 

O crioulo cabo-verdiano, além de ser a língua predominante na vida quo-

tidiana, é afirmado e promovido como língua nacional ao nível governamen-

tal em Cabo Verde. O governo tem a intenção de oficializar o crioulo cabo-

verdiano, o que é confirmado no Programa do governo para a VII legislatu-

ra 2006-2011 (2006): 

“O Governo, antes do fim da Legislatura e tendo construído um consenso 
alargado para a revisão constitucional, deverá apresentar à Assembleia Nacio-
nal a proposta da Oficialização da Língua Cabo-verdiana.” (Programa do go-
verno para a VII legislatura 2006-2011, 2006:38) 

 

Outra observação que se pode fazer é que entre os 22 informantes cabo-

verdianos que foram entrevistados para a presente investigação, todos decla-

raram que não falam português com familiares ou com amigos que não se-

jam estrangeiros. Mesmo em situações de trabalho, apenas um informante 

indica que às vezes em reuniões fala em português com colegas ou chefes 

cabo-verdianos, ao passo que os outros informantes só falam português no 

trabalho se for com estrangeiros. Isto pode ser comparado com Moçambique, 

onde entre os 21 informantes, escolhidos basicamente com os mesmos crité-

rios (quando possível) que os informantes de Cabo Verde, apenas três afir-

mam não ter nenhum familiar ou amigo com quem a comunicação seja prin-

cipalmente em português, e todos dizem falar frequentemente português com 

outros moçambicanos no seu trabalho24. Os números de informantes são 

                                                      
24 Como será descrito na seção 7.2.1, o fato de se falar português no seu trabalho na verdade 

foi um critério na escolha de informantes em Maputo. No, Mindelo a dificuldade para encon-

trar pessoas que falassem português no seu trabalho impossibilitou a aplicação deste critério. 

O critério foi substituído pelo critério “o informante deve falar um português suficientemente 

fluido para poder participar numa entrevista em português”. Sabendo isto pode parecer irrele-

vante comparar a quantidade de pessoas que falam português no seu trabalho entre os dois 

grupos de falantes. No entanto, o critério “o informante deve falar um português suficiente-

mente fluido para poder participar numa entrevista em português” e o critério “o informante 

deve falar português no seu serviço” são na prática quase coincidentes entre os informantes 

moçambicanos que participaram no estudo. Sabe-se que assim é, porque se procurou em 

Maputo em primeiro lugar informantes que falassem bem o português, para depois verificar se 

cumpriam ou não o critério de falar português no seu trabalho. Entre os informantes encontra-

dos que falavam bastante bem o português, apenas um foi excluído por não falar português no 

seu trabalho. Por esta razão considera-se relevante fazer a comparação entre o grupo do Min-
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muito baixos para se poder fazer generalizações sobre este aspecto, mas es-

tas observações podem servir como uma indicação de algo potencialmente 

mais abrangente. Essa foi a impressão que tive ao fazer o trabalho de campo 

em Cabo Verde, falando sobre o assunto com cabo-verdianos de idades e 

classes sociais diferentes: poucos cabo-verdianos falam português com ou-

tros cabo-verdianos, se não for com o professor na sala de aula ou em situa-

ções extremamente formais. Esta situação deixa pouco espaço para o desen-

volvimento de uma variedade local de português, e muito espaço para grande 

variação individual. Por esta razão é complicado falar de uma ou mais varie-

dades cabo-verdianas de português. Esta situação implica uma dificuldade 

em fazer generalizações a partir do material de Cabo Verde, uma dificuldade 

que deve ser considerada na discussão dos dados linguísticos referentes a 

Cabo Verde. 

3.1.3 Delimitação 

Seria, naturalmente, interessante incluir dados de Portugal no estudo compa-

rativo, considerando que um dos argumentos principais dos defensores da 

hipótese de processos internos da língua como explicação para a concordân-

cia variável, uma das três posições a serem discutidas nesta monografia, é a 

sua ocorrência no PE. O PE não tem uma história de contato linguístico con-

siderável, e, por esta razão, a ocorrência de concordância variável no PE é 

interpretada como uma prova de que o contato linguístico não é uma condi-

ção necessária para o surgimento de concordância variável.  

No entanto, tomando a informação de que dispomos sobre a concordância 

variável no PE, considera-se que seria difícil obter dados úteis de Portugal 

com a metodologia de recolha de dados adotada neste estudo. 

 O estudo de Naro e Scherre (1999) afirma a existência de concordância 

variável de número no SN em gravações de várias regiões de Portugal. No 

entanto, nesse artigo são apresentados apenas alguns exemplos de redução de 

concordância de número no SN, e não dados quantitativos. Os autores con-

statam que ”the non-agreeing forms are statistically rare, but we encountered 

no difficulty locating and checking a reasonable number of them in only a 

few days of listening to tape recordings”25 (Naro e Scherre, 1999:241). Sa-

bendo que não foi encontrada uma quantidade de casos de marca zero de 

número no SN suficientemente grande para apresentar dados quantitativos 

passando alguns dias a ouvir gravações (o que provavelmente quer dizer que 

                                                                                                                             
delo e o grupo de Maputo quanto à comunicação ou não em português com conterrâneos no 

seu trabalho, não procurando uma diferença estatisticamente comprovada, mas apenas que-

rendo dar um exemplo para ilustrar a diferença entre os dois grupos. 
25 Tradução minha: “as formas sem concordância são estatisticamente raras, mas não encon-

tramos nenhuma dificuldade em localizar e verificar um número razoável delas em apenas 

alguns dias escutando discursos gravados”. 
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os autores tiveram oportunidade de ouvir um número razoável de horas de 

gravações), pode-se concluir que não faria sentido gravar o discurso falado 

de um número limitado de pessoas26 para incluir esse material no presente 

estudo comparativo quantitativo. Para descrever a concordância variável que 

possivelmente existe no PE seria necessária a realização de um estudo mais 

exaustivo, cobrindo várias regiões do país para encontrar eventuais regiões 

ou grupos sociais nos quais a redução de concordância ocorre com uma fre-

quência digna de nota. Isto seria um estudo que não cabe dentro dos limites 

do presente projeto de pesquisa. Por esta razão, optou-se por não recolher 

dados de Portugal. Pode-se apenas utilizar os poucos registos de redução de 

concordância de número no SN exemplificados por Naro e Scherre (1999) 

como um material de discussão, e constatar que seria interessante que al-

guém no futuro realizasse um estudo quantitativo mais exaustivo de concor-

dância variável no PE. 

3.2 Recolha de material 

O trabalho de campo foi realizado em Moçambique de Outubro a Novembro 

de 2007 e em Cabo Verde de Dezembro de 2007 a Janeiro de 2008. Nesta 

seção é descrito o procedimento do trabalho de campo. 

3.2.1 Informantes 

Na escolha de informantes foram considerados os estudos anteriores do Bra-

sil e de São Tomé que constituem o material de comparação desta monogra-

fia, para assim maximizar a intercomparabilidade. É preciso ter consciência 

de que as variáveis sociais nunca são totalmente comparáveis em duas ou 

mais localidades. Por exemplo, um nível de escolaridade de quatro anos não 

tem a mesma significância em Maputo ou no Rio de Janeiro, considerando 

que outros fatores, como o nível de educação do resto da população ou a 

qualidade do ensino do país, variam entre as duas localidades. Isto não inva-

lida a importância de incluir neste estudo, na medida do possível, informan-

tes que tenham um perfil social o mais parecido quanto possível com os in-

formantes dos estudos que são usados como material de comparação.  No 

entanto, é preciso não esquecer que é impossível obter uma intercomparabi-

lidade absoluta. 

                                                      
26 Para o presente estudo são realizadas entrevistas de 30 a 60 minutos com um mínimo de 18 

pessoas de cada uma das duas localidades Maputo e Mindelo. A metodologia de recolha de 

dados é descrita na seção 3.2. 
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Gravou-se o discurso oral de 21 informantes moçambicanos e de 22 in-

formantes cabo-verdianos27, cumprindo-se o objetivo inicial de gravar o dis-

curso de pelo menos 18 informantes de cada país. Decidiu-se trabalhar com 

três faixas etárias, com a inclusão de três homens e três mulheres de cada 

faixa. As faixas etárias são 20-40 anos, 41-60 anos e 61+ anos. Em Cabo 

Verde foram incluídos quatro informantes nas categorias homens de 20 a 40 

anos, mulheres de 41 a 60 anos e mulheres com mais que 60 anos de idade. 

A razão de ser disso prende-se com o fato de as entrevistas com os informan-

tes destas categorias terem ficado curtas quando comparadas com as entre-

vistas das restantes categorias, e procurou-se uma distribuição relativamente 

equilibrada de ocorrências codificadas entre as categorias. Em seguida, são 

apresentadas duas tabelas com a distribuição dos informantes de Moçambi-

que e de Cabo Verde quanto ao sexo e à faixa etária, com um código para 

cada uma das entrevistas. Estes códigos serão usados sempre que as entrevis-

tas forem citadas. 

As faixas etárias utilizadas coincidem com as faixas etárias nas quais os 

informantes de Baxter (2004) e Figueiredo (2008) são divididos. Os infor-

mantes dos outros estudos que são utilizados como material de comparação 

são divididos em faixas etárias, e a idade é considerada uma variável inde-

pendente na análise dos dados. As faixas etárias no estudo de Lopes (2001) 

são 15-24, 25-35, 45-55 e 65+ anos28. Scherre (1988) utiliza as faixas 7-14, 

15-25, 26-49 e 50+ anos. Considera-se relevante analisar a variável idade, 

porque esta análise pode dar alguma indicação sobre a existência de uma 

variação diacronicamente estável ou se há uma tendência para aplicar cada 

vez menos ou cada vez mais a regra.  

Quanto à escolaridade dos informantes resolveu-se inicialmente entrevis-

tar pessoas de apenas um nível. Praticamente todos os estudos anteriormente 

realizados sobre concordância variável que analisam o fator escolaridade 

chegam à conclusão de que um nível mais elevado de escolarização favorece 

a aplicação da regra. Considerou-se muito provável que uma análise do fator 

escolaridade no material de Moçambique e de Cabo Verde viesse a dar o 

mesmo resultado. Por esta razão não foi considerada prioritária a análise 

desta variável. No entanto, devido à dificuldade de encontrar informantes 

com o perfil inicialmente determinado, acabou-se por chegar a um grupo de 

informantes com níveis diversos de escolaridade em Cabo Verde. Por esta 

razão decidiu-se codificar e analisar a variável escolaridade para a variedade 

de Cabo Verde. A escolaridade não é considerada em todos os estudos que 

constituem o material de comparação. Lopes (2001) e Scherre (1988) codifi-

                                                      
27 Por razões de qualidade das gravações e características particulares de alguns informantes, 

foram excluídas algumas entrevistas e acabou-se por usar 18 das entrevistas de Moçambique e 

21 das entrevistas de Cabo Verde na análise. 
28 As faixas etárias 36-44 e 56-56 anos não foram abrangidas por Lopes. 
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cam esta variável, enquanto que Baxter (2004), Andrade (2003) e Figueiredo 

(2008) não o fazem.  

 

Tabela 2: Informantes de Moçambique 

FAIXA ETÁRIA HOMEM  MULHER  

20-40 ANOS MZ-6 MZ-2 

 MZ-16 MZ-15 

 MZ-19  MZ-1 

41-60 ANOS MZ-11 MZ-4 

 MZ-14 MZ-5 

 MZ-17 MZ-7 

61+ ANOS MZ-9 MZ-18 

 MZ-12 MZ-20 

 MZ-13 MZ-21 

 

 

Tabela 3: Informantes de Cabo Verde 

FAIXA ETÁRIA HOMEM  MULHER  

20-40 ANOS CV-1  CV-3 

 CV-2 CV-7  

 CV-4 CV-8 

 CV-18  

41-60 ANOS CV-14 CV-6 

 CV-15 CV-9 

 CV-19 CV-16 

  CV-21 

61+ ANOS CV-10 CV-5  

 CV-11 CV-13  

 CV-12 CV-20 

  CV-22 

 

 

O nível de escolaridade inicialmente estabelecido para os informantes das 

duas localidades do presente estudo é de três a sete anos de escolarização. 

Um nível relativamente baixo de escolaridade foi escolhido, por um lado, 

porque em variedades do português popular há mais probabilidade de encon-

trar um alto nível de marca zero do plural do que em variedades de portu-

guês culto, e, por outro lado, porque os estudos que constituem o material de 

comparação e que incluem apenas um nível de escolaridade (Baxter, 2004; 

Andrade, 2003; Figueiredo, 2008) também trabalham com informantes com 
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pouca ou nenhuma escolarização.29 O nível mínimo de três anos de escolari-

zação foi estabelecido no presente estudo devido ao fato de que os informan-

tes têm o português como L2. Há a possibilidade de que pessoas nestas con-

dições, que tenham uma escolarização inferior a três anos, tenham pouco 

conhecimento do português. Em Maputo conseguiu-se encontrar informantes 

com o nível de escolaridade inicialmente estabelecido. Em Cabo Verde mos-

trou-se mais difícil cumprir esse critério. Por um lado, encontrou-se um nú-

mero elevado de pessoas com uma idade mais avançada que cumpriam os 

outros critérios, que não tinham ido à escola, mas tinham aprendido o portu-

guês de outras formas, por exemplo trabalhando com portugueses. Por outro 

lado, entre as pessoas mais jovens, muitas cumpriam os outros critérios, mas 

tinham acabado o oitavo ano da escola. Portanto, resolveu-se alargar o crité-

rio escolaridade no caso de Cabo Verde, de modo a incluir pessoas que ti-

vessem entre zero e oito anos de escolaridade. Por esta razão, optou-se por 

codificar a variável escolaridade para a variedade de Cabo Verde. 

Um fator que deve ser considerado na escolha de informantes é a sua lo-

calidade de origem. Em relação a Maputo foi estabelecido como critério na 

seleção dos informantes o fato destes terem nascido em Maputo e terem vi-

vido em Maputo durante a maior parte das suas vidas. Em relação ao Minde-

lo pensava-se inicialmente usar o mesmo critério. No entanto, mostrou-se 

difícil encontrar pessoas da faixa etária 65+ anos nascidas no Mindelo, dado 

que houve muita migração para o Mindelo na primeira metade do século 

XX, oriunda principalmente da ilha vizinha mais próxima de São Vicente 

(onde está situado o Mindelo), Santo Antão. Por esta razão, foram estabele-

cidos os seguintes critérios especiais para as pessoas da faixa etária 65+ anos 

do Mindelo: inclui-se informantes que tivessem nascido em São Vicente ou 

Santo Antão e que tivessem vivido no Mindelo desde a idade máxima de 25 

anos. 

Como o português é tipicamente L2 dos falantes moçambicanos e quase 

exclusivamente L2 dos falantes cabo-verdianos, decidiu-se trabalhar apenas 

com informantes que tivessem português como L2 no presente estudo. Para 

trabalhar com um grupo de informantes o mais uniforme possível em cada 

um dos países, foi necessário estabelecer qual seria a L1 dos informantes e 

qual seria a relação entre a L1 e o português.  

Em Maputo foi natural trabalhar com informantes que tivessem uma das 

línguas ronga ou changana30 como L1, já que estas são as línguas que pre-

dominam em Maputo, principalmente entre pessoas nascidas na cidade. Na 

verdade, não se considerou ser de extrema importância que os informantes 

                                                      
29 Guy trabalha com informantes iletrados e Baxter trabalha com informantes que têm entre 

zero e cinco anos de escolarização. 
30 Ronga e changana são duas línguas bantu faladas no sul de Moçambique. As duas línguas 

estão relacionadas entre si e têm inteligibilidade recíproca. Para uma descrição das línguas, 

ver seção 1.4.1.  
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de Moçambique tivessem a mesma L1, já que todas as línguas bantu de Mo-

çambique têm o mesmo sistema de marcação de plural, que é o interessa no 

nosso contexto. No entanto, é sempre desejável que haja uniformidade den-

tro do grupo de informantes quanto a qualquer aspecto que não se pretenda 

analisar, e, de fato, todos os informantes que cumpriram os outros critérios 

se revelaram falantes nativos de ronga ou changana. Quanto à relação entre a 

L1 e o português, foi estabelecido que os informantes se deveriam comuni-

car principalmente numa língua bantu com pelo menos uma das pessoas com 

quem viviam31, para assim incluir pessoas que tivessem um uso ativo da L1. 

Foi também estabelecido que os informantes deveriam ter um trabalho no 

qual falassem diariamente português, para garantir que tivessem um conhe-

cimento do português que fosse “vivo”, e que não apenas aprendido na esco-

la e sem uso prático no dia-a-dia. Se os informantes fossem aposentados ou 

desempregados, o critério era que deveriam ter tido no passado um trabalho 

no qual tenham falado diariamente português. 

No Mindelo não foi preciso estabelecer a L1 dos informantes; a L1 é ne-

cessariamente o crioulo cabo-verdiano. Os informantes são todos das ilhas 

de São Vicente e de Santo Antão e todos falam a variedade barlavento do 

crioulo cabo-verdiano32. Seria muito difícil encontrar informantes cabo-

verdianos que não falassem crioulo em casa, e por isso não foi necessário 

estabelecer nenhum critério sobre o uso do crioulo. Quanto ao uso do portu-

guês, pretendia-se inicialmente usar o mesmo critério que havia usado em 

Maputo. No entanto, mostrou-se muito difícil encontrar pessoas que usassem 

diariamente o português em qualquer outra atividade que não fosse a escola 

ou em contatos com estrangeiros. O contato frequente com estrangeiros con-

sidera-se um critério muito inadequado no presente contexto, já que é muito 

provável que esse contato possa influir na fala do informante. Como conse-

quência foi necessário abandonar o critério do uso diário do português para 

os informantes do Mindelo. Assim, esse critério deu lugar a outro: “o infor-

mante deve falar um português suficientemente fluido para poder realizar 

uma entrevista em português”.  

Os informantes foram encontrados através de contatos já estabelecidos em 

Maputo e no Mindelo. Procurou-se entrevistar pessoas residentes em vários 

bairros das cidades. Os informantes de Maputo são residentes nos bairros 

Bairro Ferroviário, Ulene, Mavalane, Laulane, Guava, Mafalala, Congolote e 

Polana Cimento. Os informantes do Mindelo moram nos bairros Ribeirinha, 

Bela Vista, Espia, Alto Solarine, Monte Sossego, Chã de Monte Sossego, 

Madeiralzinho, Fonte Felipe e Chã de Alecrim. 

                                                      
31 Não foi exigido que de os informantes falassem unicamente uma língua bantu em casa, 

porque é muito comum que as pessoas falem português em casa com a geração mais nova. 
32 Há duas variedades principais do crioulo cabo-verdiano: a variedade barlavento e a varie-

dade sotavento. A variedade barlavento é falada nas ilhas situadas no norte do arquipélago, 

das quais São Vicente e Santo Antão fazem parte. 
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3.2.2 Entrevistas 

Foi realizada uma entrevista a cada um dos informantes. Todas as entrevistas 

foram realizadas pela autora desta tese. As entrevistas duraram entre 30 e 60 

minutos, dependendo da disposição do informante. As entrevistas foram 

realizadas seguindo o modelo de entrevista sociolinguística semi-dirigida. 

Isto significa que se trata de conversas bastante livres, com o objetivo de 

fazer o informante falar da forma mais natural e descontraída possível. Dife-

rentemente de uma conversa totalmente livre, os temas são introduzidos pelo 

entrevistador. No entanto, não há muita imposição quanto aos temas. Se o 

informante não quer conversar sobre um dado tema, passa-se para outro, e, 

se o informante introduz um tema, pode-se também falar sobre esse tema. Os 

temas foram escolhidos tendo em vista o favorecimento de uma produção 

alta de SNs no plural por parte dos informantes. Cumpriram bem este objeti-

vo temas descritivos, como a descrição do próprio bairro, a descrição das 

diferenças entre o campo e a cidade e entre as diferentes regiões do país. 

Como a entrevistadora, no presente caso, era estrangeira e curiosa para 

aprender alguma coisa sobre o país dos informantes, foi bastante natural 

fazer perguntas relacionadas com o bairro e com o país dos informantes, e, 

de um modo geral, não foi muito difícil criar um clima descontraído e natu-

ral. Os outros temas utilizados relacionaram-se com a educação/escola, a 

autobiografia, o namoro/casamento, o emprego e a religião. Foi sempre le-

vado para as entrevistas um guião com as perguntas relacionadas com cada 

um dos temas, por um lado, para nunca ficar sem assunto de conversa, e, por 

outro lado, para que as entrevistas fossem de alguma maneira semelhantes 

entre si. No entanto, sempre que a conversa tomou um rumo imprevisto, foi 

dada a prioridade à espontaneidade, voltando-se aos temas apenas quando 

fosse natural. 

3.2.3 Transcrição 

A transcrição das entrevistas foi realizada segundo o princípio de usar a or-

tografia convencional do PE (norma padrão adotada em Moçambique e Cabo 

Verde) sempre que o discurso produzido na entrevista estivesse em confor-

midade com a norma padrão de pronúncia e gramática. No caso de desvios 

da norma, procurou-se transcrever estes desvios com a ortografia mais pró-

xima possível daquilo que foi dito, seguindo as regras de pronúncia da nor-

ma padrão do PE. 

3.3 Consultores de ronga e crioulo cabo-verdiano 

Para poder fazer comparações entre as duas variedades de português L2 e a 

L1 dos falantes é necessário ter conhecimentos, às vezes detalhados, da es-
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trutura e do léxico da L1. As gramáticas normativas e os trabalhos descriti-

vos podem em parte fornecer esses conhecimentos, mas, no presente estudo, 

frequentemente as respostas às perguntas sobre as L1s dos falantes não fo-

ram encontradas nessas fontes. Por esta razão, foi necessário também recor-

rer a falantes nativos das línguas em questão. Desta forma, foi possível tam-

bém verificar a informação fornecida pelas gramáticas normativas e pelos 

trabalhos descritivos. A comparação com as L1s dos falantes foi elaborada 

com a ajuda de dois consultores principais, um falante nativo de ronga e um 

falante nativo do crioulo cabo-verdiano. Esses dois consultores são apresen-

tados nas duas seções a seguir. Sempre que a informação fornecida por eles 

servir de base para a análise dos dados, isso será referido no texto. 

3.3.1 Consultor de ronga 

O consultor principal de ronga, Celso Paco, é um falante nativo de ronga 

oriundo de Maputo. O ronga é a L1 de 14 dos 18 informantes incluídos no 

corpus de Maputo. Os restantes quatro informantes têm o changana como 

L1, uma língua inteligível por falantes de ronga. Em Maputo, o ronga e o 

changana são as duas línguas mais faladas, e, devido à semelhança entre si, 

há, segundo o consultor Celso Paco e outros falantes de ronga e changana de 

Maputo, um certo nível de mistura no seu uso quotidiano em Maputo. No 

presente trabalho, fornecem-se exemplos de changana, mas não se recorreu a 

nenhum consultor principal de changana, ainda que alguns falantes de chan-

gana também tenham sido consultados em certas ocasiões.  

Celso Paco é oriundo de Maputo e passou lá a maior parte da sua vida. 

Fala, portanto, as variedades de ronga e de português de Maputo, o que faz 

com que seja um consultor relevante para este estudo. Celso Paco tem duas 

línguas maternas, ronga e português, já que fala as duas línguas desde pe-

queno, com membros diferentes da sua família. O bom domínio que ele tem 

das duas línguas possibilita que ele faça traduções de português para ronga. 

Durante a elaboração do presente trabalho, Celso Paco tinha entre 41 e 45 

anos e mantinha um contato frequente com falantes de ronga e changana 

com idades compreendidas entre os 20 e os 70 anos. O consultor nasceu no 

bairro suburbano Aeroporto e viveu no centro da cidade desde os nove anos 

de idade. Os seus conhecimentos de ronga não são, portanto, limitados a uma 

variedade falada num bairro isolado. Além de ser falante nativo de ronga e 

de português, Celso Paco tem conhecimentos menos profundos de changana. 

O consultor reside na Suécia desde o ano 2005 (o que facilitou a sua assis-

tência na elaboração do presente trabalho, que foi realizado em grande parte 

na Suécia), mas viaja regularmente a Maputo e fala frequentemente com 

familiares e amigos de Maputo em português e em ronga, manifestando, 

portanto, um uso ativo das duas línguas. 
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3.3.2 Consultor de crioulo cabo-verdiano 

A consultora principal do crioulo cabo-verdiano, Patrícia Cristina Brito Soa-

res Andersson (doravante Patrícia Soares Andersson), é falante nativa da 

variedade do crioulo cabo-verdiano falada no Mindelo, São Vicente. Patrícia 

Soares Andersson nasceu no Mindelo e viveu nessa mesma cidade grande 

parte da sua vida.  

O crioulo cabo-verdiano foi à única língua de Patrícia Soares Andersson 

até os sete anos de idade, quando começou a aprender português na escola. A 

consultora sempre se comunicou, e ainda se comunica, no crioulo cabo-

verdiano com amigos e familiares de São Vicente. Patrícia Soares Andersson 

residiu no Brasil entre os anos 1996 e 2002 e tem, portanto, um grande do-

mínio do português, o que possibilitou discussões à volta da comparação 

entre o português e o crioulo cabo-verdiano. A consultora tinha, durante a 

elaboração do presente trabalho, entre 31 e 35 anos. Reside na Suécia desde 

2008 (o que, como no caso de Celso Paco, facilitou a sua colaboração com a 

autora desta tese, que também reside na Suécia), mas mantém um contato 

frequente com amigos e familiares de São Vicente, assim como com outros 

cabo-verdianos residentes na Suécia, manifestando, portanto, um uso ativo 

do crioulo cabo-verdiano. 

3.4 Análise quantitativa 

O objetivo da análise quantitativa é em primeiro lugar procurar descrever, o 

mais detalhadamente possível, a concordância variável de número no SN nas 

duas variedades estudadas. A partir da descrição detalhada pode-se comparar 

a concordância variável encontrada em Moçambique e Cabo Verde com a 

concordância variável encontrada em outras variedades africanas e brasilei-

ras do português. A descrição detalhada da variação nos dados analisados e a 

comparação com dados de outras variedades possibilita a discussão das ex-

plicações anteriormente postuladas para a origem da concordância variável 

de número no SN, que é o objetivo principal desta tese.  

Para realizar a descrição detalhada da concordância variável de número 

no SN, é preciso saber quais são os fatores linguísticos e extralinguísticos 

que regem a variação. Partindo de estudos quantitativos anteriores sobre a 

concordância variável de número no SN nas variedades do português, bem 

como de hipóteses consideradas relevantes para a explicação deste mesmo 

fenómeno, e ainda da natureza do material analisado, definem-se as variáveis 

que potencialmente influenciam a marcação de número nas duas variedades 

estudadas. Através da análise quantitativa pode-se verificar, por um lado, 

que variáveis influem de forma estatisticamente significativa na marcação de 

plural em cada uma destas variedades, e, por outro, como influi cada uma 

dessas variáveis significativas na marcação de plural. Para atingir esse obje-
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tivo procede-se a uma análise multivariada (uma análise da influência de 

uma variedade de variáveis independentes sobre uma variável dependente) 

usando a ferramenta Goldvarb X. 

O programa Goldvarb X, criado por D. Sankoff, S.A. Tagliamonte e E. 

Smith em 2005, é a versão mais recente dos programas VARBRUL, um 

grupo de programas estatísticos baseados num modelo matemático de análise 

multivariada que foi implementado na área da linguística pela primeira vez 

por David Sankoff em 1975. A função principal do modelo é calcular a pro-

babilidade com a qual uma regra linguística variável é aplicada em relação a 

determinados fatores. Através do modelo consegue-se calcular a influência 

relativa de cada fator numa análise de conjunto, que considera a influência 

de todas as variáveis independentes que tenham uma influência estatistica-

mente significativa sobre a variável dependente. O programa consegue tam-

bém determinar se uma variável independente codificada tem uma influência 

significativa sobre a variável dependente ou se não. Entre as variáveis que 

são escolhidas pelo programa como significativas determina-se quais influ-

enciam em maior grau e quais influenciam em menor grau a variável depen-

dente. Os resultados do programa Goldvarb X são apresentados em termos 

de peso relativo (ou probabilidade) associado a cada um dos fatores analisa-

dos. O valor do peso relativo varia entre zero e um. Uma probabilidade supe-

rior a 0.5 significa que o fator favorece a aplicação da regra, enquanto que 

uma probabilidade inferior a 0.5 significa que o fator desfavorece a aplica-

ção da regra.
33

 

Além da análise detalhada de cada uma das duas variedades estudadas, é 

também realizada uma comparação entre a frequência de marcação de núme-

ro encontrada nessas duas variedades e também a que foi detectada nas ou-

tras variedades africanas e brasileiras do português que são usadas como 

material de comparação. Esta comparação não pode ser efetuada através da 

análise multivariada, já que não se tem acesso ao material em estado bruto, 

isto é aos corpora, dos outros estudos. A variação de frequências entre as 

variedades é, portanto, apresentada em termos percentuais e não probabilísti-

cos, e a significância estatística da variação não pode ser testada. No entanto, 

como se verá na seção 4.3, esta variação é tão grande que se pode considerar 

provável que seja significativa. 

3.4.1 Conceitos centrais na análise quantitativa 

Nas seções a seguir são explicados os conceitos que são mais centrais para o 

entendimento da análise quantitativa num sentido geral e da análise VAR-

BRUL em particular. 

                                                      
33 Para uma leitura aprofundada sobre o uso e a função dos programas VARBRUL, cf. Guy e 

Zilles (2007), Tagliamonte (2006) e Paolillo (2002). 
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3.4.1.1 Significância estatística 

A significância estatística é um termo que ocorre com frequência em qual-

quer análise quantitativa. O objetivo principal de grande parte dos modelos 

matemáticos usados na estatística é calcular se um resultado é estatistica-

mente significativo ou não. O limite para definir a significância estatística, 

chamado o nível alfa, é definido pelo pesquisador. O nível alfa geralmente 

usado em ciências sociais e humanas, e também usado no presente estudo, é 

o de 5% (Borg, 2006:156). Isto significa que o risco de os resultados encon-

trados serem uma casualidade é menor que 5% (Borg, 2006:147-150, 156). 

Em outras palavras: quando um resultado é estatisticamente significativo, 

isto significa que uma correlação encontrada no material empírico (por 

exemplo que os falantes mais velhos marcam plural em menor grau que os 

falantes mais novos) provavelmente (definindo o provavelmente como em 

95% dos casos) não aparece apenas por casualidade. Procura-se sempre 

apresentar apenas dados com significância estatística, já que os dados sem 

significância estatística correm um risco maior de representarem casualida-

des e, portanto, de não terem nenhuma relevância como evidências científi-

cas. 

3.4.1.2 Variável, grupo de fatores e fator 

Trabalha-se com uma variável dependente e com um conjunto de variáveis 

independentes. A variável dependente é o fenómeno sob estudo, no presente 

caso, a marcação ou não de plural. As variáveis independentes são as variá-

veis que potencialmente influenciam a variável dependente. Neste estudo há 

variáveis independentes sociais, tais como a idade ou o sexo do informante, 

e variáveis independentes linguísticas, tais como a ordem linear dentro do 

SN ou a saliência fónica. 

Um grupo de fatores significa o mesmo que uma variável independente e 

é um termo frequentemente usado em relação à análise VARBRUL. Um 

fator é o mesmo que um valor numa variável independente ou grupo de fato-

res. Por exemplo, o grupo de fatores posição linear dentro do SN contém os 

fatores de posição 1, 2, 3, 4 e 5 e o grupo de fatores sexo contém os dois 

fatores masculino e feminino. Os fatores dentro de um grupo têm de cobrir, 

teoricamente, todas as ocorrências possíveis no contexto do estudo. Na práti-

ca, porém, um grupo de fatores inclui fatores que cobrem todas as ocorrên-

cias existentes no material analisado. 

Neste estudo optou-se por usar o termo grupo de fatores e não o termo 

variável independente. O termo variável independente tem a vantagem de 

ser universal e de ser usado em qualquer contexto de estudo quantitativo de 

correlações. No entanto, o termo grupo de fatores é geralmente usado na 

literatura sobre a análise VARBRUL e na maioria dos estudos anteriores em 

português nos quais é usada a análise VARBRUL. 
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3.4.1.3 Rodada, convergência e ortogonalidade 

Uma rodada é uma análise multivariada de um dado conjunto de variáveis e 

fatores. Quando temos um conjunto de variáveis e fatores que queremos 

confrontar com os nossos dados fazemos uma rodada. O resultado da rodada 

indica-nos que variáveis independentes analisadas têm um efeito significati-

vo sobre a variável independente e o programa atribui um peso relativo a 

cada um dos fatores considerados na rodada. Precisando de mudar qualquer 

coisa no conjunto de variáveis e fatores, por exemplo, combinar duas variá-

veis, adicionar ou excluir uma variável ou aglomerar dois ou mais fatores 

dentro de um grupo de fatores, fazemos uma nova rodada com o novo con-

junto de variáveis e fatores. Se dissermos que uma rodada tem valores me-

lhores que outra, isso significa que o conjunto de variáveis e fatores de uma 

dada rodada consegue descrever melhor os nossos dados. Isso é calculado a 

partir ou do valor do qui-quadrado por célula da rodada ou dos níveis de 

significância do efeito de variáveis e fatores em combinação com o log-

likelihood, um valor calculado pelo programa que indica a compatibilidade 

entre o conjunto de varáveis e os dados numa rodada em relação à mesma 

compatibilidade numa outra rodada. (Guy e Zilles, 2007) 

Uma rodada que não converge é uma rodada na qual o programa VAR-

BRUL não consegue determinar os valores dos pesos relativos mais adequa-

dos. Deve-se procurar trabalhar principalmente com rodadas que convergem. 

A não convergência pode ter várias razões, mas a mais comum é a não orto-

gonalidade entre grupos de fatores. (Guy e Zilles, 2007) 

A falta de ortogonalidade entre duas ou mais variáveis significa que um 

ou vários fatores de um grupo coincidem em alto grau com um ou vários 

fatores do outro grupo/dos outros grupos. Esse é o caso, por exemplo, dos 

grupos de fatores posição em relação ao núcleo, posição linear e classe 

gramatical. Por exemplo, os elementos pré-nucleares coincidem em alto 

grau com a primeira posição e os substantivos coincidem sempre com nú-

cleo. Quando a ortogonalidade entre os grupos de fatores é muito baixa, o 

programa VARBRUL não consegue encontrar o modelo com valores mais 

adequados para descrever o conjunto de dados em questão. Por esta razão 

deve-se procurar evitar a não ortogonalidade. (Guy e Zilles, 2007:198-200) 

3.4.2 A variável dependente 

A variável dependente é a presença ou não de marca de plural. No material 

gravado são identificados todos os SNs com referência de plural constituídos 

por dois ou mais elementos. Todos os elementos flexionáveis dentro destes 

SNs são codificados pela variável dependente e um conjunto de variáveis 

independentes (descritas nas seções a seguir). A aplicação da regra na pre-

sente análise significa que o elemento leva marca de plural, e a não aplicação 

da regra significa que o elemento não leva marca de plural. 
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3.4.3 Grupos de fatores extralinguísticos 

Nesta seção são descritos grupos de fatores extralinguísticos, ou sociais. A 

seguir serão descritos os grupos de fatores linguísticos, que na maioria dos 

casos exigem uma explicação mais detalhada, uma por uma em seções sepa-

radas. 

A variável social mais importante neste estudo é, naturalmente, a locali-

dade, que pode ser Maputo ou Mindelo. Os dados de Maputo e do Mindelo 

serão analisados separadamente e os resultados serão depois comparados. 

Portanto a variável localidade não é codificada, mas as duas variedades dife-

rentes são analisadas como duas unidades. 

Para as duas variedades são codificados e analisados o grupo de fatores 

idade34 (incluindo três fatores: 20-40 anos, 41-60 anos e 60+ anos), e o grupo 

de fatores sexo35 (incluindo dois fatores: masculino e feminino). As faixas 

etárias são as que foram usadas por Baxter (2004), Andrade (2003) e Figuei-

redo (2008). A análise do grupo de fatores idade fornece informação interes-

sante, porque esta análise pode indicar se há uma variação diacronicamente 

estável ou se existe uma tendência para aplicar cada vez menos ou cada vez 

mais a regra. O grupo de fatores sexo é analisado porque é geralmente consi-

derado pelos estudos anteriores e, mesmo que não tenha um grande impacto 

nestes estudos, considera-se ser uma potencial influência à aplicação da re-

gra de concordância. 

Para a variedade de Moçambique o nível de escolaridade não é codifica-

do, já que todos os informantes têm um nível bastante uniforme de escolari-

dade (entre três e sete anos). Os informantes de Cabo Verde têm um nível de 

escolaridade mais variado36 e, por esta razão, o grupo de fatores escolaridade 

é analisado para esta variedade.37 O grupo inclui os fatores 0 anos, 3-4 anos e 

5-8 anos, que correspondem aos níveis de escolaridade encontrados entre os 

informantes de Cabo Verde. 

O último grupo de fatores social analisado nos dados de Moçambique e 

de Cabo Verde é: idade de início de aquisição do português.38 Este grupo de 

fatores não é analisado nos estudos anteriores simplesmente porque os in-

                                                      
34 O resultado da análise do grupo de fatores idade é apresentado na seção 4.1.3 para a varie-

dade de Moçambique. Para a variedade de Cabo Verde este grupo de fatores não tem nenhu-

ma influência estatisticamente significativa, um fato que se discute na seção 4.2.10. 
35 O grupo de fatores sexo não tem influência significativa sobre a variável dependente em 

nenhuma das variedades estudadas. 
36 A razão disto pode ser encontrada na seção 3.2.1. 
37 O resultado da análise do grupo de fatores escolaridade combinado com o grupo de fatores 

idade de início de aquisição do português para a variedade de Cabo Verde é apresentado na 

seção 4.2.4. 
38 O resultado da análise do grupo de fatores idade de início do português é apresentado na 

seção 4.1.4 para a variedade de Moçambique e na seção 4.2.3 para a variedade de Cabo Ver-

de. Para a variedade de Cabo Verde este grupo de fatores foi combinado com o grupo de 

fatores escolaridade. 
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formantes dos outros estudos são falantes de português como L1 (com a 

exceção de alguns poucos falantes de português como L2 na faixa etária 

mais velha no caso dos dois estudos relativos a São Tomé). No presente es-

tudo todos os informantes, sejam de Moçambique ou de Cabo Verde, são 

falantes de português L2. A idade de início de aquisição do português é uma 

variável interessante de analisar. O resultado da análise deste grupo de fato-

res pode indicar se a ASL atualmente está a influenciar (e de que forma) a 

concordância variável nas variedades estudadas. Pode também indicar se a 

aquisição da concordância é influenciada pelo período crítico, o que em caso 

afirmativo poder estar relacionado com a “failed funtcional features 

hypothesis”, (Hawkins e Chan 1997, referido na secção 2.3.1), que diz res-

peito à aquisição desviante de categorias funcionais, tais como a concordân-

cia, entre falantes que já passaram o período crítico, que ocorre na adoles-

cência (Lenneberg, 1967). Pode-se, portanto, verificar se o período crítico 

e/ou outros níveis da idade de início de aquisição do português são decisivos 

para o nível de marcação de plural do falante. Neste contexto é importante 

considerar a natureza do input. Volta-se a essa questão na apresentação do 

resultado da análise desta variável no capítulo 4. 

3.4.4 Grupos de fatores linguísticos 

Guy (1981), Scherre (1989) e Lopes (2001) analisam e discutem a partir dos 

próprios dados e dos resultados e a análise de estudos antecedentes quais são 

os fatores linguísticos que regem a concordância de número no SN39 nas 

variedades do PB. Através do cruzamento de grupos de fatores inter-

relacionados concluem que alguns grupos de fatores devem ser combinados 

para obter um resultado relevante. Baxter (2004), no seu estudo sobre con-

cordância nominal no SN no português dos tongas de São Tomé, baseia a 

sua escolha de grupos de fatores linguísticos na discussão dos três estudos 

anteriores, principalmente nas discussões de Scherre e Lopes. Andrade 

(2003) e Figueiredo (2008) analisam o mesmo conjunto de grupos de fatores, 

na sua totalidade ou em parte. 

Na codificação de grupos de fatores linguísticos do presente estudo parte-

se dos estudos mencionados, por um lado, porque é preciso trabalhar com os 

mesmos grupos para poder comparar os resultados obtidos com os resultados 

dos estudos antecedentes, e, por outro lado, para tirar proveito do trabalho 

vasto já realizado para definir os grupos de fatores linguísticos que influen-

ciam a concordância de número no SN no português. Além dos grupos de 

fatores analisados nos estudos mencionados são adicionados grupos de fato-

res linguísticos que são considerados como potencialmente relevantes para a 

marcação ou não de número nas variedades aqui estudadas. Os grupos de 

                                                      
39 Guy (1981) analisa a concordância de número no SN entre outros fenômenos, enquanto que 

Scherre (1988) e Lopes (2001) se dedicam a este fenômeno em particular.  
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fatores linguísticos considerados na presente análise são: formação de plu-

ral, tonicidade, marcas precedentes, contexto fonológico posterior, classe de 

palavras, posição em relação ao núcleo, posição linear, animacidade do 

núcleo, classe nominal do núcleo em ronga (relevante apenas para a varie-

dade de Moçambique), flexionabilidade do item lexical correspondente no 

crioulo cabo-verdiano (relevante apenas para a variedade de Cabo Verde) 

género do núcleo, função sintática do SN, especificidade do SN, concordân-

cia de género dentro do SN e concordância verbal.  

Nas seções a seguir são descritos os grupos de fatores linguísticos codifi-

cados e a sua relevância para o presente trabalho. É de notar que a análise 

multivariada requer uma codificação inicial o mais detalhada possível, para 

possibilitar combinações diferentes durante a análise. Por esta razão os gru-

pos geralmente contêm um número alto de fatores na codificação inicial. O 

processo de aglomeração de fatores e de combinação de grupos de fatores 

será descrito no capítulo 4, que trata dos resultados da análise. 

3.4.4.1 Formação de plural40 

A formação de plural é analisada por Baxter (2004), Lopes (2001) e Scherre 

(1988). No presente estudo são codificadas sete formas diferentes de forma-

ção de plural, que são: 

 

- plural metafónico ou duplo: ovo / ovos 

- singular –ão irregular: pão / pães 

- singular -l: animal / animais 

- singular -r: par / pares 

- singular -s: país / países 

- plural regular: casa / casas 

- singular -ão regular: mão / mãos 

 

O fator singular –ão regular é codificado separadamente dos outros itens 

regulares por causa da possível influência do –ão irregular sobre este fator.  

Este grupo de fatores foi cruzado com o grupo de fatores tonicidade, des-

crito na seção a seguir, nos estudos anteriores, uma vez que há muita sobre-

posição de dados entre os dois grupos. O mesmo cruzamento é feito para a 

variedade de Moçambique, enquanto que para a variedade de Cabo Verde o 

grupo de fatores tonicidade não é escolhido como tendo um efeito significa-

tivo sobre a variável dependente. Isto será descrito com mais detalhe no ca-

pítulo 4, que analisa os resultados. No entanto, na codificação inicial, os dois 

grupos de fatores são tratados separadamente. 

                                                      
40 O resultado da análise do grupo de fatores formação de plural combinado com o grupo de 

fatores tonicidade é apresentado na seção 4.1.6 para a variedade de Moçambique. Para a 

variedade de Cabo Verde, a análise da formação de plural é apresentada na seção 4.2.5. 
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A formação de plural é um grupo de fatores no qual os fatores são defini-

dos a partir de critérios morfo-fonológicos. O resultado esperado é que as 

formas mais salientes de plural levem em maior grau marca de plural que as 

formas menos salientes. São consideradas como mais salientes as formas de 

plural que mais se distinguem foneticamente das formas de singular. O plu-

ral regular é, portanto, a forma menos saliente, porque implica apenas a adi-

ção de um /s/. O plural dos itens que terminam em /s/ ou /r/ no singular é 

considerado mais saliente que o plural regular, já que implica o acréscimo de 

uma sílaba, mas menos saliente que o plural que implica uma mudança no 

radical. As formações de plural que implicam uma mudança no radical (plu-

ral metafónico ou duplo, singular –ão irregular e singular –l) são conside-

radas as mais salientes. Entre estas o plural metafónico ou duplo é conside-

rado a mais saliente, já que o plural é marcado duas vezes. A hierarquia da 

saliência da formação de plural é, portanto, representada na lista de fatores 

acima referida, sendo o primeiro fator o mais saliente e o último o menos 

saliente. 

3.4.4.2 Tonicidade41 

O grupo de fatores tonicidade é também analisado por Baxter (2004), Lopes 

(2001) e Scherre (1988). Como já foi mencionado, este grupo está relaciona-

do com o grupo formação de plural. É também um grupo com fatores defi-

nidos a partir da sua fonologia. O resultado esperado deste grupo de fatores é 

também que os elementos com formas de plural que são mais salientes fone-

ticamente em relação às formas de singular levem em maior grau marca de 

plural. No caso do grupo de fatores - tonicidade são consideradas mais sali-

entes as formas de plural com acento na sílaba na qual a marcação de plural 

é realizada. Dentro deste grupo estão codificados os seguintes fatores: 

 

- oxítona e monossílabo tónico: irmão; luz 

- paroxítona: casa 

- proparoxítona: vítima 

- monossílabo átono: os 

3.4.4.3 Marcas precedentes42 

A análise deste grupo de fatores foi exaustivamente discutida por Scherre 

(1988, 1997). As principais perguntas feitas por Scherre em relação a este 

grupo de fatores foram se a marcação de plural nos itens dentro do SN que 

                                                      
41 O resultado da análise do grupo de fatores tonicidade combinado com o grupo de fatores 

formação de plural é apresentado na seção 4.1.6 para a variedade de Moçambique. Para a 

variedade de Cabo Verde, este grupo de fatores não tem influência estatisticamente significa-

tiva, fato que se discute na seção 4.2.5. 
42 O resultado da análise do grupo de fatores marcas precedentes é apresentado na seção 4.1.8 

para a variedade de Moçambique e na seção 4.2.9 para a variedade de Cabo Verde. 
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antecedem o item sob análise leva à marcação de plural nesse mesmo item, e 

se a marca zero de plural em itens antecedentes leva à marca zero no item 

analisado, ou se, pelo contrário, marcas levam a zeros e zeros levam a mar-

cas. Scherre denomina a primeira tendência de “processamento com parale-

lismo” (Scherre, 1988) e a segunda tendência de “funcionalismo” (Scherre, 

1997). O princípio do funcionalismo pode ser interpretado em termos de 

preservação de marcas não redundantes e eleminiação de marcas redundan-

tes. A existência de tal tendência nos dados analisados é compatível com 

explicações universais relacionados ao contato linguístico, já que a elimina-

ção de elementos morfológicos redundantes é uma tendência que pode ser 

encontrada na basic variety descrita por Klein e Perdue (1997) ou num pré-

pidgin (Siegel, 2004). Se for encontrada uma estrutura que segue o princípio 

de processamento com paralelismo indica outro tipo de processamento, cuja 

relação com a ASL ou com a crioulização é menos óbvia. 

O material de Moçambique e de Cabo Verde foi codificado por marcas 

precedentes, incluindo todas as combinações de marcas, zeros, números e 

modificadores encontrados no material. Todos os itens na primeira posição 

foram desconsiderados na análise desta variável, dado que estes itens não 

têm precedentes dentro do SN. As combinações de marcas precedentes en-

contradas no material dos dois países são apresentadas a seguir. Nos exem-

plos, a palavra em negrito é o item analisado. 

 

- item analisado precedido por um elemento com marca zero: o nos-

sos pais (MZ7) 

- item analisado precedido por um elemento com marca: as meninas 

(MZ7) 

- item analisado precedido por um número: mil quilómetros (MZ9) 

- item analisado precedido por dois elementos com marca: os seus fi-

lhos (MZ1) 

- item analisado precedido por dois elementos com marca e um modi-

ficador: aquelas roupas mais cara (MZ2) 

- item analisado precedido por um elemento com marca e um elemen-

to com marca zero: os meu hóspedes (MZ13) 

- item analisado precedido por um elemento com marca e um modifi-

cador: aquelas já novas (MZ18) 

- item analisado precedido por um elemento com marca zero e um 

elemento com marca: aquele nossas blusas (MZ6) 

- item analisado precedido por um número e um elemento com mar-

ca: duas coisas diferente (MZ14) 

- item analisado precedido por um elemento com marca e um núme-

ro: meus seis anos (MZ9) 

- item analisado precedido por um número e um elemento com marca 

zero: duas dessa pessoas (MZ13) 
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- item analisado precedido por um elemento com marca zero e um 

número: seu dezoito ano (MZ9) 

- item analisado precedido por três elementos com marca: os tais di-

tos fiscais (MZ19) 

- item analisado precedido por três elementos com marca e um modi-

ficador: os meus colegas também legitimado (MZ12) 

- item analisado precedido por dois elementos com marca e um nú-

mero: os seus quinze anos (MZ16) 

- item analisado precedido por um número e um modificador: três 

mais novos (MZ16) 

- item analisado precedido por um elemento com marca, um número 

e um modificador: aqueles dois mais velhos (MZ16) 

- item analisado precedido por dois elementos com marca e um ele-

mento com marca zero: os homens grande estudiosos (CV20) 

- item analisado precedido por um elemento com marca, um elemento 

com marca zero e um modificador: os filho mais pequinote 

(CV19) 

- item analisado precedido por um número, um elemento com marca 

e um modificador: quatro salas muito grandes (CV4) 

- item analisado precedido por um número, um elemento com marca 

zero e um modificador: três casa mais antiga (CV12) 

- item analisado precedido por um elemento com marca zero, um 

elemento com marca e um modificador: todo aqueles eh comba-

tentes (CV12) 

 

O número de fatores inicialmente é muito grande. Para poder analisar e in-

terpretar este grupo de fatores é preciso fazer aglomerações. Este processo 

será descrito no capítulo 4, que trata dos resultados da análise. 

3.4.4.4 Contexto fonológico posterior43 

O contexto fonológico posterior pode influenciar a marcação de plural já que 

a forma mais comum de marcar plural é inserir um elemento fonológico no 

final da palavra em questão. A inserção ou não deste elemento pode, por sua 

vez, depender do contexto que se segue imediatamente à palavra em questão. 

Se o grupo de fatores contexto fonológico posterior for indicado como esta-

tisticamente significativo na análise, esta é indicação de que o fenómeno da 

concordância variável é um fenómeno pelo menos parcialmente fonológico, 

independentemente de quais sejam os fatores deste grupo que favoreçam ou 

desfavoreçam a aplicação da regra.  

                                                      
43 O resultado da análise do grupo de fatores contexto fonológico posterior é apresentado na 

seção 4.1.7 para a variedade de Moçambique Para a variedade de Cabo Verde este grupo de 

fatores não tem significância. 
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Este grupo de fatores é tratado por Baxter (2004), Lopes (2001) e Scherre 

(1988). Baxter (2004) sugere que a influência da fonotaxe do umbundu, que 

não permite sequências de consoantes, pode fazer com que elementos segui-

dos por uma consoante levem em menor grau marca de plural que elementos 

seguidos por vogal ou pausa no português dos Tongas de São Tomé. A 

mesma hipótese é relevante para a variedade de Moçambique aqui estudada, 

já que as mesmas regras fonotáticas são válidas em ronga e changana, L1s 

dos informantes moçambicanos. 

 Para este grupo de fatores são codificados os seguintes contextos fonoló-

gicos posteriores: 

 

- vogal 

- pausa interna 

- pausa final 

- cada um dos fonemas consonânticos do português é codificado se-

paradamente 

3.4.4.5 Classe de palavras e subcategorias44 

Os grupos de fatores classe de palavras e posição linear dentro do SN e a 

sua inter-relação foram profundamente analisados por Guy (1981) e Scherre 

(1988) em relação ao PB. Segundo Guy os dois grupos de fatores estão for-

temente correlacionados e a marcação de plural é mais favorecida na primei-

ra posição, onde se encontra geralmente um determinante. Scherre considera 

a relação entre os dois grupos de fatores mais complexa e através do cruza-

mento dos grupos chega à conclusão de que a distinção entre núcleos, ele-

mentos pré-nucleares e elementos pós-nucleares é essencial e mais importan-

te do que a classe de palavras a que pertencem os elementos. Lopes (2001), 

Andrade (2003), Baxter (2004, 2009) e Figueiredo (2008) chegam a conclu-

sões parecidas. No entanto, é importante codificar inicialmente a classe de 

palavras dos itens sob análise, para posteriormente poder determinar se esta 

distinção tem relevância independentemente da posição linear ou da posição 

em relação ao núcleo ou se não. Para além da classe de palavras, é codifica-

do o grau diminutivo, que pode ser considerada uma subcategoria da classe 

de palavras, já que apenas se aplica aos substantivos e aos adjetivos. Para 

este grupo são codificados os seguintes fatores: 

 

- substantivo grau normal (nome): crianças 

- substantivo grau diminutivo: criancinhas 

- categoria substantivada: daqueles baratos, os outros 

                                                      
44 O grupo de fatores classe de palavras não se mostrou significativo para análise para a 

variedade de Moçambique. Para a variedade Cabo Verde mostrou-se mais adequado analisar o 

grupo de fatores flexionabilidade do item lexical correspondente no crioulo cabo-verdiano, 

coincidindo em grande parte, mas não no seu total, com classe de palavras. Ver seção 3.4.4.9. 
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- pronome pessoal 3
a 
pessoa: todos eles 

- artigo definido: os 

- artigo indefinido: uns 

- pronome demonstrativo: essas 

- pronome possessivo: suas 

- pronome interrogativo: quantos 

- pronome indefinido: outras, alguns 

- quantificador:  todas 

- numeral: primeiros 

- adjetivo : coloridas 

- adjetivo grau diminutivo: bonitinhas 

3.4.4.6 Posição linear no SN45 

Como foi explicado na seção anterior, a posição linear no SN tem geralmen-

te uma relação forte com o grupo de fatores classe de palavras. Os dois gru-

pos são codificados separadamente para inicialmente poder analisar o efeito 

de cada um deles e a sua eventual inter-relação. São codificadas as posições 

um a cinco dentro do sintagma nominal. Se houver mais que cinco elementos 

no SN, os elementos posteriores ao quinto são codificados juntamente com 

os elementos na quinta posição. 

O efeito da posição linear foi associado às influências de línguas africanas 

por Guy (1981, 1989), que se refere ao favorecimento da primeira posição 

em relação à marcação de plural. Guy faz comparações com as línguas afri-

canas dos grupos bantu e kwa, e também com línguas crioulas como o cabo-

verdiano e o palenquero, já que todos geralmente marcam o plural no primei-

ro elemento do SN. 

3.4.4.7 Posição em relação ao núcleo46 

A posição em relação ao núcleo é, como acima referido, um grupo de fatores 

que foi analisado em relação à marcação de plural pela primeira vez por 

Scherre (1988). Scherre chega à conclusão de que um grupo de fatores que 

diferencia entre elementos nucleares e não nucleares, que divide os elemen-

tos nucleares de acordo com a posição linear, que divide os elementos não 

nucleares em pré-nucleares e pós-nucleares e que considera a posição dos 

elementos pós-nucleares, é a solução que melhor consegue descrever a in-

fluência da posição linear no SN e da classe de palavras sobre a marcação 

de plural. Lopes (2001), Andrade (2003), Baxter (2004, 2009) e Figueiredo 

                                                      
45 O resultado da análise do grupo de fatores posição linear no SN combinado com o grupo de 

fatores posição em relação ao núcleo é apresentado na seção 4.1.5 para a variedade de Mo-

çambique e na seção 4.2.4 para a variedade de Cabo Verde. 
46 O resultado da análise do grupo de fatores posição em relação ao núcleo combinado com o 

grupo de fatores posição linear no SN é apresentado na seção 4.1.5 para a variedade de Mo-

çambique e na seção 4.2.4 para a variedade de Cabo Verde. 
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(2008) resolvem trabalhar com o mesmo grupo de fatores combinado, mas, 

para os elementos pré-nucleares, diferenciam também entre elementos que 

antecedem imediatamente o núcleo e elementos que antecedem o núcleo mas 

não imediatamente (elementos adjacentes e não adjacentes ao núcleo). 

Este grupo de fatores que inicialmente foi criado a partir da combinação 

de classe de palavras e posição linear no SN, naturalmente interage com os 

outros dois grupos, e os três grupos de fatores são dificilmente analisados 

numa mesma rodada. No entanto, a inclusão dos três grupos de fatores numa 

rodada inicial pode oferecer uma indicação de qual deles exerce a influência 

mais forte sobre a marcação de plural. A eventual (e provável) sobreposição 

entre eles pode posteriormente ser resolvida através do cruzamento dos gru-

pos. 

Na codificação de posição em relação ao núcleo no presente estudo, a po-

sição linear não é considerada, porque esta é codificada separadamente. Os 

fatores codificados são, portanto: 

 

- núcleo 

- elemento pré-nuclear adjacente ao núcleo 

- elemento pré-nuclear não adjacente ao núcleo 

- elemento pós-nuclear 

 

Os resultados da análise deste grupo de fatores puramente sintático são 

frequentemente referidos em defesa da hipótese da influência de línguas 

africanas. Baxter (2004, 2009) e Figueiredo (2008) destacam o papel impor-

tante da posição pré-nuclear adjacente ao núcleo e a sua possível relação 

com a marcação de plural nas línguas bantu. O elemento adjacente ao núcleo 

seria, segundo estes autores, possivelmente interpretado como o prefixo que 

marca o plural nas línguas bantu. 

3.4.4.8 Classe nominal do núcleo em ronga (codificada para o PM)47 

Como foi descrito na seção 1.4.1, que se refere à marcação de plural em 

ronga e changana, nessas línguas os nomes pertencem a uma classe nominal, 

definida a partir dos prefixos dos nomes e/ou o padrão de concordância. Os 

nomes que levem os mesmos prefixos e/ou mostrem o mesmo padrão de 

concordância pertencem à mesma classe nominal (Ngunga 2004:108). As 

classes nominais são representadas no presente texto pelos prefixos que leva 

o nome no singular e no plural. Por exemplo, na classe mu/va, os nomes 

levam o prefixo mu no singular e o prefixo va no plural. Um morfema zero é 

representado por um /-/. Isto quer dizer que na classe -/ma os nomes levam 

um prefixo zero, sem realização fonética no singular e no plural levam o 

prefixo ma. Alguns grupos de nomes que levam prefixos diferentes se asso-

                                                      
47 O grupo de fatores classe nominal do núcleo em ronga não se mostrou significativa para a 

análise da variedade de Moçambique, fato que se discute na seção 4.1.9. 
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ciam ao mesmo padrão de concordância. Hargus e da Conceição (1999) con-

sideram esses grupos subcategorias da mesma classe. 

A codificação e análise da classe nominal em ronga é, naturalmente, rele-

vante para a variedade de Moçambique e não para a variedade de Cabo Ver-

de. Em relação ao PM a análise deste grupo de fatores tem certa relevância 

para discutir a hipótese da influência de línguas africanas. A ideia de transfe-

rência da L1 dos falantes implica que a estrutura do SN no L1 do falante seja 

transferida para o SN produzido em português. Para podermos sistematizar e 

estudar em mais detalhe a estrutura potencialmente transferível da L1 à L2 

precisamos de saber como cada um dos SNs produzidos em português seria 

expresso na L1 do falante. Assim pode-se analisar, por um lado, se alguns 

prefixos são transferidos com mais facilidade para o português que outros e, 

por outro lado, se as semelhanças lexicais entre as línguas favorecem a trans-

ferência da estrutura das línguas bantu. Nas variedades de ronga e changana 

faladas em Maputo há muitos empréstimos lexicais do português. Isto quer 

dizer que os falantes estão geralmente acostumados a associar o padrão dos 

prefixos de ronga ou changana a essas unidades lexicais. Será então, que 

essas palavras, quando aparecem no discurso produzido em português, são 

mais facilmente influenciadas pela estrutura das línguas bantu? Isto implica-

ria que os substantivos em português que também são usados em ronga ou 

changana como empréstimos lexicais levariam em menor grau a marca de 

plural em português. Esta hipótese pode ser testada a partir da codificação 

separada dos empréstimos lexicais do português. 

Optou-se por codificar a partir de ronga e não changana. Isto porque 14 

dos 18 informantes incluídos no corpus de Moçambique têm o ronga como 

L1 enquanto que apenas quatro têm changana como L1. A codificação a 

partir do ronga pode ser aplicada no corpus inteiro, uma vez que o ronga e o 

changana são duas línguas muito parecidas, e a divisão em classes nominais 

geralmente coincide nas duas línguas. Os empréstimos lexicais do português 

são também geralmente os mesmos nas variedades de ronga e changana fa-

ladas em Maputo. 

A codificação da classe nominal em ronga foi realizada com a assistência 

do consultor Celso Paco, um falante nativo de ronga oriundo de Maputo48. 

Considerou-se a melhor opção fazer a codificação a partir de traduções das 

palavras de português para ronga por um falante nativo, já que não há ne-

nhum dicionário português - ronga que possa servir este propósito. Traba-

lhando com um informante de Maputo também nos garante que as traduções 

são relevantes para a variedade de português falada em Maputo. Naturalmen-

te a tradução realizada por um falante é sempre uma representação do idiole-

to deste falante particular e não há garantias da universalidade da tradução. 

No entanto, parte-se do princípio de que as variedades de ronga e de changa-

na de Maputo são o suficientemente uniformes, e que os conhecimentos de 

                                                      
48 Para mais informação sobre o consultor Celso Paco, ver seção 3.3.1. 
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ronga do consultor são o suficientemente gerais, para se poder discutir as 

hipóteses relevantes partindo da codificação e da análise do grupo de fatores 

classe nominal do núcleo em ronga.  

O processo de codificação começa com a identificação de todas as unida-

des lexicais que sejam nomes e que ocorram nos SNs no plural no corpus. 

Foram encontradas 275 unidades lexicais. Todas as unidades foram traduzi-

das para ronga no singular e no plural com a ajuda do informante. A partir da 

tradução define-se a classe nominal representada pelo prefixo (ou morfema 

zero) no singular e o prefixo no plural. Os empréstimos lexicais do português 

são codificados separadamente dentro de cada classe nominal. Os substanti-

vos, que têm a sua origem num nome português, mas que mudaram fonolo-

gicamente, já não são empréstimos diretos e são também codificados separa-

damente. A partir destes critérios foram definidos 14 fatores. É um número 

bastante grande que serve como ponto de partida para futuras aglomerações. 

Foram também encontrados substantivos no corpus cuja correspondente em 

ronga tinha a mesma forma no singular e no plural. Essas palavras pareciam 

geralmente ser formas verbais ou derivações de verbos. Foram codificadas, 

mas não estão listadas aqui, já que foram tão poucas que nunca foram incluí-

das na análise. A seguir estão listados todos os fatores codificados. Cada 

fator é seguido por um exemplo em português e a tradução no singular e no 

plural em ronga. As classes que são foneticamente parecidas e que também 

são definidas como subcategorias da mesma classe, por Hargus e da Concei-

ção (1999), por terem padrões comuns de concordância são também agrupa-

das na lista. 

As classes nominais são aqui definidas a partir das suas características 

morfológicas. A questão de saber se os substantivos que pertencem à mesma 

classe nominal têm também características semânticas em comum é muito 

discutida. Ngunga (2004:113-115) constata que os substantivos nas línguas 

bantu foram historicamente organizados com base na sua semântica, o que 

hoje se reflete em algumas classes nominais, mas não em todas. Segundo 

Ngunga, os elementos com o traço semântico [+HUMANO] estão sempre na 

classe mu/va, embora nesta classe possam ser encontrados também elemen-

tos sem este traço semântico. No presente estudo encontrou-se uma relação 

contrária. Todos os elementos pertencendo à classe mu/va (incluindo todas 

as subcategorias) são elementos humanos, enquanto que alguns poucos ele-

mentos com este traço são encontrados em outras classes. Por exemplo, os 

substantivos velho e pobre pertencem à classe xi/swi. Segundo Ngunga há 

também uma  predominância de certas categorias gerais, como plantas, ani-

mais e frutas, nalgumas classes nominais. A ocorrência de nomes pertencen-

do a estas categorias semânticas no corpus de Moçambique é tão baixa que 

não foi possível verificar se existe tal predominância. No corpus de Moçam-

bique não foi encontrada nenhuma predominância semântica nas classes 

nominais, para além da forte relação entre o traço [+HUMANO] e a classe 

mu/va. 
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Tabela 4: Codificação de classe nominal em ronga 

classe nominal exemplo em 

português 

ronga singular ronga plural 

subcategorias à 

classe mu/va 

   

mu/va agricultor mudzwali vadzwali 

wa/va estrangeiro wamatiku vamatiku 

-/va avô kokwana vakokwana 

-/va, empréstimo 

do português 

engenheiro engengeiro vaengenheiro 

n’/va neto n’tukulo vatukulo 

prefixo plural 

“mi” 

   

mu/mi distância muganga miganga 

n’/min divórcio n’tsavukano mintsavukano 

    

prefixo plural 

“ti” 

   

n’/tin letra n’hlai tinhlai 

-/ti (sem nasal 

iniciando o radi-

cal) 

galinha huku tihuku 

    

xi/swi    

xi/swi atividade xientxo swientxo 

xi/swi, origem 

do português 

esquina xikina swikina 

    

prefixo plural 

“ma” 

   

-/ma aspecto txamela matxamela 

-/ma, 

empréstimo do 

português 

barraca barraca mabarraca 

-/ma, origem do 

português 

prédio peredo maperedo 

 

Todos os elementos de cada SN do corpus de Moçambique foram codifi-

cados de acordo com a classe nominal do núcleo. Para uma boa interpretação 

do eventual efeito do grupo de fatores é preciso analisar núcleos e elementos 
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pré-nucleares separadamente, além da análise de todos os elementos em 

conjunto. 

3.4.4.9 Flexionabilidade do item lexical correspondente no crioulo 

cabo-verdiano (codificada para o PCV)49 

Durante a análise do grupo de fatores classe de palavras para a variedade de 

Cabo Verde descobriu-se uma tendência para as classes de palavras, domi-

nadas por itens lexicais que têm correspondentes flexionáveis no crioulo 

cabo-verdiano, favorecerem a marcação de plural e para as classes de pala-

vras, dominadas por itens lexicais que têm correspondentes não flexionáveis, 

desfavorecerem a marcação de plural. As classes de palavras que têm cor-

respondentes exclusivamente flexionáveis no crioulo cabo-verdiano são os 

determinantes: pronome possessivo, pronome demonstrativo, artigo definido 

e artigo indefinido. Por exemplo, os pronomes demonstrativos esse e este do 

português tem o correspondente es no crioulo cabo-verdiano, que tem a for-

ma plural ex na qual o –s final é palatalizado. O pronome demonstrativo 

aquele tem o correspondente kel no crioulo cabo-verdiano. O item lexical kel 

do cabo-verdiano funciona como pronome demonstrativo e também como 

artigo definido. Pode, portanto, ser traduzido para aquele assim como para o 

no português. Kel no crioulo cabo-verdiano tem a forma plural kes. Isto sig-

nifica que os pronomes demonstrativos bem como o artigo definido do por-

tuguês têm correspondentes flexionáveis no crioulo cabo-verdiano. 

Há apenas uma classe de palavras dominada por itens lexicais que têm 

correspondentes não flexionáveis no crioulo cabo-verdiano, que é a dos 

quantificadores. O quantificador universal todos tem o correspondente não 

flexionável tud. Os pronomes indefinidos muitos e tantos e o pronome inter-

rogativo quantos, que podem também ser classificados como quantificadores 

indefinidos, têm também correspondentes não flexionáveis no crioulo cabo-

verdiano. Por outro lado, os pronomes indefinidos, também classificáveis 

como quantificadores indefinidos, alguns, outros, e certos têm correspon-

dentes flexionáveis no crioulo cabo-verdiano. Não há, portanto, uma relação 

caso-a-caso entre a classe de palavras e a flexionabilidade do item lexical 

correspondente no crioulo cabo-verdiano, ainda que o grupo de itens com 

correspondentes flexionáveis seja dominado por determinantes e o grupo de 

itens com correspondentes não flexionáveis seja dominado por quantificado-

res. Por esta razão, codificou-se separadamente o grupo de fatores flexiona-

bilidade do item lexical correspondente no crioulo cabo-verdiano para a 

variedade de Cabo Verde. 

 

                                                      
49 O resultado da análise do grupo de fatores flexionabilidade do item lexical correspondente 

no crioulo cabo-verdiano é apresentado na seção 4.2.7 para a variedade de Cabo Verde. 
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Tabela 5: Codificação da flexionabilidade do item lexical correspondente no crioulo 
cabo-verdiano 

Item lexical no portu-

guês (forma plural) 

Correspondente no 

crioulo cabo-verdiano 

do Mindelo, forma 

singular 

Correspondente no 

crioulo cabo-verdiano 

do Mindelo, forma 

plural 

itens com correspon-

dentes lexicais flexio-

náveis 

  

meus nha nhas 

teus bo bos 

seus se ses 

nossos no nos 

aqueles kel kes 

estes es ex50 

esses es ex 

os kel kes 

uns un uns 

alguns algun alguns 

outros ot ots 

certos un uns 

   

itens com correspon-

dentes lexicais não 

flexionáveis 

  

todos tud tud 

muitos txeu txeu 

tantos tont tont 

quantos tont tont 

itens com correspon-

dentes lexicais que 

podem ser flexionados, 

mas geralmente não o 

são 

  

substantivos e adjetivos   

 

                                                      
50 Na literatura sobre o crioulo cabo-verdiano a forma singular e plural de es são geralmente 

escritas da mesma forma. Aqui optou-se por escrever a forma plural com x, para ilustrar a 

palatalização do /s/ final que ocorre na forma plural, na variedade do crioulo cabo-verdiano 

falada em São Vicente. 
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Foram codificados separadamente os elementos que têm correspondentes 

lexicais flexionáveis no crioulo cabo-verdiano e os elementos que têm cor-

respondentes não flexionáveis no crioulo cabo-verdiano. Fez-se também um 

grupo que incluísse todos os substantivos e adjetivos, que são itens lexicais 

que geralmente não se flexionam no crioulo-cabo-verdiano, mas em algumas 

ocasiões podem ser flexionados por número, por exemplo, quando estão na 

primeira posição dentro do SN. São, deste modo, codificados os três grupos 

seguintes: 

 

- item lexical tem correspondente flexionável no crioulo cabo-verdiano 

- item lexical tem correspondente não flexionável no crioulo cabo-

verdiano 

- item lexical tem correspondente no crioulo cabo-verdiano que pode ser 

flexionado, mas geralmente não o é 

 

Para verificar a tradução do português para o crioulo cabo-verdiano dos 

itens lexicais e a flexionabilidade ou não de cada um deles no crioulo cabo-

verdiano, foi consultada Patrícia Soares Andersson, uma falante nativa do 

crioulo cabo-verdiano do Mindelo51. Abaixo segue a tabela 5, que fornece 

informação mais detalhada sobre os itens lexicais codificados em português 

e os seus correspondentes no crioulo cabo-verdiano, com a forma singular e 

a forma plural, quando o item lexical for flexionável no crioulo cabo-

verdiano. 

Espera-se que o fator o item lexical tem correspondente flexionável no 

crioulo cabo-verdiano favoreça mais a marcação de plural, seguido pelo fator 

o item lexical tem correspondente no crioulo cabo-verdiano que pode ser 

flexionado, mas geralmente não o é, e que o fator o item lexical tem corres-

pondente não flexionável no crioulo cabo-verdiano não favoreça a marcação 

de plural. Um resultado de acordo com estas expetativas indicaria uma in-

fluência do crioulo cabo-verdiano na marcação de plural na variedade do 

PCV estudada. 

 

3.4.4.10 Animacidade do núcleo52 

A animacidade é uma variável semântica, que hierarquiza os substantivos de 

acordo com a sua animacidade. A distinção principal é entre pessoas, ani-

mais, plantas e elementos não vivos. Este grupo de fatores foi analisado por 

Scherre (1988:272) e Figueiredo (2011:538) e foi analisada ou mencionada 

em relação aos crioulos, entre outros por Holm e Swolkien (2006) para a 

                                                      
51 Para mais informação da consultora Patrícia Soares Andersson, ver seção 3.3.2. 
52 O resultado da análise do grupo de fatores animacidade do núcleo é apresentado na seção 

4.2.6 para a variedade de Cabo Verde. Para a variedade de Moçambique este grupo de fatores 

não tem significância. 
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variedade do crioulo cabo-verdiano falada em São Vicente e por Baptista 

(2002) e Ferreira (2009) para as variedades sotavento do crioulo cabo-

verdiano. Também os estudos acerca dos crioulos de base lexical inglesa, 

como o patwa da Jamaica (Patrick, 2007) o tok pisin da Papua Nova Guinea 

(Mühlhäusler, 1981) e o gullah da costa de South Carolina e Georgia nos 

Estados Unidos (Cunningham, 1970) contemplaram esta variável na sua 

análise de dados. A hipótese levantada sobre esta variável é a de que itens 

com maior animacidade levam em maior grau marca de plural (Comrie 

1981:189; Corbett, 2000:55-61). Esta hipótese foi confirmada em relação à 

variedade do PB estudada por Scherre (1988) bem como ao PAST estudado 

por Figueiredo (2011), na medida em que os elementos humanos favorece-

ram a marcação de plural, enquanto que os elementos não vivos desfavorece-

ram a mesma. A mesma hipótese foi também confirmada em relação aos 

crioulos mencionados. No que diz respeito aos crioulos, não há certeza se a 

influência de animacidade na marcação de plural é resultado da transferência 

de substratos africanos ou se é resultado de universais linguísticos ativados 

no processo de criação da gramática (Patrick, 2007:14-15).  

A análise deste grupo de fatores é, portanto, relevante não só para a hipó-

tese da influência de línguas africanas, como também para a hipótese de 

processos gerais relacionados com o contato linguístico. Se a hipótese geral 

de que uma maior animacidade leva a um maior grau de marcação de plural 

for confirmada com o material de Moçambique, isto poderá indicar uma 

influência das classes nominais das línguas bantu, que têm uma relação par-

ticular com a animacidade53. No entanto, se a animacidade das classes nomi-

nais estiver a influenciar a marcação de plural no PM, isto deve traduzir-se 

num resultado mais forte na análise do próprio grupo de fatores classe nomi-

nal do núcleo em ronga, também codificado no material de Moçambique. Se 

for encontrada uma influência mais forte do grupo de fatores animacidade 

do que do grupo de fatores classe nominal do núcleo em ronga, isto indicaria 

que um processo relacionado diretamente com a animacidade estaria em 

ação, e não tanto um processo de transferência. 

Se a hipótese que implica que maior animacidade leva a maior grau de 

marcação de plural for confirmada em relação ao material de Cabo Verde, 

isto pode ser resultado da transferência do crioulo cabo-verdiano, no qual há 

evidências de influência de animacidade sobre a marcação de número. No 

entanto, não se pode desconsiderar a possibilidade de processos gerais de 

animacidade estarem a agir no crioulo cabo-verdiano, assim como no PCV, 

resultando em estruturas parecidas em ambos os casos. 

Para a animacidade são codificados os mesmos fatores analisados por Pa-

trick (2007) para o patwa. As medidas são codificadas separadamente no 

estudo de Patrick para mostrar uma tendência particular de baixo grau na 

                                                      
53 Ver seção 3.5.2.8 para mais detalhes sobre as classes nominais nas línguas ronga e changa-

na. 
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marcação de número em algumas variedades do inglês. As medidas foram 

codificadas separadamente também no presente estudo, para que fosse pos-

sível verificar se as mesmas tendências existem nas variedades de português 

estudadas. 

 

- humano 

- animal 

- parte do corpo humano 

- planta ou item comestível 

- medida de tempo (hora/dia/ano/mês/semana/hora/minuto etc.) 

- outra medida (peso/quantidade/distância/moeda) 

- coisa 

- qualquer outro item não animado 

 

Tal como para o grupo de fatores classe nominal do núcleo em ronga, to-

dos os elementos dentro de um SN são codificados de acordo com a catego-

ria à qual pertence o núcleo. 

3.4.4.11 Função sintática do SN54 

A função sintática do SN é codificada já que existem teorias gerais de in-

fluência de relações gramaticais sobre a concordância de número dentro do 

SN. A hipótese apresentada por Corbett (2006) é a de que a função sintática 

de sujeito favorece universalmente a concordância de número interno no SN. 

Além de sujeito, são codificadas outras funções sintáticas, para se poder 

verificar se alguns de entre eles influenciam a marcação de número. Os 

fatores codificados estão listados a seguir. 

 

- sujeito: aqueles cantores / vem cantar (CV12) 

- objeto direto: eu levo as pessoa (CV20) 

- complemento de verbo de existência: tinha outos familias (CV15) 

- idade: eu tinha onze anos (CV3) 

- objeto indireto: tem uma blusa para dar dar as crianças 

- locução adjetiva: tinha uma moeda de dez / dez X escudos 

- construção genitiva: eu tive o pai dos meus filhos (CV20) 

- adverbial circunstancial: estudei primeira classe / por dois meses 

(CV3) 

- complemento local: as casas ficam nas roças (CV2) 

- complemento direcional: não vou para outras zonas (CV4) 

- complemento preposicional: não gosto destas coisas (CV4) 

- complemento de adjetivo: fica perto de tudo / das lojas (CV7) 

                                                      
54 O resultado da análise do grupo de fatores função sintática do SN é apresentado na seção 

4.2.8 para a variedade de Cabo Verde. Para a variedade de Moçambique este grupo de fatores 

não tem significância. 
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- complemento de cópula: vizinhança é pessoas sensíveis (CV19) 

- atributo preposicional: um daqueles quatros italianos (CV4) 

- complemento preposicional: eu acho que tem mais condições prós 

imigrantes (CV7) 

 
Todos os elementos do SN são codificados de acordo com a função sintática 

deste. 

3.4.4.12 Especificidade do SN55 

Baptista (2002:40) e Holm e Swolkien (2006:76) confirmam certa influência 

da especificidade sobre a marcação de plural no SN nas variedades sotavento 

do crioulo cabo-verdiano assim como na variedade falada em São Vicente. A 

influência da especificidade é ativa particularmente nos substantivos sem 

determinantes. Supõe-se que maior especificidade favorece a marcação de 

plural e menor especificidade desfavorece a mesma. A especificidade foi 

codificada para a variedade PM bem como para a variedade de PCV, para se 

poder verificar se tal tendência está presente em alguma dessas variedades. É 

importante notar que o efeito da especificidade sobre substantivos sem de-

terminantes não é analisada no presente estudo, visto que se codifica apenas 

SNs que contêm um mínimo de dois elementos flexionáveis, e a maioria dos 

nomes sem determinantes ocorrem em SNs com apenas um elemento flexio-

nável. Os fatores codificados são os seguintes: 

 

- indefinida específica eu tenho cinco música feita (CV19) 

- indefinida não específica há muita madeiras (CV19) 

- definida anafórica naquel tempo não tinha aquelas casas (CV12) 

- definida catafórica a minha neta fala / sueco / com os filhos dela 

(CV20) 

- genérica eu gosto que as pessoas falam comigo em português 

(CV20) 

 

Todos os elementos do SN são codificados de acordo com a função sintá-

tica deste. 

                                                      
55 O grupo de fatores especifidade do SN não tem significância para nenhuma das variedades 

estudadas. 



 89 

4 Análise dos dados 

Neste capítulo os resultados da análise quantitativa serão descritos e discuti-

dos. Primeiro serão apresentados os resultados de Moçambique e depois os 

resultados de Cabo Verde. A análise quantitativa é descrita passo por passo, 

para que o leitor possa acompanhar o processo de chegar aos resultados que 

são a base da discussão desta tese. Para um acesso mais rápido aos resulta-

dos, é também apresentado um resumo dos mesmos, sem detalhes técnicos, 

nas seções 4.1.10 (resultados de Moçambique) e 4.2.11 (resultados de Cabo 

Verde). Depois da apresentação dos resultados de cada um dos países são 

apresentadas, na seção 4.3, as frequências da marcação de número nas varie-

dades africanas e brasileiras comparadas no presente estudo. 

Na apresentação dos resultados de cada um dos países é primeiro descrito 

o processo de escolha de grupos de fatores. Relata-se que grupos de fatores 

são inicialmente indicados como tendo um efeito estatisticamente significa-

tivo sobre a marcação de plural e quais são os cruzamentos realizados devido 

à interação ou não ortogonalidade entre dois ou mais grupos. A seguir será 

apresentado o resultado da análise de cada um dos grupos de fatores tidos 

como significativos, um por um. Apresentam-se as aglomerações realizadas 

dentro de cada um dos grupos de fatores. As aglomerações fazem-se para 

apresentar apenas aquelas distinções entre fatores que são estatisticamente 

significativas. Discute-se em relação a cada um dos grupos de fatores o que 

cada resultado tem a dizer sobre as posições alvo de discussão. Serão feitas 

comparações com resultados de estudos anteriores de variedades de portu-

guês de São Tomé e do Brasil quando for considerado relevante. Serão tam-

bém realizadas comparações com as estruturas das L1s dos falantes de cada 

uma das variedades estudadas quando estas servirem para discutir hipóteses 

de transferência. Por fim, serão apresentados os grupos de fatores que foram 

excluídos da análise por não terem tido um efeito significativo sobre a mar-

cação de plural. Discute-se então o que se pode deduzir do fato de estes gru-

pos não terem sido considerados relevantes. É preciso ter consciência de que 

o fato de um grupo de fatores não ter sido escolhido na análise empreendida 

não significa necessariamente que este grupo não influencie de alguma for-

ma a marcação de plural. É sempre possível que haja um efeito ligeiro que 

não é perceptível na presente análise, mas que talvez se tornasse perceptível 

numa análise com mais dados. No entanto, pode-se com segurança concluir 

que os grupos de fatores não excluídos, caso tenham algum efeito sobre a 



 90 

marcação de plural nas variedades estudadas, este é muito fraco, fato que 

pode ser relevante para discutir as explicações postuladas. 

4.1 Resultados de Moçambique 

Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados da análise dos dados 

de Moçambique. Os resultados de Cabo Verde são apresentados na seção 

4.2. Primeiramente, descreve-se o procedimento de análise que resultará no 

conjunto de grupos de fatores que se considera ter uma influência significa-

tiva sobre a variável dependente. Este conjunto é o resultado, por um lado, 

da análise de todos os elementos em conjunto e, por outro lado, da análise 

separada dos elementos nucleares e pós-nucleares, que se mostrou mais rele-

vante para alguns dos grupos de fatores. De seguida, são apresentados o re-

sultado e a discussão da análise de cada um dos grupos de fatores escolhidos. 

O resultado dos grupos de fatores extralinguísticos é apresentado primeiro e 

o dos grupos de fatores linguísticos depois. Esta ordem de apresentação se 

deve ao fato de os grupos de fatores sociais servirem para descrever o mate-

rial e comentar as explicações postuladas de forma mais geral, ao passo que 

os grupos de fatores linguísticos permitem discutir as mesmas em mais deta-

lhe. 

4.1.1 Análise de todos os elementos em conjunto 

É analisado um total de 2875 itens do material de Moçambique. A aplicação 

total da regra no material é de 87%. Na análise inicial são escolhidos os se-

guintes grupos de fatores: 

 

1. Posição em relação ao núcleo 

2. Idade 

3. Idade de início da aquisição de português 

4. Marcas precedentes 

5. Contexto fonológico posterior 

6. Tonicidade 

7. Posição linear 

8. Formação de plural 

 

Os grupos de fatores são escolhidos na mesma ordem apresentada acima. 

A ordem da escolha indica a força da influência de cada variável sobre a 

aplicação da regra. 

As variáveis sexo, classe de palavras, função sintática do SN, especifici-

dade do SN, classe nominal do núcleo em ronga e animacidade do núcleo 

são excluídas da análise inicial porque não influem de forma significativa na 

variável dependente.  
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Nesta primeira rodada não se obtém convergência, mesmo excluindo da 

análise os grupos de fatores que não são significativos. Obter convergência 

significa que o programa Goldvarb X consegue encontrar um resultado oti-

mizado entre o modelo matemático usado e os dados analisados. Os dados de 

uma rodada sem convergência não são necessariamente inúteis, mas quando 

possível é sempre melhor trabalhar com rodadas nas quais se obtém conver-

gência.  

Uma razão comum para a não obtenção de convergência é a ocorrência de 

sobreposição ou não-ortogonalidade entre os grupos de fatores. No presente 

caso, através do cruzamento dois por dois dos grupos de fatores, descobrem-

se altos níveis de sobreposição principalmente entre os grupos de fatores 

posição em relação ao núcleo e posição linear e também entre os grupos de 

fatores tonicidade e formação de plural. Estes dois pares de grupos de fato-

res podem ser combinados para que cada par forme um grupo de fatores na 

análise. 

 Combinar os dois grupos de fatores posição em relação ao núcleo e posi-

ção linear na análise é conveniente, por um lado, porque resolve o problema 

da sobreposição entre os dois grupos; por outro lado, porque os dois grupos 

de fatores originais são relativamente parecidos linguisticamente. Os dois se 

referem à posição de uma forma ou de outra. Isto faz com que o novo grupo 

de fatores possa ser interpretado com bastante facilidade na análise.  

Os grupos de fatores tonicidade e formação de plural também são sufici-

entemente próximos linguisticamente um ao outro para poderem ser combi-

nados. Ambos os grupos de fatores são fonológicos e tratam da saliência da 

forma de plural e formam, portanto, um grupo de fatores combinado com 

uma interpretação lógica. O novo grupo de fatores é denominado saliência 

fónica, uma denominação usada para o mesmo grupo de fatores em estudos 

anteriores. 

Neste contexto, é relevante mencionar que nos estudos anteriores de 

Scherre (1988), Lopes (2001), Andrade (2003), Baxter (2004, 2009) e Fi-

gueiredo (2008, 2010) são também analisados os grupos de fatores combina-

dos posição em relação ao núcleo/posição linear e saliência fónica. A for-

mação desses grupos de fatores no presente estudo facilita, portanto, a com-

paração com os estudos anteriores. Os fatores incluídos nos dois novos gru-

pos combinados são descritos na apresentação do resultado da análise de 

cada um deles. 

O grupo de fatores marcas precedentes também oferece problemas na ro-

dada inicial. Este grupo de fatores revela um certo grau de sobreposição com 

vários outros grupos de fatores, principalmente, com o grupo de fatores posi-

ção em relação ao núcleo. Além disso, marcas precedentes não é aplicável 

aos elementos na primeira posição, que constituem grande parte das ocorrên-

cias (há 1238 elementos na primeira posição, o que corresponde a 43,1% de 

todas as ocorrências). No cruzamento de marcas precedentes com posição 

em relação ao núcleo descobre-se que marcas precedentes é um grupo de 
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fatores que na realidade é relevante sobretudo para elementos nucleares e 

pós-nucleares. Isto é assim, porque os elementos pré-nucleares estão, por um 

lado, na grande maioria dos casos, na primeira posição no SN e, por outro 

lado, quando não estão na primeira posição, são quase categoricamente pre-

cedidos por um elemento com marca de plural. Apenas os elementos nuclea-

res e pós-nucleares são regra geral precedidos por um elemento e também 

por uma variedade de tipos de marcas, o que é necessário para se poder ana-

lisar o efeito do grupo de fatores marcas precedentes. Este grupo de fatores 

é, portanto, melhor analisado numa rodada separada para os elementos nu-

cleares e pós-nucleares e deve ser excluído da rodada que analisa todos os 

elementos em conjunto. 

As mudanças na rodada que inclui todos os elementos são, portanto: 

 

- A combinação entre os grupos de fatores posição em relação ao nú-

cleo e posição linear, formando o grupo de fatores posição em re-

lação ao núcleo/posição linear. 

- A combinação entre os grupos de fatores formação de plural e toni-

cidade, formando o grupo de fatores saliência fónica. 

- A exclusão do grupo de fatores marcas precedentes (que será anali-

sada numa rodada separada para elementos nucleares e pós-

nucleares). 

 

São também realizados testes de significância dos fatores dentro de cada 

um dos grupos. O procedimento do teste é descrito em detalhe por Guy e 

Zilles (2007:190-196). O que é testado é se a distinção entre dois fatores, que 

são linguisticamente relacionados, é relevante, isto é, se na verdade existe 

uma diferença significativa entre esses fatores quanto ao efeito que eles têm 

sobre a variável dependente. Se não for esse o caso, os dois fatores são 

aglomerados. As aglomerações realizadas de acordo com este princípio são 

referidas na apresentação dos resultados da análise de cada um dos grupos de 

fatores. 

 

A nova ordem de escolha dos grupos de fatores é a seguinte: 

 

1. Posição em relação ao núcleo/posição linear 

2. Idade 

3. Idade de início de aquisição do português 

4. Saliência fónica 

5. Contexto fonológico posterior 
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4.1.2 Análise separada de elementos nucleares, pós-nucleares e 

pré-nucleares 

Como foi explicado na seção anterior, o grupo de fatores - marcas preceden-

tes é passível de uma análise mais acurada, se forem considerados apenas os 

elementos nucleares e pós-nucleares, uma vez que se aplica principalmente a 

esses elementos. Os grupos de fatores classe nominal do núcleo em ronga e 

animacidade do núcleo, que foram excluídos da análise de todos os elemen-

tos em conjunto, devem também ser analisados em rodadas incluindo apenas 

os núcleos, já que estes grupos de fatores partem de propriedades do núcleo. 

Para testar todas as possibilidades de influência do grupo de fatores classe 

nominal do núcleo em ronga, deve-se também realizar uma análise que con-

sidere apenas os elementos pré-nucleares, já que estes, em teoria, deviam ser 

afetados de forma diferente dos núcleos. É também relevante verificar se os 

grupos de fatores função sintática do SN e especificidade do SN, que foram 

excluídos da análise de todos os elementos em conjunto, são escolhidos nu-

ma rodada que analise apenas os núcleos. Estes grupos de fatores partem de 

propriedades do SN inteiro e existe a possibilidade de um efeito mais marca-

do sobre os núcleos. 

Na análise dos elementos nucleares e pós-nucleares são escolhidos como 

tendo um efeito significativo os seguintes grupos de fatores apresentados por 

ordem: 

 

1. Idade 

2. Idade de início da aquisição do português 

3. Saliência fónica 

4. Marcas precedentes 

5. Posição em relação ao núcleo 

6. Contexto fonológico posterior 

 

O resultado da análise do grupo de fatores marcas precedentes serão 

apresentados partindo desta rodada. Os outros grupos de fatores serão anali-

sados a partir da rodada que inclui todas as ocorrências. 

Os grupos de fatores - classe nominal do núcleo em ronga, animacidade 

do núcleo, função sintática do SN e especificidade do SN são excluídos da 

análise dos elementos nucleares e pós-nucleares por não terem um efeito 

significativo sobre a variável dependente. Estes grupos de fatores são tam-

bém excluídos da rodada separada para os núcleos e da rodada para os ele-

mentos pré-nucleares. Essas duas rodadas não trazem, portanto, nenhuma 

informação nova à análise. 
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4.1.3 Análise do grupo de fatores idade56 

De acordo com o teste de significância dos fatores dentro deste grupo, as 

faixas etárias 20-40 anos e 41-60 anos foram aglomeradas, ficando apenas 

duas faixas etárias, uma de 20-60 anos e uma de 61+ anos. A tabela 6 mos-

tra os resultados do grupo de fatores idade. 

 

Tabela 6: efeito do grupo de fatores – idade, Moçambique 

FATOR APLICAÇÃO/ 
TOTAL  

% PESO         
RELATIVO 

20-60 anos 1867/2049 91 0,61 

61+ anos 644/826 78 0,24 

 

Vê-se na tabela 6 que o grupo de falantes mais velhos (60+) desfavorece a 

marcação de plural, enquanto o grupo de falantes com idades entre 20 e 60 

anos favorece levemente a aplicação da regra. A variável idade foi a segunda 

a ser escolhida pelo programa Goldvarb X, e tem, portanto, uma influência 

forte sobre a concordância variável no PM.  

Uma possível razão para o desfavorecimento da aplicação da regra na fai-

xa etária mais velha é o facto de o uso do português na vida quotidiana em 

Maputo estar a aumentar ao mesmo tempo em que o uso das línguas bantu 

diminui. Isto significa que a influência do contato com as línguas bantu é 

menor entre os falantes mais jovens do português. O input do PP através dos 

media é também maior entre os falantes mais jovens. 

Esses dados indicam que o contato linguístico afeta a concordância variá-

vel, sem se poder deduzir com base apenas na análise desta variável se este 

contato resulta em influências das L1s dos falantes ou em processos mais 

gerais ligados ao contato linguístico. 

4.1.4 Análise do grupo de fatores idade de início de aquisição 

do português57 

De acordo com o teste de significância de fatores dentro do grupo, mantive-

ram-se os quatro níveis iniciais, já que a diferença entre todos os níveis se 

mostrou estatisticamente significativa. A tabela 7 mostra o efeito da variável 

idade de início de aquisição do português. 

                                                      
56 Para uma descrição detalhada do grupo de fatores idade e a sua codificação, ver seção 

3.4.3. 
57 Para uma descrição detalhada do grupo de fatores idade de início de aquisição do português 

e a sua codificação, ver seção 3.4.3. 
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Tabela 7: Efeito do grupo de fatores - idade de início de aquisição do português, 
Moçambique 

FATOR APLICAÇÃO/ TOTAL  % PESO RELATIVO 

0-6 (o português foi 
adquirido antes de 
entrar na escola) 

410/423 97 0,84 

6-8 anos 1533/1780 86 0,48 

10-12 anos 485/565 86 0,34 

20+ anos 83/107 79 0,17 

 

O grupo de fatores idade de início de aquisição do português é escolhido 

em terceiro lugar entre os grupos de fatores analisados e tem, portanto, uma 

influência forte sobre a variável dependente. O resultado é claro: baixa idade 

de aquisição de português favorece a marcação de plural, enquanto idade 

mais avançada a desfavorece. Este resultado sugere um papel importante da 

ASL para a concordância variável de número no PM. Mas qual é este papel? 

Como já mencionado, é importante considerar a natureza do input neste 

contexto. O português é em regra geral adquirido principalmente num con-

texto formal em Moçambique (Gonçalves, 2004), mais precisamente na es-

cola. Todos os informantes deste estudo, menos os que adquiriram o portu-

guês antes de entrar na escola, indicam a escola como o contexto no qual 

adquiriram inicialmente o português. Os três informantes que adquiriram o 

português antes dos seis anos de idade indicam que o aprenderam com 

membros da família, ou seja, num contexto natural. Há razões para suspeitar 

que os informantes que adquiriram o português com membros da família 

constituem um grupo à parte. Estes três informantes contam que os seus pais 

ou os seus avôs tiveram contatos próximos com colonos portugueses através 

do trabalho e que cresceram num ambiente no qual havia contato com portu-

gueses. Por esta razão, podemos supor que um input de PE L1 e, provavel-

mente, variedades de português L2 relativamente próximas a esta variedade 

estiveram presentes na altura da sua aquisição do português. É provável que 

outras variedades de português L2 de níveis diversos também estivessem 

presentes. No entanto, parece que o PE ou variedades próximas do PP te-

nham dominado como input, visto o alto nível de aplicação da regra por par-

te desse grupo. É difícil comparar este grupo com os outros informantes, 

porque podemos supor que outros fatores, para além da idade de início de 

aquisição do português, tenham influenciado a sua aquisição de português. 

Adquiriram o português num contexto diferente, e provavelmente a partir de 

um input de uma natureza específica. 
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Os outros três grupos são mais comparáveis quanto ao contexto de aquisi-

ção e à natureza do input. Todos adquiriram inicialmente o português num 

contexto formal, nomeadamente na escola. Podemos, portanto, supor que o 

seu input principal tenha sido uma variedade relativamente próxima ao PP. 

Não se pode pressupor que os seus professores tenham sido falantes nativos 

de português, mas sabemos que no contexto formal que a escola constitui, 

procura-se falar e ensinar o PP, ou seja, uma variedade na qual a marcação 

de número em todos os elementos flexionáveis do SN é obrigatória. Pode-

mos também supor que todos os informantes, depois de adquirirem o portu-

guês, tenham usado a língua fora do contexto da escola. Isto porque o portu-

guês é uma língua estabelecida e usada em contextos informais em Maputo 

(Gonçalves, 2004) e também porque um dos critérios na escolha de infor-

mantes para o presente estudo foi o uso diário do português no trabalho. A 

maioria dos informantes também indica que fala português com uma ou mais 

das pessoas com quem vive (principalmente com os membros mais jovens da 

família), enquanto que se comunica na sua língua materna com outras. Sabe-

se, assim, que os informantes usam o português em contextos também menos 

formais e na comunicação com outros falantes de português L2 e que, por 

conseguinte, parte do input de português provavelmente não é muito próxi-

mo do PP. 

Mesmo desconsiderando os informantes que adquiriram o português antes 

dos seis anos da idade, o resultado da análise da variável idade de início de 

aquisição do português mostra que os falantes, que adquiriram o português 

numa idade baixa, produzem um padrão mais próximo do PP quanto à mar-

cação de número, o que parece confirmar a presença do PP no input durante 

o processo de aquisição.   

É interessante observar que o fator 20+ anos se destaca especialmente em 

termos de desfavorecimento da marcação de plural. No entanto, este grupo é 

constituído por apenas uma informante (que declara ter adquirido português 

aos 30 anos na alfabetização para adultos), o que dificulta que se chegue a 

conclusões seguras. Apesar disso, se a indicação, decorrente da análise deste 

fator, de que o período crítico, que ocorre na adolescência, influi a aquisição 

de concordância de número for certa, isto por sua vez encontra um certo 

apoio na FFFH (ver seção 2.3.1 da presente monografia). Segundo a FFFH, 

os aprendentes adultos têm dificuldades na aquisição de categorias funcio-

nais, como concordância, se estas não existirem da mesma forma na L158 

(Hawkins e Chan 1997). Porém, é também interessante observar que os fa-

lantes que adquiriram o português mesmo antes do período crítico apresen-

tam resultados diferentes, apesar da diferença entre esses grupos ser menor. 

                                                      
58 Há concordância de número dentro do SN nas línguas bantu, mas não de uma forma que 

corresponda exatamente à do português. O morfema plural nas línguas bantu é um prefixo 

enquanto que no português é um sufixo. O plural não é marcado em exactamente os mesmos 

elementos. Ver também as seções 1.4.1 e 4.1.5 da presente monografia.  
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Isto parece indicar que mesmo os aprendentes mais jovens têm dificuldades 

na aquisição de categorias funcionais e que diferenças ligeiras em aprenden-

tes jovens na idade de início de aquisição do português influem no grau de 

marcação de número. 

O resultado poderia também decorrer do fato de os aprendentes terem re-

cebido um input com concordância variável. Nesse caso, os aprendentes 

mais velhos tenderiam a adotar uma variedade com maior grau de marca 

zero de plural e os aprendentes mais jovens adotariam uma variedade com 

menor grau da mesma. Seguindo esta linha de raciocínio, isto poder-se-ia 

dever, por um lado, à influência mais forte da L1 entre aprendentes mais 

velhos e, por outro lado, ao fato de aprendentes mais velhos tenderem a ado-

tar uma variedade mais próxima à basic variety (Klein e Perdue, 1997). A 

basic variety é uma variedade de interlíngua desenvolvida no processo de 

ASL por adultos, que se caracteriza, entre outras coisas, pela ausência de 

flexão de número. 

Como não é possível ter um controlo exato da natureza do input que os 

informantes receberam, é difícil determinar a relação entre essas variedades 

L2 e o seu input. Pode-se constatar, a partir da análise do grupo de fatores 

idade de início de aquisição do português, que a concordância variável no 

PM parece ser um fenómeno ligado ao contato linguístico. No entanto, o 

maior grau de marcação zero de número entre falantes com uma idade infe-

rior de início de aquisição pode ser resultante, por um lado, da transferência 

de línguas bantu e, por outro lado, de processos mais gerais ligados ao conta-

to/ASL. 

4.1.5 Análise do grupo de fatores posição em relação ao 

núcleo/posição linear59 

Como foi relatado na secção 4.1.1, os dois grupos de fatores - posição em 

relação ao núcleo e posição linear foram combinados para no estádio final 

da análise constituir um só grupo de fatores. A combinação dos grupos de 

fatores foi realizada porque havia muita sobreposição entre eles, e, numa 

rodada que incluísse os dois, não era possível obter convergência. O grupo 

de fatores combinado inclui inicialmente os seguintes fatores: 

 

- núcleo na primeira posição: casas melhorada (MZ17) 

- núcleo na segunda posição: dos pobre (MZ17) 

- núcleo na terceira ou mais posições: os outros países (MZ4) 

- elemento pré-nuclear adjacente ao núcleo na primeira posição: os ca-

samentos (MZ4) 

                                                      
59 Para uma descrição detalhada do grupo de fatores posição em relação ao núcleo e a sua 

codificação, ver seção 3.4.4.7. Para uma descrição detalhada do grupo de fatores posição 

linear e a sua codificação, ver seção 3.4.4.6. 
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- elemento pré-nuclear adjacente ao núcleo na segunda posição: os nos-

sos carros (MZ4) 

- elemento pré-nuclear não adjacente ao núcleo (ocorre quase exclusi-

vamente na primeira posição): todos os membros (MZ11) 

- elemento pós-nuclear na segunda posição: problemas cardíacos 

(MZ11) 

- elemento pós-nuclear na terceira ou mais posições: muitas casas dife-

rentes (MZ18) 

 

De acordo com o teste de significância de fatores dentro de um mesmo 

grupo, foram aglomerados os núcleos na segunda posição com os núcleos na 

terceira ou mais posições. Foram também aglomerados os elementos pós-

nucleares na segunda posição com os elementos pós-nucleares na terceira e 

mais posições. Por último, foram aglomerados os elementos pré-nucleares 

adjacentes na segunda posição e os elementos pré-nucleares não adjacentes 

na primeira posição. A combinação final de fatores e o resultado da análise 

deste grupo de fatores são apresentados na tabela 8. 

Pode-se constatar que, assim como nos estudos anteriores, o papel dos 

elementos pré-nucleares adjacentes ao núcleo na primeira posição é essencial 

e favorece fortemente a marcação de plural. Esta posição é de fato a única 

que favorece a aplicação da regra para os elementos não nucleares, visto que 

as posições pré-nuclear não adjacente e pré-nuclear adjacente, segunda 

posição têm um efeito neutro sobre a marcação de plural e a posição pós-

nuclear desfavorece a marcação de plural. Isto significa que quando a pri-

meira posição coincide com a posição adjacente ao núcleo, como é o caso da 

estrutura mais frequente do SN no material analisado, que é determinante 

seguido por substantivo, a probabilidade de o primeiro elemento levar marca 

de plural é muito alta. Não é possível determinar se isto é um efeito da posi-

ção linear ou da adjacência ao núcleo. Nos SNs nos quais o núcleo é prece-

dido por dois elementos, a probabilidade de qualquer um dos dois elementos 

levarem marca de plural é neutra. O material analisado de Moçambique não 

fornece, portanto, nenhuma indicação se a posição linear é a mais importante 

para os elementos pré-nucleares ou se é a posição adjacente ao núcleo.  

Em relação ao núcleo, os itens na primeira posição são categoricamente 

marcados, enquanto que núcleos nas demais posições desfavorecem a mar-

cação. Isto não quer dizer necessariamente que a marcação de plural seja 

obrigatória para o núcleo na primeira posição. No entanto, a marcação cate-

górica entre as 48 ocorrências deste tipo fornece uma indicação de uma ten-

dência forte para marcar itens nesta posição. 
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Tabela 8: Efeito do grupo de fatores posição em relação ao núcleo/posição linear, 
Moçambique 

FATOR EXEMPLO APLICAÇÃO/ 
TOTAL 

% PESO REL-
ATIVO 

Elemento pré-
nuclear adjacente 
ao núcleo na pri-
meira posição 

outras casas 
(MZ15) 

989/1000 99 0,86 

Elemento pré-
nuclear não adja-
cente ao núcleo e 
elemento pré-
nuclear adjacente 
ao núcleo na se-
gunda posição 

as outras colegas 
(MZ15) 

as outras colegas 
(MZ15) 

343/364 94 0,49 

Núcleo na 
primeira posição 

universidades 
pedagógico 
(MZ17) 

48/48 100 - 

Núcleo nas demais 
posições 

as escolas (MZ4) 1036/1328 78 0,24 

Elemento pós-
nuclear 

umas casas um 
pouquinho gran-
dinho (MZ5) 

93/133 70 0,13 

 

Resumindo, pode-se constatar que em relação ao grupo de fatores posição 

em relação ao núcleo/posição linear há duas tendências centrais na regência 

da concordância variável: uma é a de marcar o plural na primeira posição, o 

que vale para o núcleo e para os elementos pré-nucleares e a outra é a de 

marcar o plural na posição adjacente ao núcleo, o que vale para os elementos 

pré-nucleares. Para os elementos pré-nucleares não é possível determinar se 

é a posição linear que tem mais influência sobre a marcação de plural ou se é 

a posição em relação ao núcleo. Em relação ao núcleo, a influência da posi-

ção linear (considerando apenas a primeira posição) é muito forte. 

É interessante comparar a análise do grupo de fatores - posição em rela-

ção ao núcleo/posição linear com a análise do mesmo grupo de fatores em 

estudos anteriores de outras variedades africanas e brasileiras do português. 

A figura 1 apresenta os valores dos pesos relativos para o grupo de fatores 

posição em relação ao núcleo/posição linear para o presente estudo de PM, 

o estudo do PTST de Baxter (2008), o estudo de PA de Figueiredo (2008) e 

dois estudos de PB, um de Salvador (Lopes 2001) e um de Helvécia (Andra-
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de 2003). Todos estes estudos tratam a variável posição em relação ao nú-

cleo/posição linear de forma bastante parecida. Uma descrição de cada uma 

destas comunidades linguísticas é fornecida na secção 2.2 da presente mono-

grafia, que se refere a estudos anteriores de concordância de número no SN 

no português. 

 

 

 Figura 1: posição em relação ao núcleo/posição linear comparada60 

 

PR.N.A.: elementos pré-nucleares adjacentes ao núcleo  

PR.N.N.A.: elementos pré-nucleares  não adjacentes ao núcleo  

N1:   núcleo na primeira posição 

N2:  núcleo nas demais posições 

PO.N.:  elementos pós-nucleares 

 

 

É de notar que na figura 1 os elementos pré-nucleares se encontram divi-

didos entre adjacentes a não adjacentes ao núcleo para o material de Mo-

çambique, ainda que a distinção entre elementos pré-nucleares em SNs com 

apenas um elemento precedendo o núcleo e em SNs com dois elementos 

                                                      
60 Os valores representam o peso relativo dos fatores. A posição N2 mostra uma média dos 

valores para elementos pós-nucleares para os Tongas e para os informantes de Salvador. A 

média é calculada para possibilitar a comparação entre os estudos diferentes. Isto não é esta-

tisticamente correto. No entanto, os valores a partir dos quais se calculou as médias são tão 

próximos (não diferem mais que 0,1 entre si) que se considera que a imagem apresentada é 

razoavelmente próxima à realidade. A posição N1 é categórica para Moçambique e, portanto, 

não é comparável com os outros valores, que são probabilidades. Contudo o resultado é repre-

sentado pelo valor 1 no diagrama, para dar uma ideia da situação. A posição N1 não tem valor 

para Helvécia porque há poucos elementos nesta posição para esta variedade. A posição 

PO.N. não tem valor na variedade de Helvécia porque esta posição leva categoricamente 

marca zero de plural. 
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precedendo o núcleo se tenha mostrado mais relevante na análise quantitati-

va. A divisão do diagrama é feita para poder comparar os resultados de Mo-

çambique com os resultados dos estudos anteriores. É necessário considerar, 

no entanto, a possibilidade de, nos estudos anteriores, a diferença entre os 

elementos pré-nucleares adjacentes e não adjacentes ao núcleo se dever prin-

cipalmente ou parcialmente ao favorecimento da marcação de plural pelos 

elementos adjacentes ao núcleo que estão na primeira posição, tal como 

acontece no PM. Isto porque as frases com um elemento antecedendo o nú-

cleo são geralmente muito mais frequentes que as frases nas quais o núcleo é 

precedido por dois elementos. Não é possível, contudo, investigar esta possi-

bilidade em relação aos estudos anteriores, uma vez que não se pode aceder 

aos dados originais desses estudos. 

Pode-se constatar que os resultados destas cinco comunidades linguísticas 

têm várias características em comum. A tendência para marcar o plural em 

elementos pré-nucleares adjacentes ao núcleo em maior grau do que em ele-

mentos não adjacentes ao núcleo existe em todas as variedades, supondo que 

tal distinção tem relevância. Também é de notar que, em todas as variedades 

menos na de Helvécia, a primeira posição favorece notavelmente mais a 

aplicação da regra que as demais posições para os núcleos. Na variedade de 

Helvécia, o núcleo é praticamente inexistente na primeira posição. A posição 

pós-nuclear desfavorece a marcação de plural em todas as variedades. 

Como podemos, então, explicar as tendências em todas estas variedades 

de marcar o plural em qualquer elemento na primeira posição no SN e/ou em 

elementos adjacentes ao núcleo? Se voltarmos às hipóteses que procuram 

explicar a concordância variável no português, podemos encontrar possíveis 

explicações para esta tendência partindo da transferência de línguas africa-

nas, bem como de processos internos da língua. A tendência de marcar plural 

na primeira posição no SN foi apontada também por Guy (1981) em relação 

a uma variedade do PB. Guy (1989:232-3) argumenta que esta tendência do 

PB, assim como do crioulo de Cabo Verde e do palenquero de Colômbia, se 

deve à influência de línguas africanas, quer do grupo bantu quer do grupo 

kwa, que marcam o plural no primeiro elemento do SN. As línguas moçam-

bicanas ronga e changana, como já foi descrito na seção 1.4.1, marcam plu-

ral em vários elementos do SN e não apenas no primeiro. No entanto, esta 

hipótese têm ainda relevância para os dados de Moçambique, já que existe a 

possibilidade do primeiro elemento do SN no português ser interpretado 

como o prefixo plural das línguas bantu. Esta discussão desenvolver-se-á 

com outro detalhe mais abaixo, quando for referido o papel dos elementos 

adjacentes ao núcleo em estudos anteriores.  

Por outro lado, Marroquim (1945) e Amaral (1982) referem-se à queda do 

–s final como uma mudança fonológica, enquanto que a manutenção do –s 

em elementos iniciando SNs seria o resultado da necessidade psicológica de 

manter um sinal de pluralidade. A suposição de que o mais natural será sem-

pre indicar o plural no primeiro elemento do SN, quando apenas um elemen-
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to leva essa marca, é, no entanto, questionável. Entre as diversas línguas do 

mundo existem muitas que marcam plural em elementos que não são os pri-

meiros do SN. O inglês, por exemplo, marca o plural obrigatoriamente no 

núcleo, que é frequentemente precedido pelo artigo definido the que não leva 

marca de plural. Não há evidências translinguísticas que atestem uma prefe-

rência pela marcação de plural pré-nominal. 

A tendência para marcar o plural no primeiro item do SN pode também 

ser interpretada como uma tendência para marcar o plural em determinantes, 

já que estes estão geralmente nessa posição.61 Lipski (2010) refere a impor-

tância dos determinantes a partir de dois pontos de vista. Por um lado, sugere 

que a concordância variável de número nas variedades afro-ibéricas pode 

provir de um sistema original que indica a pluralidade apenas em contextos 

específicos, sistema esse também influenciado por línguas africanas que têm 

a preferência pela marcação de plural em contextos específicos. O fato de os 

determinantes serem os elementos que indicam a especificidade poderia, 

neste cenário, explicar a tendência de manter uma preferência pela marcação 

de plural nos determinantes quando, posteriormente, se introduz a marcação 

de plural por meio do sufixo -s. Esta sugestão não parece, no entanto, de alta 

relevância para a variedade de Moçambique, visto que no ronga e no chan-

gana não há qualquer preferência pela indicação do plural em contextos es-

pecíficos. 

Costa e Figueiredo Silva (2006), também referidos por Lipski (2010) e 

Baxter (2009), referem-se aos morfemas de plural no PB como morfemas 

singletons. Estes apenas podem aparecer uma vez no DP e tendem a juntar-

se aos determinantes, que, segundo a teoria generativista, são os núcleos do 

DP e ancoram a informação de plural. A sugestão de Costa e Figueiredo 

Silva é interessante, mas é mais um modelo descritivo que um modelo com 

força explicativa quanto à evolução do PB numa língua que tende a marcar 

plural em determinantes. 

Quanto à tendência de marcar plural nos elementos adjacentes ao núcleo, 

à partida, esta parece ser mais facilmente explicada com a influência das 

línguas bantu. Baxter (2004, 2009) desenvolve esta hipótese em relação a 

este fenómeno no PTST e na língua umbundu, língua bantu com a qual a 

comunidade dos Tongas tem uma história de contato e que ainda é L1 de 

alguns informantes do seu estudo. Em umbundu o plural é, segundo Baxter, 

marcado por meio de um classificador nominal prefixal que identifica a clas-

se nominal (ou semântica) do substantivo. Esta descrição coincide com a 

                                                      
61 O grupo de fatores classe de palavras não foi escolhido pelo Goldvarb X na análise dos 

dados de Moçambique. No entanto, a possibilidade da influência dos determinantes não deve 

ser desconsiderada completamente, já que há um alto nível de sobreposição entre os grupos de 

fatores classe de palavras e posição em relação ao núcleo/posição linear. 
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descrição de Ngunga (2004:105-108) da marcação de plural em ronga e 

changana, L1s de todos os informantes no presente estudo de PM.62 

 A possível explicação apresentada por Baxter é a de que os elementos ad-

jacentes ao núcleo no português são interpretados como os prefixos bantu 

por falantes de línguas bantu, o que justificaria que esses elementos levas-

sem marcação de plural. A marcação sufixal de plural em outros elementos 

no português não tem nenhuma interpretação natural dentro do sistema de 

marcação de plural das línguas bantu, o que explicaria a marcação de plural 

em menor grau.  

Concluindo, a hipótese de uma influência do sistema de marcação das 

línguas bantu parece inicialmente relevante como modelo explicativo do 

papel da posição adjacente ao núcleo nos dados de Moçambique, assim co-

mo das variedades de português de São Tomé e do Brasil incluídas no dia-

grama comparativo 1. Em todas essas variedades há uma possível influência 

das línguas bantu, ainda recente e ainda presente nas variedades africanas. 

No entanto, sabemos, a partir da análise quantitativa, que a tendência, apa-

rentemente forte na variedade de Moçambique, para marcar o plural em 

maior grau em elementos adjacentes ao núcleo que em elementos pré-

nucleares não adjacentes ao núcleo pode ser enganosa. Parece ser mais rele-

vante dizer que os elementos adjacentes aos núcleos e aqueles que estão 

posicionados no início do SN tendem a levar marca de plural em maior grau 

que os elementos pré-nucleares que fazem parte de SNs com mais de dois 

elementos antecedendo o núcleo. Não sabemos se as circunstâncias são as 

mesmas nas outras variedades, mas é relevante constatar que se deve dar 

especial atenção à distinção entre elementos pré-nucleares adjacentes e não 

adjacentes ao núcleo, já que o número de frases nas quais o núcleo é prece-

dido por dois elementos é relativamente restrito. 

Por outro lado, o fato de o modelo explicativo sugerido estar fortemente 

ligado às estruturas específicas das línguas bantu implica uma alta relevância 

da análise da concordância variável de número no português falado em Cabo 

Verde, já que não há nenhuma língua bantu entre os substratos do crioulo de 

Cabo Verde. O português L2 de falantes nativos do crioulo cabo-verdiano 

não pode, portanto, ser influenciado por línguas bantu. Veremos mais adian-

te, na apresentação da análise dos dados de Cabo Verde, que mesmo assim a 

tendência de marcar plural nos elementos adjacentes ao núcleo está presente 

e forte nos dados do PCV. Isto levanta a necessidade de considerar também a 

influência de outras línguas africanas e/ou explicações mais gerais de conta-

to linguístico para explicar cabalmente a origem do surgimento desta estrutu-

ra. Volta-se a esta discussão na análise dos dados de Cabo Verde. 

                                                      
62 Para uma descrição resumida da marcação do plural em ronga e changana, ver seção 1.4.1. 
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4.1.6 Análise do grupo de fatores saliência fónica63 

Como foi explicado na secção 4.1.1, este grupo de fatores é uma combinação 

dos dois grupos de fatores formação de plural e tonicidade. Na análise inici-

al havia um alto grau de sobreposição entre os dois grupos de fatores. A 

combinação dos dois grupos é uma boa forma de resolver isso, uma solução 

usada também por Baxter (2004), Lopes (2001) e Scherre (1988). Os dois 

grupos de fatores foram originalmente codificadas da maneira seguinte: 

 
Formação de plural:  plural metafónico ou duplo: ovo / ovos 

       singular –ão irregular: pão / pães 

         singular -l: animal / animais 

         singular -r: par / pares 

         singular -s: país / países 

         plural regular: casa / casas 

         singular -ão regular: mão / mãos 

 

Tonicidade:   monossílabo átono: o/os  

       oxítona e monossílabo tónico: você/vocês, luz/luzes 

       paroxítona: casa/casas 

       proparoxítona: vítima/vítimas 

 

A combinação dos dois grupos de fatores resulta inicialmente nos seguintes 

fatores: 

 

- monossílabo átono regular (os) 

- oxítona/monossílabo tónico irregular, singular -ão (avião/aviões, 

pão/pães) 

- oxítona/monossílabo tónico irregular, singular –l (casal/casais) 

- oxítona/monossílabo tónico regular (café/cafés, pai/pais) 

- paroxítona regular (casa/casas) 

- proparoxítona regular (vítima/vítimas) 

- plural metafónico (ovo/ovos) 

- singular –r (par/pares) 

- singular –s (país/países) 

                                                      
63 Para uma descrição detalhada dos grupos de fatores formação de plural e tonicidade, a 

combinação dos dois grupos e as suas codificações originais, ver seções 3.4.4.1, 3.4.4.2 e 

4.1.1. 
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De acordo com o teste de significância de fatores dentro do grupo, foram 

aglomerados os fatores oxítona/monossílabo tónico irregular, singular –ão e 

oxítona/monossílabo tónico irregular, singular –l, formando juntos o fator 

plural  irregular com acentuação no morfema de plural. Foram também 

aglomerados os fatores paroxítona regular, proparoxítona regular, singular 

–r e singular –s formando o fator plural regular sem acentuação no morfe-

ma de plural. O fator oxítona/monossílabo tónico regular é chamado plural 

regular com acentuação no morfema de plural, para melhor ilustrar a hierar-

quia de saliência fónica. O fator plural metafónico foi excluído da análise 

por haver poucas ocorrências deste tipo. As aglomerações resultaram no 

grupo de fatores saliência fónica, incluindo os quatro fatores com os valores 

indicados na tabela 9. 

 

Tabela 9:efeito do grupo de fatores saliência fónica, Moçambique 

FATOR EXEMPLO APLICAÇÃO/ 
TOTAL  

% PESO  
RELATIVO 

Monossílabo 
átono 

o/os 808/821 98 0,73 

Plural irregular 
com acentuação 
no morfema de 
plural 

casal/casais  avi-
ão/aviões pão/pães 

65/68 96 0,77 

Plural regular 
com acentuação 
no morfema de 
plural 

café/cafés pai/pais 159/175 91 0,53 

Plural regular 
sem acentuação 
no morfema de 
plural 

casa/casas 
indígena/indígenas 

1473/1805 81 0,38 

 

Saliência fónica é um grupo de fatores puramente fonético. A saliência 

fónica indica a perceptibilidade das formas plurais. Por um lado, conside-

ram-se mais perceptíveis as formas irregulares do que as regulares, dado que 

a formação de plural irregular implica uma mudança de radical além da adi-

ção do –s final. Por outro lado, considera-se mais perceptível a forma plural 

nos itens em que a sílaba que recebe a marca de plural é tónica. Combinando 

a formação de plural e a tonicidade, considera-se que as formas irregulares 

com acentuação no morfema de plural são as mais salientes; formas irregula-
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res sem acentuação no morfema de plural ficam em segundo lugar; as formas 

regulares com acentuação no morfema de plural são as terceiras; e as formas 

regulares sem acentuação no morfema de plural são as menos salientes. A 

lista acima dos fatores incluídos neste grupo segue o grau de saliência dos 

itens de cada fator, com a exceção dos monossílabos átonos. 

A tendência encontrada nos estudos anteriores mencionados é a de favo-

recimento da marcação de plural quando há um alto grau de saliência, en-

quanto que um baixo grau de saliência geralmente desfavorece a mesma. 

Como se podia esperar, a tendência nos dados de Moçambique é também 

para as formas plurais mais salientes favorecerem mais a aplicação da regra 

do que as formas plurais menos salientes. As formas mais salientes, com 

plural irregular e acentuação no morfema de plural, têm um efeito basica-

mente neutral sobre a marcação de plural. Os itens com plural regular com 

acentuação no morfema de plural favorecem levemente a marcação de plu-

ral. Os itens com plural regular sem acentuação no morfema de plural, for-

mas com um baixo grau de saliência, desfavorecem a marcação de plural. A 

exceção da tendência é o fator monossílabos átonos. Este é um fator que tem 

um baixo grau de saliência e que favorece a marcação de plural. 

A figura 2 mostra os valores dos pesos relativos para o grupo de fatores 

saliência fónica para os dados do presente estudo e de três estudos que tam-

bém analisam este grupo de fatores combinado, nomeadamente o estudo do 

português dos Tongas de Baxter (2004) e os estudos de duas variedades do 

PB (Lopes, 2001; Scherre, 1988). São fornecidas na secção 2.2 descrições 

mais detalhadas destas comunidades linguísticas. Nesta figura não são con-

sideradas as aglomerações realizadas no presente estudo, de acordo com o 

teste de significância de fatores dentro de um grupo, para facilitar a compa-

ração com os estudos anteriores. 

Vê-se na figura 2 que a coincidência dos dados deste grupo de fatores nos 

diferentes estudos é alta. Como já foi referido, a tendência geral é a de que 

os fatores que representem um alto nível de saliência fónica favoreçam mais 

a marcação de plural do que os outros. Esta tendência parece ser universal 

para as variedades incluídas no diagrama comparativo. A maior diferença 

entre os estudos é a de que os fatores singular em –r e singular em –s favo-

recem a marcação de plural nos dois estudos de variedades brasileiras e não 

as favorecem nos dois estudos de variedades africanas. Presentemente, não 

se pode apresentar nenhuma explicação para esta diferença. É válido apenas 

comentar que a saliência fónica dos itens com forma singular terminando em 

–r e –s é um pouco ambígua. Estas palavras têm formas singulares oxítonas e 

formas plurais paroxítonas. O morfema de plural não é acentuado e não 

ocorre nenhuma mudança de radical, o que faz com que a saliência das for-

mas plurais possa ser considerada relativamente baixa. Por outro lado, estas 

palavras recebem um morfema de plural constituído por um –es e não só um 

–s, o que faz com que as formas plurais possam ser consideradas mais sali-

entes que as formas plurais de paroxítonas regulares. 
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Figura 2: Saliência fónica comparada64 

PM: plural metafónico ou duplo  (ovo-ovos) 

-L: oxítona irregular, singular em –l  (casal-casais) 

-ÃO: oxítona irregular, singular em –ão (avião-aviões) 

OR: oxítona/ monossílabo tónico regular (café-cafés; pai-pais) 

PR: paroxítona/proparoxítona regular (casa-casas; indígena - indígenas)  

-S: singular em –s    (rapaz-rapazes) 

-R: singular em –r    (mulher-mulheres) 

MA:  monossílabo átono     (a-as) 

 

 

A análise deste grupo de fatores mostra que a concordância variável não é 

um fenómeno puramente sintático nas variedades estudadas, mas que há 

também um componente fonológico. No entanto, é de notar que este grupo 

de fatores no presente estudo é escolhido depois do grupo de fatores sintático 

posição em relação ao núcleo/posição linear pelo programa Goldvarb X e é, 

portanto, menos forte na sua influência sobre a marcação de número. 

A exceção à tendência para marcar plural com mais frequência nos itens 

mais salientes é o fator monossílabos átonos. Este fator representa uma sali-

ência fónica baixa e ao mesmo tempo favorece a marcação de plural. Isto é 

                                                      
64 Os valores representam o peso relativo dos fatores. O plural metafónico não tem valor para 

Moçambique uma vez que há poucos elementos deste fator para esta variedade. A análise de 

Baxter não distingue entre –L e –ÃO. Baxter também não distingue entre PR e –R. MA não é 

considerado por Lopes e Scherre. 
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válido apenas em relação aos dois estudos de variedades africanas, o presen-

te de Moçambique e o de Baxter (2004) do português dos Tongas. Scherre 

(1988) e Lopes (2001) não consideram este fator nas suas análises, por causa 

da sobreposição entre o fator monossílabo átono e o fator artigo definido do 

grupo de fatores -  classe de palavra. Na presente análise o grupo de fatores 

classe de palavras é excluído como não significativo. O mesmo acontece no 

estudo de Baxter (2004). Por esta razão, na presente análise, e na análise de 

Baxter, o problema da coincidência entre estes e o fator artigo definido não 

surge.  

Agora deve-se perguntar qual é a razão do favorecimento do fator monos-

sílabo átono em relação à aplicação da regra nas variedades africanas em 

questão. A pergunta não tem resposta óbvia. Pode-se pensar que a própria 

exclusão do grupo de fatores classe de palavras está por trás deste favoreci-

mento inesperado, já que há uma coincidência entre os monossílabos átonos 

e os artigos definidos que não é considerada na análise que exclui classe de 

palavra como variável independente. Não é o caso. Voltando à rodada que 

inclui classe de palavra para poder ter uma indicação da interação entre os 

grupos de fatores classe gramatical e saliência fónica, descobre-se que o 

fator artigo definido, de fato, desfavorece a marcação de plural (p. r. 0,39) e 

que a adição do grupo de fatores -classe de palavra faz com que o fator mo-

nossílabo átono tenha um valor de peso relativo um pouco mais alto (0.80 

em vez de 0,73). Os pesos relativos dos outros fatores da variável saliência 

fónica não mudam com a adição da variável classe de palavra. Os dados 

desta rodada não são completamente confiáveis, já que não se obtém con-

vergência. Porém, parece que a desconsideração do grupo de fatores classe 

de palavras não vicia de forma grave o peso relativo do fator monossílabo 

átono. 

Continuando, pergunta-se se é possível encontrar uma explicação para o 

peso relativo alto do fator monossílabo átono no caso de uma eventual in-

fluência das línguas bantu. Voltamos à teoria apresentada e discutida na sec-

ção 4.1.5, que considera que a tendência para marcar o plural no elemento 

adjacente ao núcleo é o resultado da interpretação deste elemento como o 

prefixo marcador de plural nas línguas bantu. O prefixo plural nas línguas 

bantu é geralmente constituído por um monossílabo átono65. Pergunta-se 

agora se os monossílabos átonos em posição adjacente ao núcleo na varieda-

de de PM estudada têm uma tendência particularmente alta de marcação de 

                                                      
65 Na língua bantu umbundo, apontada como principal influência do português dos Tongas, 

existem também prefixos bissilábicos. (Baxter, 2004:16) Na literatura sobre as línguas bantu 

moçambicanas não encontramos informação sobre a constituição silábica dos prefixos classi-

ficadores. Porém, foi confirmado em comunicação pessoal com Armindo Ngunga (no dia 13 

de Agosto de 2008), linguista moçambicano especializado nas línguas bantu de Moçambique, 

que estes prefixos são geralmente constituídos por um monossílabo átono nas línguas bantu 

moçambicanas (caso do ronga e do changana, L1s dos informantes do presente estudo). Isto 

mesmo foi confirmado por falantes nativos de changana e ronga. 
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plural. Nesse caso, será essa tendência que faz com que o valor do peso rela-

tivo dos monossílabos átonos tenha um valor tão alto? Para responder a esta 

pergunta realiza-se uma rodada na qual os grupos de fatores posição em re-

lação ao núcleo/posição linear e saliência fónica são combinados. A tabela 

10 mostra o resultado da análise desta variável combinada. Partindo da vari-

ável posição em relação ao núcleo/posição linear, foram divididos apenas os 

elementos pré-nucleares de acordo com a saliência fónica, uma vez que os 

monossílabos átonos ocorrem apenas em posição pré-nuclear. É de notar que 

os elementos pré-nucleares presentes no nosso material têm sempre a forma-

ção de plural regular. 

 

Tabela 10: Combinação dos grupos de fatores - posição em relação ao nú-
cleo/posição linear e - saliência fónica, Moçambique 

FATOR EXEMPLO APLICAÇÃO/ 

TOTAL  

% PESO  

RELATIVO 

Monossílabo átono 

adjacente ao núcleo 

os quintais 634/637 100 0,94 

Monossílabo átono 

não adjacente ao 

núcleo 

os seus 

dificuldades 

158/164 96 0,63 

Oxítona/monossílabo 

tónico adjacente ao 

núcleo 

os meus pais 78/80 98 0,72 

Oxítona/monossílabo 

tónico não adjacente 

ao núcleo 

os meus seis 

anos 

7/9 78 (0,17) 

Paroxítona adjacen-

te ao núcleo 

essas prob-

lemas 

421/437 96 0,65 

Paroxítona não ad-

jacente ao núcleo 

toda essas 

casa 

18/19 95 (0,45) 

Núcleo na primeira 

posição 

coisas boni-

tas 

48/48 100 - 

Núcleo nas demais 

posições 

aquelas 

casas velha 

1034/1315 79 0,19 

Elemento pós-

nuclear 

as coisas 

reunidas 

94/132 71 0,10 

 

O resultado parece à primeira vista apoiar a hipótese de que a tendência 

para interpretar os monossílabos átonos como prefixos de plural nas línguas 

bantu é a explicação do peso relativo alto dos monossílabos átonos. O fator 

combinado monossílabo átono adjacente ao núcleo tem um peso relativo 

extremamente alto (0,94) e os elementos deste fator levam quase categori-

camente marcação de plural (apenas há três casos de marca zero entre 637 
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elementos) e os pesos relativos dos outros elementos pré-nucleares não che-

gam nem perto desse valor. No entanto, se estudarmos atentamente a tabela 

10, descobrimos que não se revela tanta informação nova como inicialmente 

se é levado a pensar. Os monossílabos átonos que, de acordo com a hipótese 

da saliência fónica, não deviam favorecer a marcação de plural, favorecem-

na mesmo quando estão em posição não adjacente ao núcleo (p.r. 0,63). Isto 

significa que a adjacência ao núcleo não explica na totalidade o favoreci-

mento dos monossílabos átonos para a aplicação da regra. As oxítonas e as 

paroxítonas pré-nucleares têm, assim como os monossílabos, um peso relati-

vo mais alto quando são combinadas com a posição adjacente ao núcleo. 

Porém, os itens não adjacentes ao núcleo entre estes elementos têm pesos 

relativos bastante inseguros, por serem fatores com poucas ocorrências. 

Concluindo, o fato de que os monossílabos átonos adjacentes ao núcleo têm 

uma frequência muito alta de marcação de plural pode ser interessante, mas 

o resultado da análise deste grupo de fatores pode também ser uma simples 

reprodução dos resultados da análise dos dois grupos de fatores considerados 

separadamente; a combinação de dois fatores que separadamente têm um 

peso relativo alto leva a um peso relativo mais alto ainda e vice-versa. 

O mistério do favorecimento alto da marcação de plural dos monossílabos 

átonos nas variedades africanas de Moçambique e dos Tongas de São Tomé 

fica, por enquanto, sem solução. 

4.1.7 Análise do grupo de fatores contexto fonológico 

posterior66 

O grupo de fatores - contexto fonológico posterior foi o último a ser escolhi-

do pelo programa Goldvarb X na análise, o que significa que tem um efeito 

relativamente baixo sobre a marcação de plural. Isto reflete-se nos resultados 

apresentados na tabela 11, onde todos os fatores recebem um peso relativa-

mente próximo a 0,50. Em relação à codificação inicial, os fatores pausa 

interna e pausa final foram aglomerados. As consoantes não vozeadas foram 

aglomeradas num fator só, tal como as consoantes vozeadas. Sem essas 

aglomerações, o grupo de fator não teria sido escolhido como significativo. 

O fato de o grupo de fatores contexto fonológico posterior ter sido esco-

lhido indica, assim como a escolha do grupo de fatores saliência fónica, que 

o fenómeno da concordância variável é parcialmente regido por variáveis 

fonológicas, ainda que estas não tenham sido escolhidas em primeiro lugar. 

A análise do grupo de fatores não revela muito sobre a origem da concor-

dância variável no PM, para além disto. A hipótese, sugerida por Baxter 

(2004), de que a fonotaxe C-V-C das línguas bantu pode fazer com que os 

elementos seguidos por uma consoante levem em menor grau marca de plu-

                                                      
66 Para uma descrição detalhada do grupo de fatores contexto fonológico posterior e a sua 

codificação original, ver seção 3.4.4.4. 
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ral que elementos seguidos por vogal ou pausa não é confirmada pelos dados 

de Moçambique. A tendência que se pode observar nos dados de Moçambi-

que é a de que os elementos não vozeados (consoante não vozeada ou pausa) 

favorecem levemente a marcação de plural e que os elementos vozeados 

(consoante vozeada ou vogal) não favorecerem ligeiramente a mesma. 

 

Tabela 11:Efeito do grupo de fatores - contexto fonológico posterior, Moçambique 

FATOR EXEMPLO APLICAÇÃO/ 
TOTAL  

% PESO RE-
LATIVO 

Consoante não vozea-
da 

são muitas 
pessoas (MZ5) 

1112/1198 93 0,55 

Consoante vozeada os guardo 
(MZ20) 

637/732 87 0,43 

Pausa comunico bem 
com os vizi-
nhos / (MZ5) 

409/519 79 0,54 

Vogal lá as pessoas a 
vender (MZ5) 

351/422 83 0,43 

 

4.1.8 Análise do grupo de fatores marcas precedentes67 

Como foi explicado nas secções 4.1.1 e 4.1.2, optou-se por analisar o grupo 

de fatores marcas precedentes, apenas considerando elementos nucleares e 

pós-nucleares, já que este se aplica principalmente a esses elementos. O re-

sultado da análise deste grupo de fatores é apresentado na tabela 12. As codi-

ficações diversas apresentadas na secção 3.5.2.3 foram aglomeradas nos 

fatores que aparecem na tabela, apresentando apenas as distinções que sejam 

estatisticamente significativas: 

 

 

 

 

                                                      
67 Para uma descrição detalhada do grupo de fatores marcas precedentes e a sua codificação 

original, ver seção 3.4.4.3. 
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Tabela 12: efeito do grupo de fatores - marcas precedentes, Moçambique 

FATOR EXEMPLO APLICAÇÃO/ 
TOTAL  

% P.R. 

Item analisado precedido 
unicamente por marcas 
formais 

não tem aquelas 
complicações 
(MZ5) 

972/1236 79 0,52 

Item analisado precedido 
unicamente por zero 

uma pessoas idosa 
usavam mesmo 
(MZ5) 

9/10 90 0,78 

Item analisado precedido 
por uma mistura de 
marcas 

então a água / vai 
uns três quatro 
metro / (MZ13) 

não tem nada com 
os meu hóspedes / 
(MZ13) 

59/79 75 0,44 

Item analisado precedido 
por número que termine 
em –s 

dois livro da da lei 
(MZ12) 

39/68 57 0,27 

Item analisado precedido 
por número  que não 
termine em -s 

vinte kilómetros 
(MZ16) 

48/66 73 0,46 

 

O que é mais relevante comparar na tabela 12 é, por um lado, a diferença 

entre os itens precedidos unicamente por marcas formais e os itens precedi-

dos unicamente por elementos com marca zero e, por outro lado, a diferença 

entre números que terminam em –s e números que não terminam em –s. 

Também se pode fazer a comparação entre o item precedido por número e o 

item não precedido por número. Não foi encontrada nenhuma divisão estatis-

ticamente significativa entre itens precedidos por uma mistura de marcas. 

Tentou-se distinguir entre a mistura de marcas que inclui pelo menos uma 

marca zero e a mistura de marcas que não inclui nenhuma marca zero. Pro-

curou-se ainda uma distinção entre a mistura de marcas na qual o elemento 

que precede o item analisado leva marca formal e a mistura de marcas na 

qual o elemento que precede o item analisado leva a marca zero de plural. 

Estes tipos de divisões foram feitas em estudos anteriores. No entanto, no 

presente estudo nenhuma dessas divisões se mostrou estatisticamente signi-

ficativa. Portanto, os elementos precedidos por uma mistura de marcas são 

analisados em conjunto, constituindo um fator só. 
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Na comparação entre itens precedidos unicamente por marcas formais e 

elementos precedidos unicamente por zeros, vê-se que item analisado prece-

dido unicamente por marcas formais é um fator bastante neutral em relação 

à marcação de número (p.r. 0,52), enquanto que item analisado precedido 

unicamente por zero é um fator que favorece a marcação de número. O se-

gundo fator contém apenas dez ocorrências, já que a marca zero no primeiro 

elemento do SN é pouco comum. Portanto, é difícil chegar a conclusões 

seguras a partir desta comparação. No entanto, o que se observa parece ser a 

tendência que Scherre (1988) denomina de funcionalismo, já que zeros pare-

cem levar a marcas. Este resultado na realidade não é muito surpreendente, 

já que uma marca zero no primeiro ou no primeiro e no segundo lugar quase 

que obriga a uma marca formal no item a seguir, para o NP poder ser inter-

pretado como um NP no plural. O fato de o fator item analisado precedido 

unicamente por marcas ter um efeito bastante neutro indica que a tendência 

para o funcionalismo não é muito forte. 

Comparando os fatores item analisado precedido por número que termine 

em –s e item analisado precedido por número que não termine em –s, vê-se 

que ambos não favorecem a marcação de plural e que o primeiro fator a des-

favorece notavelmente mais. Isto pode ser interpretado em termos de funcio-

nalismo, considerando que um número terminando em –s com mais facilida-

de pode ser interpretado como uma marca formal que um número que não 

termine em –s. De todas as maneiras, parece que os falantes sentem mais 

necessidade de marcar o plural num elemento a seguir quando o primeiro 

elemento é um número que não termina em –s. 

Nota-se também que o número precedente parece desfavorecer a marca-

ção de plural de um modo geral. Esta tendência também foi encontrada nos 

estudos anteriores e parece ser universal. É difícil interpretar essa tendência 

em termos de funcionalismo ou de processamento com paralelismo. Em 

favor à teoria de processamento com paralelismo, pode-se considerar que um 

número é menos parecido com uma marca formal que uma marca formal 

(naturalmente), e que, por essa razão óbvia, obriga em menor grau ao apare-

cimento de outras marcas formais. Por outro lado, concordando com a teoria 

do funcionalismo, pode-se considerar que um número leva uma marca se-

mântica de plural mais forte que um elemento com marca formal, o que leva-

ria a que o falante sentisse menos necessidade de marcar o plural nos ele-

mentos seguintes.  

Quanto aos estudos anteriores, Scherre (1988, 1997) conclui com a sua 

análise que não é o princípio de funcionalismo que rege a concordância vari-

ável de número na variedade do PB do Rio de Janeiro estudada por ela, mas 

antes o princípio de processamento com paralelismo. Este mesmo princípio 

de processamento com paralelismo foi considerado irrelevante para a varie-

dade do PB falada em Helvécia (Andrade 2003) e relevante para a variedade 

dos Tongas (Baxter, 2009). Baxter (2009) sugere que a diferença entre o 

dialeto dos Tongas e o da Helvécia quanto a esta variável se deve à natureza 
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das L1s presentes na história destas duas localidades. Segundo a explicação 

de Baxter, poderíamos esperar entre os Tongas “mais sensibilidade à noção 

da concordância graças à presença constante de línguas banto com sistemas 

de concordância morfologicamente ricos” (Baxter, 2009:282), ao passo que 

na história de Helvécia, as línguas bantu foram menos dominantes e a in-

fluência das línguas kwa, geralmente desprovidas de sistemas de concordân-

cia, foi também relevante. Os dados de Moçambique não suportam a hipóte-

se postulada por Baxter, já que não há evidências fortes da presença do prin-

cípio de processamento com paralelismo nesta variedade. 

Concluindo, nota-se uma tendência leve para o funcionalismo na varieda-

de de PM estudada, possivelmente maior que a tendência para o processa-

mento com paralelismo. No entanto, as tendências observadas não são muito 

fortes e não há uma interpretação clara. O grupo de fatores marcas preceden-

tes também não está entre os primeiros escolhidos na análise. Por estas ra-

zões não se considera a análise deste grupo de fatores de alta relevância. 

4.1.9 Grupos de fatores não escolhidos como significativos 

Os grupos de fatores que foram excluídos da análise por não terem um efeito 

estatisticamente significativo sobre a marcação de plural são, como foi rela-

tado nas secções 4.1.1 e 4.1.2, sexo68, classe de palavras69, função sintática 

do SN70, especificidade do SN71, classe nominal do núcleo em ronga72 e ani-

macidade do núcleo73. O fato de um grupo de fatores não ter sido escolhido 

na análise não é garantia de que não possa haver alguma influência desta 

variável sobre o material estudado. Existe sempre a possibilidade de a variá-

vel influenciar o material de forma tão leve que não pode ser percebida a 

partir da quantidade de dados incluídos neste estudo. No entanto, a partir da 

presente análise, pode-se concluir que os grupos de fatores excluídos, se 

tiverem algum efeito, este efeito é bastante leve e é definitivamente menos 

forte que o efeito dos grupos de fatores escolhidos. Esta informação já é 

suficiente para ser relevante discutir o que se pode concluir do fato de eles 

não serem escolhidos. 

                                                      
68 Para uma descrição detalhada do grupo de fatores sexo e a sua codificação, ver seção 3.4.3. 
69 Para uma descrição detalhada do grupo de fatores classe de palavras e a sua codificação, 

ver seção 3.4.4.5. 
70 Para uma descrição detalhada do grupo de fatores função sintática do SN e a sua codifica-

ção, ver seção 3.4.4.11. 
71 Para uma descrição detalhada do grupo de fatores especificidade do SN e a sua codificação, 

ver seção 3.4.4.12. 
72 Para uma descrição detalhada do grupo de fatores classe nominal do núcleo em ronga e a 

sua codificação, ver seção 3.4.4.8. 
73 Para uma descrição detalhada do grupo de fatores animacidade do núcleo e a sua codifica-

ção, ver seção 3.4.4.10. 
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Um grupo de fatores particularmente interessante neste contexto é o de 

classe nominal do núcleo em ronga. Partimos da teoria postulada por Baxter 

(2004, 2009) de os prefixos nominais das línguas bantu serem uma possível 

explicação para o papel importante dos elementos adjacentes ao núcleo para 

a marcação de número em várias variedades de português, no Brasil e em 

África. Como foi discutido na descrição do grupo de fatores classe nominal 

do núcleo em ronga na seção 3.4.4.8, se esta hipótese for verdadeira, existe a 

possibilidade de isto se refletir na análise deste grupo de fatores. Por um 

lado, poderia haver diferença no favorecimento da marcação de plural entre 

classes nominais diferentes, já que alguns prefixos podem ter uma semelhan-

ça fonética maior com o morfema plural no português. Se existe uma tal 

semelhança com uma ou mais classes nominais é questionável. Possivelmen-

te a classe xi/swi apresenta uma tal semelhança, já que os prefixos incluem 

uma fricativa não vozeada, o que é também o caso do morfema de plural no 

português, que inclui um /s/. Essa dedução não é muito segura e, portanto, o 

fato de não ter sido encontrada nenhuma diferença no favorecimento da mar-

cação de plural entre as classes nominais não contradiz de forma segura a 

hipótese de uma influência das línguas bantu. 

A outra dedução que se pode fazer a partir da teoria de uma influência das 

línguas bantu é, porém, mais segura. Os empréstimos lexicais são frequentes 

nas variedades de ronga e changana faladas em Maputo. Nessas unidades 

lexicais os falantes estão acostumados de aplicar o padrão de prefixos de 

ronga ou changana, o que provavelmente facilitaria a transferência desta 

estrutura para o português. Se a hipótese da interpretação do elemento adja-

cente ao núcleo como o prefixo de plural das línguas bantu for verdadeira, 

pelo menos uma das duas consequências seguintes devia ser encontrada na 

análise do grupo de fatores: 

 

1. Quando o núcleo for usado como empréstimo lexical em ronga e/ou 

changana, a marcação de plural é favorecida para os elemento adja-

centes ao núcleo. 

2. Quando o núcleo for usado como empréstimo lexical em ronga e/ou 

changana, a marcação de plural é desfavorecida para os núcleos. 
 

Nenhuma destas duas consequências foi encontrada na análise. Isto é uma 

indicação de que a hipótese da existência de uma interpretação do elemento 

adjacente ao núcleo como o prefixo de plural das línguas bantu não é rele-

vante para a variedade do PM estudada. 

Na comparação entre o estudo desta variedade de PM com as variedades 

de PB e PTST pode-se seguir mais uma linha dedutiva. Na variedade de PM, 

todos os falantes têm uma língua bantu como L1. Nas variedades de portu-

guês de São Tomé, a presença de línguas bantu é relativamente recente e os 

falantes não têm uma língua bantu como L1. Nas variedades brasileiras a 
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presença de línguas bantu é muito mais distante e misturada com muitas 

outras línguas com as quais o português teve contato ao longo dos anos. Se a 

hipótese que propõe uma interpretação do elemento adjacente ao núcleo 

como o prefixo de plural das línguas bantu for verdadeira para uma varieda-

de de português do Brasil ou de São Tomé, deve também ser relevante para a 

variedade de português de Moçambique. O fato de a hipótese não parecer 

relevante para a variedade de PM estudada, possibilita a inviabilização desta 

mesma hipótese para as variedades do português do Brasil e de São Tomé. 

O grupo de fatores classe de palavras não foi escolhido como significati-

vo. Possivelmente esse grupo de fatores é excluído por causa da sua não 

ortogonalidade em relação ao grupo de fatores posição em relação ao nú-

cleo/posição linear. Posição em relação ao núcleo/posição linear é escolhi-

do antes de classe de palavras e, desta forma, grande parte do efeito de clas-

se de palavras é descontada antes da significância deste grupo de fatores ser 

testada. No entanto, optou-se por trabalhar com uma rodada que exclui o 

grupo de fatores classe de palavras, principalmente porque só assim se ob-

tém convergência, o que é sempre desejável. É, no entanto, conveniente 

manter aquela possibilidade em mente. 

Quanto aos grupos de fatores sexo, função sintática do SN, especificidade 

do SN e animacidade do núcleo, pode-se simplesmente constatar que não foi 

possível confirmar nenhuma hipótese relacionada com esses grupos de fato-

res. Por enquanto, esses grupos de fatores não merecem atenção particular, já 

que nada de surpreendente resultou da sua exclusão. 

4.1.10 Resumo dos resultados de Moçambique 

A análise multivariada dos dados de Moçambique mostrou que os seguintes 

seis grupos de fatores Têm uma influência significativa sobre a marcação de 

plural. A ordem da apresentação corresponde à força da sua influência. 
 

1. Posição em relação ao núcleo/posição linear 

2. Idade 

3. Idade de início de aquisição do português 

4. Saliência fónica 

5. Marcas precedentes 

6. Contexto fonológico posterior 

 

Idade e idade de início de aquisição do português são dois grupos de fa-

tores extralinguísticos, que se referem a características dos falantes. Os fa-

lantes que têm mais que sessenta anos marcam plural consideravelmente 

menos que os outros falantes. Isto indica uma tendência diacrónica para 

marcar o plural cada vez mais, o que pode ser explicado pelo aumento no 

uso do português na vida quotidiana de Maputo e pela consequente diminui-
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ção do uso de línguas bantu na mesma. Quanto à idade de início de aquisição 

do português, há uma tendência forte para as pessoas, que começaram a 

aprender português mais cedo na vida, marcarem plural em maior grau que 

as pessoas, que começaram mais tarde. A análise desses dois grupos de fato-

res extralinguísticos indica que a concordância variável de número em Mo-

çambique é um resultado de contato linguístico. 

A posição em relação ao núcleo/posição linear é o grupo de fatores que 

tem a mais forte influência sobre a marcação de plural no material de Mo-

çambique. A análise deste grupo de fatores mostra que elementos anteceden-

do o núcleo levam em maior grau marca de plural que elementos nucleares e 

pós-nucleares. Mostra ainda que o núcleo, quando está na primeira posição 

no SN, leva sempre marca de plural. Um efeito interessante que foi encon-

trado nos estúdios anteriores de variedades brasileiras do português (Lopes, 

2001; Andrade, 2003) e nas variedades do português de São Tomé (Baxter, 

2004; Figueiredo, 2008), é a tendência de marcar plural consideravelmente 

mais nos elementos que antecedem imediatamente o núcleo que nos elemen-

tos que antecedem o núcleo mas não imediatamente. A explicação da ten-

dência sugerida por Baxter (2004) é tratar-se de influência da marcação de 

plural por meio de prefixos nas línguas bantu. Esta explicação pareceria à 

primeira vista interessante para os dados de Moçambique, produzidos exclu-

sivamente por falantes nativos de línguas bantu. No entanto, o presente estu-

do revela três fatos que contradizem a hipótese de uma influência das línguas 

bantu, que são: 

 

1. Nos dados de Moçambique, a diferença entre os elementos pré-

nucleares adjacentes e não adjacentes ao núcleo não se mostrou esta-

tisticamente significativa nos SNs em que o núcleo é precedido por 

dois elementos.  

2. O grupo de fatores classe nominal do núcleo em ronga não tem ne-

nhuma influência sobre a marcação de plural no material de Mo-

çambique, o que seria esperado, se a hipótese de uma influência de 

línguas bantu fosse verdadeira. 

3. A análise do material de Cabo Verde mostra efeitos do grupo de fa-

tores posição em relação ao núcleo/posição linear extremamente 

semelhantes àqueles encontrados no material de Moçambique. O 

PCV não pode ter sido influenciado por línguas bantu, e é, portanto, 

preciso procurar uma outra explicação para a tendência de marcar 

plural em primeiro lugar no elemento que antecede imediatamente o 

núcleo. 

 

Prosseguindo com o resumo dos resultados obtidos em Moçambique, a 

análise do grupo de fatores saliência fónica revela uma tendência para que 

elementos com formas plurais mais salientes foneticamente levem mais fre-

quentemente marca de plural que elementos que têm formas plurais menos 
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perceptíveis. Para definir a saliência fónica, usaram-se dois critérios. Por um 

lado, uma forma plural que se distingue foneticamente muito da forma sin-

gular (no caso do português são as formas irregulares) é considerada mais 

saliente que uma forma que se distingue menos (formas regulares). Por outro 

lado, se a sílaba que leva a marca de plural é acentuada, isso é considerado 

mais saliente que uma sílaba com marca de plural não acentuada. A tendên-

cia para a alta saliência fónica favorecer a marcação de plural foi encontrada 

também noutras variedades africanas e brasileiras do português. Uma exce-

ção interessante à tendência encontrada no PM, e também no PTST (Baxter, 

2004), é a de monossílabos átonos favorecerem a marcação de plural mesmo 

quando a saliência fónica da forma plural é baixa. 

O grupo de fatores marcas precedentes não tem um efeito muito forte so-

bre a marcação de plural e influencia principalmente os elementos nucleares 

e pós-nucleares. Quando o primeiro ou os dois primeiros elementos levam 

marca zero, o elemento que se segue tende a levar marca de plural, o que é 

natural dado que a ideia de plural deve ser comunicada. Quando o item ana-

lisado é precedido por elementos marcados de plural ou por elementos com 

uma mistura de marcas (uma mistura que pode incluir marca, marca zero, 

números e modificadores), o efeito é bastante neutral. Os elementos precedi-

dos por números tendem a levar marca de plural em menor grau que itens 

não precedidos por números. 

Os grupos de fatores incluídos na análise que foram considerados como 

não tendo um efeito significativo sobre a marcação de plural são: sexo, clas-

se de palavras, função sintática do SN, especificidade do SN, classe nominal 

do núcleo em ronga e animacidade do núcleo.  

4.2 Resultados de Cabo Verde 

Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados da análise dos dados 

de Cabo Verde. Assim como na apresentação dos resultados de Moçambi-

que, é primeiro descrito o procedimento da análise que resulta num conjunto 

de fatores que são escolhidos como significativos. Este conjunto é o resulta-

do de, por um lado, a análise de todos os elementos em conjunto e, por outro 

lado, a análise separada dos elementos nucleares e pós-nucleares, que se 

mostrou mais relevante para alguns dos grupos de fatores. Em seguida, são 

apresentados o resultado e a discussão da análise de cada um dos grupos de 

fatores escolhido. O resultado dos grupos de fatores sociais é apresentado 

primeiro, seguido pelo resultado dos grupos de fatores linguísticos, já que os 

grupos de fatores sociais servem para descrever o material de forma mais 

geral, enquanto os grupos de fatores linguísticos servem para entrar de forma 

mais detalhada na discussão das posições tomadas quanto à origem da con-

cordância variável de número no SN. 
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4.2.1 Análise de todos os elementos em conjunto 

É analisado um total de 2359 itens do material de Cabo Verde. A aplicação 

total da regra no material é de 82%. Na análise inicial são escolhidos os se-

guintes grupos de fatores, por esta ordem de apresentação: 

 

1. Classe de palavras 

2. Marcas precedentes 

3. Escolaridade 

4. Animacidade 

5. Formação de plural 

6. Idade de início de aquisição do português 

7. Idade 

8. Posição em relação ao núcleo 

9. Sexo 

 

Os grupos de fatores posição linear no SN, tonicidade, função sintática 

do SN, especificidade e flexionabilidade do correspondente lexical no criou-

lo cabo-verdiano são excluídos da análise inicial por não influírem de forma 

significativa a variável dependente.  

Nesta primeira rodada não se obtém convergência, mesmo excluindo da 

análise os grupos de fatores que não são significativos. Para detectar casos 

de não-ortogonalidade entre grupos de fatores que podem causar a falta de 

convergência, fez-se um cruzamento dos grupos de fatores em grupos de 

dois. Descobriu-se um alto nível de sobreposição entre os grupos de fatores 

escolaridade e idade de início de aquisição do português, o que foi resolvido 

através da combinação dos dois grupos. A combinação resulta num grupo de 

fatores que tem uma leitura bastante fácil, já que os dois grupos originais 

tratam de características relacionadas com a aquisição do português dos fa-

lantes. 

O grupo de fatores marcas precedentes é problemático, tal como o foi no 

material de Moçambique. Não se aplica a elementos na primeira posição e 

apenas os elementos nucleares e pós-nucleares são precedidos por uma vari-

edade de marcas diferentes. Por estas razões, este grupo de fatores é excluído 

da análise de todos os elementos em conjunto e é mais uma vez analisado na 

rodada separada para núcleos e elementos pós-nucleares.  

O grupo de fatores posição linear no SN não é escolhido como significa-

tivo na análise inicial. Apesar disso, o fator núcleo do grupo de fatores posi-

ção em relação ao núcleo é dividido em dois fatores: núcleo na primeira 

posição e núcleo na segunda ou mais posições. Isto porque os núcleos na 

primeira posição, assim como no material de Moçambique, levam categori-

camente marca de plural. Por conseguinte, a divisão de núcleos em primeira 

e demais posições serve uma melhor descrição do material. 
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Depois de realizados os cruzamentos acima referidos, adicionou-se outra 

vez o grupo de fatores flexionabilidade do correspondente lexical no crioulo 

cabo-verdiano. O objetivo é verificar se o fato de o grupo de fatores classe 

de palavras ser escolhido se deve a uma dominância de itens lexicais, que 

têm correspondentes lexicais flexionáveis ou não flexionáveis no crioulo 

cabo-verdiano em algumas classes de palavras, ou se existe uma influência 

de outras características distintas das classes de palavras. Nesta rodada o 

grupo de fatores flexionabilidade do correspondente lexical no crioulo cabo-

verdiano é escolhido como tendo um efeito significativo sobre a variável 

dependente e o grupo de fatores - classe de palavras é excluído. Isto signifi-

ca que a informação relevante está codificada no grupo de fatores flexionabi-

lidade do correspondente lexical no crioulo cabo-verdiano. Consequente-

mente, este grupo de fatores é mantido na análise ao contrário do grupo de 

fatores classe de palavras, que é excluído.  

Resumindo, são realizadas as seguintes mudanças em relação à análise 

inicial: 

- São excluídos todos os grupos de fatores que não têm influência esta-

tisticamente significativa sobre a variável dependente e também o 

grupo de fatores - marcas precedentes. 

- São combinados os grupos de fatores - escolaridade e idade de início 

de aquisição do português. 

- O fator núcleo do grupo de fatores posição em relação ao núcleo é di-

vidido em núcleo na primeira posição e núcleo na segunda ou mais 

posições.  
 

São também realizados testes de significância dos fatores dentro de cada um 

dos grupos, que serão relatados à medida que os resultados da análise de 

cada um dos grupos de fatores forem apresentados. A nova ordem de escolha 

dos grupos de fatores é a que se segue: 
 

1. Posição em relação ao núcleo/posição linear 

2. Escolaridade/idade de início de aquisição do português 

3. Formação de plural 

4. Animacidade 

5. Flexionabilidade do correspondente lexical no crioulo cabo-verdiano 

4.2.2 Análise separada de elementos nucleares e pós-nucleares 

Tal como aconteceu no caso de Moçambique, no material de Cabo Verde o 

grupo de fatores marcas precedentes é melhor analisado em relação a apenas 

elementos nucleares e pós-nucleares, já que se aplica principalmente a esses 

elementos. É também preciso verificar se os grupos de fatores função sintá-

tica do SN e especificidade do SN, que foram excluídos da análise de todos 



 121 

os elementos em conjunto, são escolhidos numa rodada que analise apenas 

os núcleos. Esses grupos de fatores partem de propriedades do SN inteiro e 

existe a possibilidade destes terem um efeito mais marcado sobre os núcleos. 

Na análise dos elementos nucleares e pós-nucleares são escolhidos como 

tendo um efeito significativo os seguintes grupos de fatores, apresentados 

por ordem: 
 

1. Escolaridade/ idade de início de aquisição do português 

2. Formação de plural 

3. Animacidade 

4. Função sintática do SN 

5. Marcas precedentes 

6. Posição em relação ao núcleo 

 

O grupo de fatores função sintática do SN é escolhido nesta rodada e é, por-

tanto, analisado a partir deste resultado. O grupo de fatores marcas prece-

dentes é também analisado a partir desta rodada. Os outros grupos de fatores 

são analisados a partir da rodada que inclui todas as ocorrências. 

Numa rodada que inclui apenas os núcleos e não os elementos pós-

nucleares foram escolhidos os mesmos grupos de fatores, sem mudanças de 

ordem ou mudanças radicais dos pesos relativos dos fatores. Não há razão, 

portanto, para usar os resultados dessa rodada. 

4.2.3 Análise do grupo de fatores escolaridade/idade de início 

de aquisição do português74 

O grupo de fatores criado combinando escolaridade e idade de início de 

aquisição do português é o único grupo de fatores social escolhido como 

tendo um efeito significativo sobre a marcação do plural e é, também, o pri-

meiro grupo a ser escolhido na análise dos dados de Cabo Verde. A combi-

nação dos dois grupos de fatores foi realizada principalmente porque havia 

uma grande sobreposição entre o fator 0 anos de escolaridade e idade de 

início de aquisição 0-6 anos. Isto acontece, porque vários dos informantes, 

que não têm escolarização, indicam que aprenderam português desde peque-

nos, já que não há uma altura específica para o seu começo do estudo do 

português. Isto faz com que, quando os dois grupos de fatores são analisados 

separadamente mas na mesma rodada, o fator idade de início de aquisição 0-

6 anos pareça desfavorecer a marcação de plural, quando o que está por de-

trás deste efeito é o fator  0 anos de escolaridade. 

                                                      
74 Para mais informação sobre os grupos de fatores  escolaridade e idade de início de aquisi-

ção do português, as suas codificações originais e a combinação entre eles, ver seções 3.4.3 e 

4.2.1. 
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Após o cruzamento dos dois grupos foram feitas aglomerações para ex-

cluir informação sem significância estatística, o que resultou nos fatores com 

os valores apresentados na tabela 13. 

 

Tabela 13:efeito do grupo de fatores escolaridade/idade de início de aquisição de 
português, Cabo Verde 

FATOR APLICAÇÃO/ 
TOTAL  

% PESO REL-
ATIVO 

5-8 anos de escolaridade, IIAP 6-8 
anos 

1158/1287 90 0,65 

5-8 anos de escolaridade, IIAP 10-
14 anos 

296/389 76 0,42 

3-4 anos de escolaridade, IIAP 0-6 
anos 

85/115 74 0,41 

3-4 anos de escolaridade, IIAP 6-14 
anos 

489/618 79 0,38 

0 anos de escolaridade, IIAP 0-14 
anos 

221/334 66 0,26 

 

O grupo de fatores combinado mostra um resultado bastante claro quanto 

ao efeito de escolaridade. O efeito principal neste grupo de fatores vem da 

escolaridade. Isto faz sentido, já que o grupo de fatores escolaridade tinha 

sido escolhido antes de idade de início de aquisição de português na análise 

separada. Como esperado, um nível mais alto de escolaridade favorece a 

marcação de plural. A idade de início de aquisição do português parece ter 

um certo efeito dentro de alguns dos níveis de escolaridade. Para o nível de 

escolaridade 5-8 anos a idade de início de aquisição do português tem o 

efeito esperado. Ou seja, a idade de início de aquisição mais baixa favorece a 

marcação de plural. Para o nível de escolaridade 3-4 anos a idade de início 

de aquisição do português tem um efeito muito leve na direção esperada, já 

que os informantes que aprenderam o português antes de entrar na escola 

marcam plural em maior grau (p.r. 0,41) que os informantes que aprenderam 

o português depois dos seis anos de idade (p.r. 0,38). A diferença, apesar de 

ser muito pequena, é estatisticamente significativa. Para o nível de escolari-

dade zero, a idade de início de aquisição do português não mostrou ter ne-

nhum efeito significativo sobre a marcação de plural. Pode-se concluir que o 

efeito da idade de início de aquisição do português, ainda que presente, não 

é muito forte. Uma possível explicação para isto é que, para além dos grupos 
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de fatores extralinguísticos codificados, há um alto nível de variação indivi-

dual regido por outras variáveis sociais, dificilmente codificáveis, como o 

nível de contato com falantes do português ou o nível do uso do português. 

Como foi explicado na secção 3.1.2, o português é usado muito pouco no 

dia-a-dia em Cabo Verde. Isto é uma possível razão para a idade de início de 

aquisição do português não ter tanto impacto, já que uma idade baixa de 

início de aquisição do português não implica necessariamente um uso fre-

quente do português desde a idade referida.  

O nível de escolaridade é mais relevante para a aquisição do padrão de 

marcação de plural do PP, visto que o período na escola, para muitos falan-

tes, é a única época da vida em que o português é usado diariamente. Pode-

se supor também que o input principal que o falante recebe no contexto for-

mal da escola é uma variedade relativamente próxima do PP, tal como acon-

tecia em Moçambique75. 

A análise do grupo de fatores escolaridade/idade de início de aquisição 

do português fornece uma indicação de que a ASL influi no nível de marca-

ção de plural na variedade investigada, já que os falantes cabo-verdianos 

geralmente aprendem o português L2 na escola. Pode-se constatar que a 

escolaridade tem um efeito bastante esperado e que a idade de início de 

aquisição do português, tem um efeito ambíguo que provavelmente é influ-

enciado por outras variáveis não codificáveis. É difícil analisar as variáveis 

sociais num contexto como o de Cabo Verde, onde a frequência do uso do 

português é geralmente baixa, o que leva a uma variação individual grande e 

a uma maior dificuldade, não só, em encontrar informantes que tenham um 

uso equivalente da língua, como também, em isolar certas variáveis sociais.  

4.2.4 Análise do grupo de fatores posição em relação ao 

núcleo/posição linear76 

A tabela 14 mostra o resultado da análise do grupo de fatores - posição em 

relação ao núcleo/posição linear.  

A posição linear é considerada apenas para os núcleos. Para além da codi-

ficação da diferença extrema entre núcleos na primeira e nas demais posi-

ções, a posição linear não é mais considerada, já que este grupo de fatores 

não foi escolhido como significativo na análise. 

 

                                                      
75 Ver também seção 4.1.4 dos resultados de Moçambique. 
76 Para mais informação sobre os grupos de fatores posição em relação ao núcleo e posição 

linear, as suas codificações originais e a combinação dos dois grupos, ver seções 3.4.4.7, 

3.4.4.6 e 4.2.1. 
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Tabela 14: Efeito do grupo de fatores posição em relação ao núcleo/posição linear, 
Cabo Verde 

FATOR EXEMPLO APLICAÇÃO/ 
TOTAL  

% PESO REL-
ATIVO 

Elemento pré-nuclear 
adjacente ao núcleo 

muitos rapaz   
(CV4) 

1022/1059 97 0,77 

Elemento pré-nuclear 
não adjacente ao 
núcleo 

os meus porcos  
(CV5) 

166/185 90 0,50 

Núcleo na primeira 
posição 

situacões 
precárias 
(CV7) 

51/51 100 - 

Núcleo nas demais 
posições 

os familiares 
deles (CV7) 

1042/1463 71 0,32 

Elemento pós-nuclear muitas 
gravações / 
antiga (CV19) 

77/126 61 0,18 

 

Resumindo a análise do grupo de fatores, a posição pré-nuclear adjacente 

ao núcleo é o fator que mais favorece a marcação de plural enquanto que o 

efeito da posição pré-nuclear não adjacente ao núcleo é neutra.77 Os núcleos 

na primeira posição levam, no material analisado, categoricamente marca de 

plural, enquanto que o núcleo nas demais posições desfavorece a marcação 

de plural. A posição posterior ao núcleo desfavorece fortemente a marcação 

de plural. O efeito da posição relativa ao núcleo/posição linear é muito pare-

cido com o efeito da mesma variável nas outras variedades africanas e na 

variedade de Salvador, no Brasil. A semelhança entre os resultados de Cabo 

Verde e os resultados de Moçambique é flagrante. A figura 3, que apresenta 

os mesmos dados que o diagrama 1 na secção 4.1.5 com o acréscimo dos 

dados de Cabo Verde, ilustra bem essa semelhança. 

A observação mais interessante que se pode fazer a partir da figura 3 é 

que a variedade de Cabo Verde demonstra a tendência para marcar o plural 

no elemento adjacente ao núcleo que já tinha sido apontada para as outras 

                                                      
77 É de notar que a posição linear não se mostrou relevante para os elementos pré-nucleares na 

variedade de Cabo Verde, tendo sido testada a divisão escolhida para a variedade de Moçam-

bique, que distingue entre elementos pré-nucleares que se encontram em SNs com um ou dois 

elementos antecedendo o núcleo. A divisão referida no diagrama mostrou, através de testes de 

significância dentro do grupo de fatores, ser a mais adequada. 
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variedades, nas quais há uma possível influência das línguas bantu. Na vari-

edade de Cabo Verde, não existe uma possível influência das línguas bantu, 

já que não há nenhuma língua bantu entre os possíveis substratos do crioulo 

cabo-verdiano. Isto significa que não podemos confiar unicamente na teoria 

da interpretação do elemento adjacente ao núcleo como o prefixo de plural 

das línguas bantu como explicação para o papel significante dos elementos 

pré-nucleares adjacentes ao núcleo. 

 

 

Figura 3: Posição em relação ao núcleo/posição linear comparada, incluindo 

Cabo Verde78 

 

PR.N.A.: elementos pré-nucleares adjacentes ao núcleo   

PR.N.N.A.: elementos pré-nucleares não adjacentes ao núcleo  

N1:   núcleo na primeira posição   

N2:  núcleo nas demais posições  

PO.N.:  elementos pós-nucleares  

 

                                                      
78 Os valores representam o peso relativo dos fatores. A posição N2 mostra uma média dos 

valores para elementos pós-nucleares para os Tongas e para os informantes de Salvador. A 

média é calculada para possibilitar a comparação entre os diferentes estudos. Isto não é esta-

tisticamente correto. No entanto, os valores que serviram de cálculo para as médias são tão 

próximos (não diferem mais que 0,1 entre si) que consideramos que a imagem apresentada é 

razoavelmente próxima à realidade. A posição N1 é categórica para Moçambique e, portanto 

não é comparável com os outros valores, que são probabilidades. Contudo o resultado é repre-

sentado pelo valor 1 no diagrama, para dar uma ideia da situação.  

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

PR.N.A. PR.N.N.A. N1 N2 PO.N.

Mindelo, Cabo Verde

Maputo, Moçambique

Tongas de São Tomé (Baxter
2004)

Almoxarife, São Tomé (Figueiredo
2008)

Salavador, Brasil (Lopes 2001)



 126 

 

Para se procurar a explicação para o papel importante dos elementos adja-

centes ao núcleo, é preciso considerar a estrutura da marcação de plural em 

todas as línguas que são possíveis influências no PCV. A influência principal 

sobre o PCV é, naturalmente, o crioulo cabo-verdiano. É também necessário 

investigar a estrutura dos substratos do crioulo. No entanto, como os substra-

tos do crioulo nunca estiveram presentes em São Vicente79, sabe-se que esta 

é uma influência secundária, que apenas pode ser realizada através do criou-

lo.  Acredita-se que os traços dos substratos que não tenham sobrevivido no 

crioulo cabo-verdiano, também não podem influenciar ou ter influenciado o 

português falado em São Vicente. A resposta estará, portanto, principalmen-

te no crioulo cabo-verdiano, que é a L1 da população inteira de Cabo Verde. 

Há diferenças consideráveis entre as variedades do crioulo cabo-verdiano 

faladas nas diferentes ilhas de Cabo Verde. Por esta razão, considera-se, em 

primeiro lugar, a estrutura da variedade do crioulo falado na ilha de São Vi-

cente, sempre que houver informação disponível sobre esta variedade.  

A partir da descrição da marcação de plural no crioulo de São Vicente na 

seção 1.4.2, pode-se constatar que se tende a marcar plural no elemento que 

antecede imediatamente o núcleo, que geralmente também é o primeiro ele-

mento no SN. É também possível produzir frases nas quais o segundo e não 

o primeiro elemento leva marca de plural, assim como frases nas quais um 

elemento não antecedendo o núcleo leva marca de plural. Infelizmente não 

há dados quantitativos do crioulo cabo-verdiano de São Vicente para indicar 

a frequência de tais frases e fazer uma comparação sistemática com os dados 

do PCV quanto à posição em relação ao núcleo/posição linear. O estudo 

quantitativo de Ferreira (2009), para além de abranger apenas falantes das 

variedades Sotavento do crioulo cabo-verdiano, não analisa a adjacência ao 

núcleo e diferencia apenas entre determinantes na primeira posição e subs-

tantivo na segunda posição. No entanto, parece relevante supor que certos 

determinantes, como os pronomes possessivos e demonstrativos, tendem a 

levar marca de plural independentemente da adjacência ao núcleo ou da po-

sição linear. A marcação de plural em determinantes no crioulo cabo-

verdiano tem também efeitos interessantes no PCV, como se verá mais adi-

ante, na análise do grupo de fatores flexionabilidade do item correspondente 

no crioulo cabo-verdiano. 

Quanto à possível influência dos substratos do crioulo cabo-verdiano na 

tendência para a marcação de plural em elementos pré-nucleares, encontrada 

no PCV e no crioulo de Cabo Verde, esta parece pouco provável, já que a 

maioria dos substratos identificados indica o plural pós-nominalmente. A 

hipótese de Lipski (2010) em relação às variedades afro-hispânicas, referida 

                                                      
79 Ver seção 3.1.2 do presente trabalho por  mais detalhes sobre o povoamento de São Vicen-

te. 
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nas seções 2.3.1.2 e 4.1.5, de que a marcação de plural principalmente em 

determinantes tem a sua origem numa influência anterior de línguas africa-

nas que marcam o plural principalmente em contextos específicos parece 

mais plausível nesse contexto, visto que um grande número dos substratos de 

Cabo Verde descritos na seção 1.4.2 possui essa tendência.  

É difícil concluir por estes dados se, de fato, a tendência existente no cri-

oulo cabo-verdiano de marcar plural principalmente em elementos pré-

nucleares resulta da influência de um ou de vários dos substratos do crioulo 

ou se é um resultado de processos mais gerais de crioulização/ASL. No en-

tanto, tendo em conta que, por um lado, a marcação de plural pré-nuclear é 

pouco comum nos substratos possíveis do crioulo cabo-verdiano e inexisten-

te nas línguas substratos consideradas como particularmente importantes, e 

que, por outro, a mesma tendência pode ser encontrada na variedade de PM 

analisada no presente trabalho e nas variedades de português de São Tomé e 

do Brasil, parece mais provável que a tendência seja o resultado de um pro-

cesso geral.  

4.2.5 Análise do grupo de fatores formação de plural80 

A tabela 15 mostra o resultado inicial da análise do grupo de fatores forma-

ção de plural. 

 

Tabela 15:Análise inicial do grupo de fatores formação de plural, Cabo Verde 

FATOR EXEMPLO APLICAÇÃO/ 

TOTAL  

% PESO 

RELATIVO 

Regular casa/casas 2253/2654 84 0,52 

Irregular geral/gerais 31/47 66 0,50 

Singular termina 

em -r  

lugar/lugares 51/71 72 0,41 

Singular termina 

em –s 

país/países 22/91 24 0,10 

 

Diferentemente da análise de PM no presente estudo e também dos estu-

dos de variedades de PB, PTST e PA, usados comparativamente, na análise 

dos dados de Cabo Verde não se criou o grupo de fatores saliência fónica 

combinando os grupos de fatores formação de plural e tonicidade. Isto deve-

se ao fato de o grupo de fatores tonicidade não ter sido escolhido como sig-

nificativo para os dados de Cabo Verde. A partir da tabela 15 pode-se tam-

bém constatar que a formação de plural influi na marcação de plural diferen-

                                                      
80 Para uma descrição detalhada do grupo de fatores formação de plural e a sua codificação, 

ver seção 3.4.4.1. 
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temente das outras variedades. O grupo de fatores é o segundo a ser escolhi-

do na análise dos dados de Cabo Verde, mas isto parece dever-se acima de 

tudo ao fator singular termina em –s, que desfavorece fortemente a marca-

ção de plural, enquanto que os outros fatores são bastante neutros em relação 

à mesma. Realizando o teste de significância para cada um dos fatores dentro 

do grupo, descobriu-se que, de fato, a única diferenciação estatisticamente 

significativa dentro deste grupo de fatores é aquela entre o fator singular 

termina em –s e os demais fatores. O resultado final da análise do grupo de 

fatores formação de plural apresenta-se na tabela 16 (optou-se por apresen-

tar primeiro o resultado com a manutenção de quatro fatores diferentes, para 

melhor visualizar o grupo de fatores). 

 

Tabela 16:Efeito do grupo de fatores formação de plural, Cabo Verde 

FATOR EXEMPLO APLICAÇÃO/ 

TOTAL  

% PESO 

RELATIVO 

Singular termina 

em –s 

país/países 22/91 24 0,10 

Outras formações 

de plural 

casa/casas, 

geral/gerais, 

lugar/lugares 

2337/2795 84 0,52 

 

A tendência para não marcar o plural em elementos que terminem em –s 

no singular provavelmente deve-se ao fato de que o falante não sente a ne-

cessidade de acrescentar um –es no final de elementos que já terminem num 

segmento parecido com este. A mesma tendência é encontrada de forma 

menos marcada nos estudos anteriores referidos. Em todos os estudos que 

são usados como material de comparação, os elementos que terminam em –s 

levam marca de plural em menor grau que os elementos que terminam em –

r, apesar de essas duas categorias apresentarem o mesmo nível de saliência 

fónica para as formas de plural. 

O princípio da saliência fónica (ou seja, a tendência para que os elemen-

tos com formas de plural, que são mais perceptíveis em relação às formas de 

singular, levem em maior grau marca de plural) não está presente no material 

de Cabo Verde. Uma possível explicação para a ausência deste princípio, 

que está presente no material de Moçambique e em todos os estudos que são 

usados como material de comparação, é a influência do crioulo de Cabo 

Verde. O crioulo de Cabo Verde é muito parecido com o português em ter-

mos de léxico e de estrutura. Isto leva a um potencial grande de transferên-

cia, visível por exemplo na análise do grupo de fatores flexionabilidade do 

item lexical correspondente no crioulo cabo-verdiano, na secção 4.2.7. A 

marcação de plural no crioulo cabo-verdiano é realizada de acordo com re-
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gras principalmente sintácticas e semânticas81, e não fonológicas. A transfe-

rência dessas estruturas pode dominar na marcação de plural no PCV de tal 

forma que a saliência fónica se revele  menos importante82. 

4.2.6 Análise do grupo de fatores animacidade do núcleo83 

De acordo com o teste de significância de cada fator dentro do grupo anima-

cidade do núcleo, foram aglomerados todos os fatores de elementos não 

humanos. A única diferenciação estatisticamente significativa dentro deste 

grupo de fatores é, portanto, entre elementos humanos e não humanos. É de 

notar que a distinção que se mostrou estatisticamente significativa não é 

entre elementos animados e não animados, mas entre elementos humanos e 

não humanos. Isto deve-se ao fato de o fator animal, que é o único fator para 

além do humano que faria parte do fator animado, tem um número de ocor-

rências tão baixo que não foi possível calcular o seu peso relativo de forma 

segura. Demostra-se os resultados da análise na tabela 17. 

 

Tabela 17:Efeito do grupo de fatores animacidade, Cabo Verde 

FATOR EXEMPLO APLICAÇÃO/ 

TOTAL  

% PESO 

RELATIVO 

Humano ensinar as 

pessoas adul-

tos a ler 

(CV21) 

830/1099 89 0,61 

Não humano porque tem 

mais casas / 

bem arruma-

das (CV21) 

9/10 76 0,41 

 

O grupo de fatores é o penúltimo a ser escolhido na análise de todos os 

elementos em conjunto e os dois fatores não se afastam muito do peso neu-

                                                      
81 Para mais detalhes sobre a estrutura da marcação do plural do crioulo cabo-verdiano, ver 

seção 4.2.4 desta monografia. 
82 Pode parecer contraditório explicar a falta de influência da saliência fônica a partir da in-

fluência de um grupo de fatores (flexionabilidade do item lexical correspondente no crioulo 

cabo-verdiano) que é escolhido depois do próprio grupo de fatores formação de plural. No 

entanto, a distinção, que faz com que o grupo de fatores formação de plural seja escolhido em 

primeiro lugar, entre os itens cuja forma singular termina em –s e os outros itens não tem 

nenhuma relação com a saliência fônica. A saliência fônica, que não parece ter nenhuma 

influência sobre a marcação de plural, tem, portanto, menos importância que a flexionabilida-

de do item lexical correspondente no crioulo cabo-verdiano. 
83 Para uma descrição mais detalhada do grupo de fatores animacidade do núcleo e a sua 

codificação, ver seção 3.4.4.10. 
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tral, 0,50. No entanto, nota-se uma tendência clara para que os elementos 

humanos favoreçam a marcação de plural. Esta tendência está de acordo com 

a hipótese prevista por Corbett (2000) e Comrie (1981), confirmada numa 

variedade do PB (Scherre, 1988), no PAST (Figueiredo 2010), no crioulo de 

Cabo Verde (Holm e Swolkien, 2006; Baptista, 2002; Ferreira, 2009) e tam-

bém noutros crioulos, como o Patwa de Jamaica (Patrick, 2007). É difícil 

concluir se esta tendência resulta de uma transferência do crioulo cabo-

verdiano84 ou se é o resultado, ativado pelo contato linguístico, de uma ten-

dência universal. 

4.2.7 Análise do grupo de fatores flexionabilidade do item 

lexical correspondente no crioulo cabo-verdiano85 

O grupo de fatores flexionabilidade do item lexical correspondente no criou-

lo cabo-verdiano é o último a ser escolhido na análise de todos os elementos 

em conjunto de Cabo Verde. O seu efeito não é, portanto, muito forte. No 

entanto, o resultado da análise revela uma tendência interessante. Os resulta-

dos da análise são apresentados na tabela 18.A tendência, que parecia estar 

presente na análise inicial do grupo de fatores classe de palavras, para que 

elementos com correspondentes lexicais flexionáveis no crioulo cabo-

verdiano levem em maior grau marca de plural, pode ser confirmada a partir 

do resultado da análise do grupo de fatores flexionabilidade do item lexical 

correspondente no crioulo cabo-verdiano. O fator o item lexical tem corres-

pondente flexionável no crioulo cabo-verdiano favorece a marcação de plu-

ral enquanto o fator o item lexical tem correspondente não flexionável no 

crioulo cabo-verdiano a desfavorece. O fator o item lexical tem correspon-

dente no crioulo cabo-verdiano que pode ser flexionado, mas geralmente 

não o é desfavorece levemente a marcação de plural, mas é quase neutra.  

Pode-se constatar que a flexionabilidade dos itens lexicais no crioulo ca-

bo-verdiano tende a ser transferida para os itens lexicais correspondentes na 

variedade de PCV estudada. Isto é uma prova bastante segura de transferên-

cia do crioulo cabo-verdiano ao PCV quanto à marcação de número.  

É interessante contrastar este resultado com o fato de que não foi encon-

trada nenhuma evidência de transferência de línguas bantu quanto à marca-

ção de plural na variedade estudada do PM. Pode-se chegar à conclusão de 

que a maior proximidade tipológica, que existe entre o crioulo cabo-verdiano 

e o português em comparação com o ronga ou o changana e o português, 

                                                      
84 Mesmo em relação ao crioulo cabo-verdiano, não se pode decidir de forma conclusiva se 

esta tendência é o resultado de transferência dos substratos do crioulo ou se é o resultado de 

uma tendência universal. Ver também seção 3.4.4.10. 
85 Para uma descrição mais detalhada do grupo de fatores flexionabilidade do item lexical 

correspondente no crioulo cabo-verdiano e a sua codificação, ver seção 3.4.4.9. 
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parece possibilitar a transferência estrutural relacionada à marcação de nú-

mero. 

 

Tabela 18:Efeito do grupo de fatores - flexionabilidade do item lexical correspon-
dente no crioulo cabo-verdiano, Cabo Verde 

FATOR 

 

EXEMPLO APLICAÇÃO/ 
TOTAL  

% PESO 
RELATIVO 

O item lexical tem 
correspondente flexio-
nável no crioulo cabo-
verdiano 

aqueles,estes, 
esses, meus, 
seus, nossos, 
os, uns, alguns, 
outros, certos 

1020/1048 97 0,65 

O item lexical tem 
correspondente no 
crioulo cabo-verdiano 
que pode ser flexiona-
do, mas geralmente 
não o é 

casas, grandes 
(todos os subs-
tantivos e ad-
jectivos) 

1185/1655 72 0,43 

O item lexical tem 
correspondente não 
flexionável no crioulo 
cabo-verdiano 

todos, muitos, 
tantos, quantos 

156/185 84 0,23 

 

É de notar que o grupo de fatores flexionabilidade do item correspondente 

no crioulo cabo-verdiano é o último a ser escolhido na análise de todos os 

elementos em conjunto. Os três primeiros grupos de fatores escolhidos, posi-

ção em relação ao núcleo/posição linear, escolaridade/idade de início de 

aquisição do português e formação de plural, não parecem ser fortemente 

relacionados com a transferência do crioulo cabo-verdiano.86 Isto significa 

que a transferência do crioulo cabo-verdiano influi na variação de marcação 

de número na variedade estudada do PCV, mas não é a regência principal do 

mesmo fenómeno. 

                                                      
86 Quanto ao quarto grupo de fatores a ser escolhido, animacidade do núcleo, não é seguro se 

este se relaciona com transferência do crioulo cabo-verdiano. Ver seção 4.2.6. 
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4.2.8 Análise do grupo de fatores função sintática do SN87 

O grupo de fatores função sintática do SN não foi escolhido como significa-

tivo na análise que inclui todos os elementos. No entanto, incluindo apenas 

os elementos nucleares e pós-nucleares, este grupo de fatores foi o quarto a 

ser escolhido. Esta diferença provavelmente deve-se ao fato de que este gru-

po de fatores parte de propriedades do SN inteiro, o que leva a um efeito 

mais marcante sobre os núcleos e elementos seguintes. Dentro deste grupo 

de fatores foram feitas aglomerações, para um resultado com a significância 

estatística máxima, que resultaram nos fatores e nos pesos relativos apresen-

tados na tabela 19. 

 

Tabela 19:Efeito do grupo de fatores função sintática do SN sobre itens nucleares e 
pós-nucleares, Cabo Verde 

FATOR EXEMPLO APLICAÇÃO/ 

TOTAL  

% PESO 

RELATIVO 

Indicação de 

idade 

tenho uma irmã 

que é mais velha 

tem trinta e dois 

ano / (CV8) 

70/78 90 0,89 

Complemento 

a um SN 

governo dos país 

estrangero (CV6) 

55/65 85 0,65 

Adverbial ou 

complemento a 

verbo/adjectivo 

vivi lá com os 

meus pais / 

(CV22) 

285/416 69 0,52 

Objeto direto tenho duas irmãs 

na sal (CV22) 

277/410 68 0,47 

Sujeito os meus filhos 
estão a dizer 

(CV22) 

211/273 77 0,44 

Complemento 

de verbo de 

existência 

tinha lá dois mis-

sões / (CV11) 

143/204 70 0,43 

Complemento 

de copula 

era outras coisa 

(CV13) 

53/92 58 0,36 

 

O resultado previsto por Corbett (2006) é que a função de sujeito favorece 

mais a concordância de número interno no SN que as outras funções sintác-

ticas. Esta tendência não parece estar presente no material de Moçambique. 

                                                      
87 Para uma descrição mais detalhada do grupo de fatores função sintática do SN e a sua 

codificação, ver seção 3.4.4.11 
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O resultado mais marcante da análise deste grupo de fatores é o favoreci-

mento forte da marcação de plural pelo fator indicação de idade. Não se 

encontra nenhuma explicação para este favorecimento na literatura sobre 

função sintática e concordância. Uma possível explicação seria que a indica-

ção de idade tem um certo traço de estrutura formuláica, o que faria dessa 

uma estrutura menos sensível à simplificação morfológica. 

O outro fator que se destaca um pouco mais dos outros dentro deste grupo 

é complemento de cópula, que desfavorece a marcação do plural. Não se 

oferece, por enquanto, nenhuma explicação específica para este desfavore-

cimento. 

A análise do grupo de fatores função sintática do SN não tem muito a di-

zer sobre a origem da concordância variável de número no SN. Não é, por-

tanto, considerada de grande importância. 

4.2.9 Análise do grupo de fatores marcas precedentes88 

O grupo de fatores marcas precedentes é analisado apenas considerando os 

elementos nucleares e pós-nucleares, tal como aconteceu na análise dos da-

dos de Moçambique. Esta opção foi tomada porque este grupo de fatores 

aplica-se principalmente a esses elementos e é também apenas em relação a 

esses elementos que são aplicados uma variedade de fatores. As codificações 

diversas apresentadas na secção 3.4.3.5 foram aglomeradas nos fatores que 

aparecem na tabela 20, sendo apresentadas apenas as distinções que são esta-

tisticamente significativas. 

Tal como no material de Moçambique89, não foi encontrada nenhuma di-

visão estatisticamente significativa entre itens precedidos por uma mistura de 

marcas. Tentou-se também na análise dos dados de Cabo Verde distinguir, 

por um lado, entre a mistura de marcas que inclui pelo menos uma marca 

zero e a mistura de marcas que não inclui marca zero e, por outro, entre a 

mistura de marcas em que o elemento que precede o item analisado leva 

marca formal e a mistura de marcas em que o elemento que precede o item 

analisado leva a marca zero de plural, sem se obter um resultado estatistica-

mente significativo. 

Há outras semelhanças com os resultados de Moçambique. O fator item 

analisado precedido unicamente por marcas formais é bastante neutral no 

que diz respeito à marcação de número. O fator item analisado precedido 

unicamente por zero que no material de Moçambique favorece a marcação 

de número, leva categoricamente marca de plural no material de Cabo Ver-

de. Repete-se também a tendência, que parece universal, de itens precedidos 

por um número não favorecerem a marcação de plural. O único fator que 

                                                      
88 Para uma descrição mais detalhada do grupo de fatores marcas precedentes e a sua codifi-

cação, ver seção 3.4.3.11 
89 Ver também seção 4.1.8. 
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tem um efeito que não foi encontrado na análise dos dados de Moçambique é 

o fator item analisado precedido por uma mistura de marcas. Este fator des-

favorece a marcação de plural, quando no material de Moçambique a favore-

cia levemente.  

 

Tabela 20: efeito do grupo de fatores - marcas precedentes, Cabo Verde 

FATOR EXEMPLO APLICAÇÃO/ 

TOTAL  

% PESO 

RELATIVO 

Item analisado 

precedido unica-

mente por marcas 

formais 

encontrei 

meus velhos 

(CV13) 

830/1099 75 0,55 

Item analisado 

precedido unica-

mente por zero 

Essa coisas 

(CV5) 

44/44 100 - 

Item analisado 

precedido por 

uma mistura de 

marcas 

uns cinco dia 

(CV3) 

toda as pes-

soas (CV21) 

39/51 77 0,64 

Item analisado 

precedido por 

número  

Eles padri-

nharam trinta 

meninos 
(CV21) 

203/375 54 0,33 

 

Parece haver aqui, como nos dados de Moçambique, uma leve tendência 

para o funcionalismo, já que a marca zero leva à marca formal, o que não é 

inesperado. Não foram encontradas evidências da presença de processamen-

to com paralelismo. As tendências observadas não são muito fortes e não há 

uma interpretação óbvia a partir da análise deste grupo de fatores. 

4.2.10 Grupos de fatores não escolhidos como significativos 

Os grupos de fatores que foram excluídos da análise por não terem um efeito 

estatisticamente significativo sobre a marcação de plural são, como foi refe-

rido nas secções 4.2.1 e 4.2.2: posição linear no SN90, tonicidade91, especifi-

cidade do SN92, idade93 e sexo94. A posição linear no SN, apesar de não ter 

                                                      
90 Para uma descrição detalhada do grupo de fatores posição linear no SN e a sua codificação, 

ver seção 3.4.4.6. 
91 Para uma descrição detalhada do grupo de fatores  tonicidade e a sua codificação, ver seção 

3.4.4.2. 
92 Para uma descrição detalhada do grupo de fatores especificidade do SN e a sua codificação, 

ver seção 3.4.4.12. 
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sido escolhida como significativa, foi codificada para o fator núcleo do gru-

po posição em relação ao núcleo, para que os núcleos na primeira posição, 

que levam categoricamente marca de plural, constituam um fator separado. 

Este efeito da posição linear é o mais importante também no material de 

Moçambique e nos estudos incluídos na comparação. O fato de tonicidade 

não ser um fator escolhido já foi comentado na secção 4.2.5. O fato de os 

grupos de fatores especificidade do SN e sexo não terem sido escolhidos não 

merece mais considerações, já que a falta de influência destes grupos de 

fatores não é particularmente inesperada e não tem muito a dizer sobre a 

origem da concordância variável de número. 

A exclusão do grupo de fatores idade por não mostrar um efeito significa-

tivo é mais interessante. Isto significa que, diferentemente do que acontece 

em Moçambique, não há evidências de um desenvolvimento diacrónico 

quanto ao nível de marcação de número. A variação parece, portanto, ser 

relativamente estável diacronicamente. Também não há razão para pensar 

que o crioulo cabo-verdiano está a perder espaço para o português. O uso do 

crioulo cabo-verdiano como língua de comunicação na vida quotidiana em 

Cabo Verde está, pelo contrário, bem estabelecido, e até há planos por parte 

do governo de oficializar o crioulo cabo-verdiano como língua nacional 

(Programa do Governo para a VII legislatura 2006-2001, 2006:38). Esta 

situação é diferente da situação em Moçambique, onde uso do português na 

vida quotidiana está a aumentar em detrimento do uso das línguas bantu, 

principalmente na cidade de Maputo. O mesmo acontece entre os Tongas de 

São Tomé, onde houve presença de falantes de português L2 até a década de 

1940. Consequentemente, no PTST, uma idade mais avançada desfavorece a 

marcação de plural, ao passo que uma idade menor favorece a mesma (Bax-

ter, 2004). 

4.2.11 Resumo dos resultados de Cabo Verde 

A análise multivariada dos dados de Moçambique mostrou que os seguintes 

sete grupos de fatores têm uma influência significativa sobre a marcação de 

plural. A ordem da apresentação corresponde à força da influência dos respe-

tivos grupos de fatores. 

 

1. Posição em relação ao núcleo/posição linear 

2. Escolaridade/idade de início de aquisição do português 

3. Formação de plural 

4. Animacidade 

5. Flexionabilidade do correspondente lexical no crioulo cabo-verdiano 

                                                                                                                             
93 Para uma descrição detalhada do grupo de fatores idade e a sua codificação, ver seção 

3.4.3. 
94 Para uma descrição detalhada do grupo de fatores sexo e a sua codificação, ver seção 3.4.3. 
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6. Função sintática do SN 

7. Marcas precedentes 
 

O único grupo de fatores extralinguístico que tem influência sobre a mar-

cação de plural a variedade de Cabo Verde estudada é escolaridade/idade de 

início de aquisição do português, que é o segundo mais forte em termos de 

influência. A análise deste grupo de fatores revela que um nível de escolari-

dade mais baixo não favorece a marcação de plural enquanto que um nível 

de escolaridade mais alto favorece a mesma. Nada disto é muito inesperado, 

dado que na escola procura-se ensinar o PP, no qual o plural deve ser marca-

do em todos os elementos flexionáveis do SN. O que é interessante é que, 

em Cabo Verde, a maioria dos falantes só começa a aprender português na 

escola e só usa o português na escola. Isto significa que um nível mais alto 

de escolaridade implica um processo de ASL mais prolongado. O resultado 

obtido na análise da escolaridade indica, portanto, uma influência de ASL na 

marcação de plural. A idade de início de aquisição do português também 

tem um efeito sobre a marcação de plural, mas este efeito é subordinado ao 

efeito da escolaridade, razão pela qual os dois grupos foram cruzados para 

permitir uma leitura mais clara. O efeito da idade de início de aquisição do 

português sobre a marcação de plural é bastante leve, mas indica também o 

padrão esperado: Os falantes que começam a aprender português numa idade 

mais baixa marcam plural em maior grau que os falantes que começam a 

aprender português numa idade mais avançada. Este resultado indica tam-

bém o papel importante da ASL para o nível de marcação de plural no PCV. 

O contato linguístico parece, portanto, influenciar a concordância variável de 

número no SN no PCV, assim como no PM. 

A posição em relação ao núcleo/posição linear é o grupo de fatores que 

influi mais fortemente na marcação de plural no PCV e tem efeitos muito 

semelhantes àqueles encontrados na análise do material de Moçambique: os 

elementos pré-nucleares levam marca de plural em maior grau que os nú-

cleos e os elementos pós-nucleares; os núcleos na primeira posição levam 

categoricamente a marca de plural e os elementos antecedendo imediatamen-

te o núcleo levam marca de plural em maior grau que os elementos que ante-

cedem o núcleo mas não imediatamente. Um quadro comparativo incluindo 

todas as variedades africanas e brasileiras comparadas nesta tese, mostra que 

essas tendências, para além de ocorrerem nas variedades de PM e PCV estu-

dadas, estão presentes em maior ou menor grau em todas as variedades. É 

interessante constatar que a regência principal do fenómeno da concordância 

variável de número no SN nas duas variedades é sintática e está relacionada 

com o grupo de fatores posição em relação ao núcleo/posição linear. Esta 

afirmação parece ser aplicável em maior ou menor grau para todas as varie-

dades africanas e brasileiras aqui comparadas. É também importante notar 

que a explicação postulada por Baxter (2004) em relação ao PTST para a 
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marcação de plural principalmente nos elementos que antecedem imediata-

mente o núcleo, baseada na estrutura da marcação de plural nas línguas ban-

tu, não pode explicar a mesma estrutura no PCV, já que nunca houve presen-

ça de línguas bantu em Cabo Verde. Parece também difícil encontrar uma 

explicação para essa estrutura nos substratos do crioulo cabo-verdiano. É 

preciso, portanto, procurar uma explicação mais geral, provavelmente relaci-

onada com o contato linguístico, mas sem relação com a transferência direta 

de estruturas de línguas particulares. 

 Na formação de plural, há apenas um fator que se distingue dos demais: 

os itens terminados em /s/ na forma singular. No PP formar-se-ia o plural por 

meio do sufixo /es/ (como em país – países). Estes itens no material recolhi-

do em Cabo Verde tendem a levar marca de plural em menor grau que os 

demais itens. Isto provavelmente deve-se ao fato de os falantes não sentirem 

a necessidade de acrescentar um /es/ no final de elementos que já terminam 

em /s/. A tendência para marcar em maior grau o plural em elementos que 

têm uma forma plural mais saliente foneticamente em relação à forma singu-

lar, presente no material de Moçambique e também em outras variedades 

africanas e brasileiras do português, parece estar ausente na variedade do 

PCV estudada. Uma possível razão para esta ausência é a influência do cri-

oulo cabo-verdiano, que poderia predominar de tal forma que o princípio da 

saliência fónica acaba por perder a sua importância. 

A animacidade do núcleo influi a marcação de plural de tal forma que os 

elementos que fazem parte de um SN com um núcleo humano levam marca 

de plural em maior grau que elementos que fazem parte de um SN sem refe-

rência humana. A existência da tendência universal de marcar o plural em 

primeiro lugar em itens animados já foi confirmada por tipólogos como 

Croft (2003), Corbett (2000) e Comrie (1981), e a mesma tendência parece 

estar presente particularmente em crioulos (Patrick, 2007). Não é possível 

confirmar a partir dos dados do presente estudo se esta tendência no PCV 

resulta da transferência do crioulo cabo-verdiano, ou se é o resultado de um 

processo universal, ativado pelo contato linguístico. 

A análise do grupo de fatores flexionabilidade do item lexical correspon-

dente no crioulo cabo-verdiano revela que os elementos que têm correspon-

dentes lexicais com formas distintas para o singular e o plural no crioulo 

cabo-verdiano tendem a levar a marca de plural no PCV em maior grau que 

itens lexicais que têm correspondentes sem flexão de número no crioulo 

cabo-verdiano. Isto é uma evidência de transferência do crioulo cabo-

verdiano. Mesmo que o grupo de fatores flexionabilidade do item lexical 

correspondente no crioulo cabo-verdiano não tem a influência mais forte 

sobre a marcação de plural no PCV, o resultado da sua análise é interessante, 

porque mostra a possibilidade de transferência de estruturas de marcação de 

plural da L1 dos falantes. Uma tal transferência não parece existir das lín-

guas bantu para o PM. A maior semelhança tipológica entre o crioulo cabo-
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verdiano e o português parece, portanto, dotar esta variedade de um maior 

potencial para a transferência. 

Quanto à função sintática do SN, este grupo de fatores não tem uma in-

fluência suficientemente forte para que o efeito seja visível na análise que 

inclui todos os elementos. No entanto, separando os núcleos e os elementos 

pós-nucleares, a análise revela uma influência bastante leve deste grupo de 

fatores. Os fatores que se destacam mais são: indicação de idade, que favo-

rece a marcação de plural; e complemento de cópula, que não a favorece. 

Outros fatores com maior número de ocorrências, como sujeito, objeto direto 

e adverbial/complemento de verbo ou adjetivo têm efeitos bastante neutrais 

quanto à marcação de número. A tendência para o favorecimento da concor-

dância de número em SNs com a função sintática de sujeito, prevista por 

Corbett (2006), não foi encontrada no material de Cabo Verde. Os resultados 

da análise da influência da função sintática sobre a marcação de plural no 

PCV não parecem ter muito a dizer sobre a origem da concordância variável 

de número no SN. 

O grupo de fatores marcas precedentes, tal como aconteceu na variedade 

do PM estudada, não tem uma influência muito forte sobre a marcação de 

plural na variedade do PCV estudada e influencia principalmente os elemen-

tos nucleares o pós-nucleares. No material de Cabo Verde, os elementos 

precedidos unicamente por elementos com marca zero, levam categorica-

mente marca de plural. Isto não é inesperado, já que quando o primeiro ou 

até os dois primeiros elementos não levam marca de plural, geralmente de-

pende apenas do restante a expressão ou não da ideia de plural. Os itens pre-

cedidos por um número levam, como no PM, marca de plural em menor grau 

que os demais itens. Quando todos os elementos que precedem o item anali-

sado levam marca de plural, o efeito é basicamente neutral, havendo um 

favorecimento da marcação de plural nos itens precedidos por itens com uma 

mistura de marcas (uma mistura que pode incluir marca, marca zero, núme-

ros e modificadores). 

Os grupos de fatores incluídos na análise mas que não mostraram nenhum 

efeito estatisticamente significativo sobre a marcação de plural são: posição 

linear no SN, tonicidade, especificidade do SN, idade e sexo. Entre estes, 

para além de posição linear, merece mais atenção a idade. O fato de este 

grupo de fatores não influenciar a marcação de plural aponta para uma varia-

ção bastante estável, sem um desenvolvimento diacrónico visível nos dados 

analisados95. O contrário acontece com os dados de Moçambique, nos quais 

se pode notar uma tendência para que os falantes da faixa etária mais velha 

marquem o plural em menor grau que os falantes das outras faixas etárias. 

Estes resultados diferentes das variedades do português de Moçambique e de 

                                                      
95 Há, naturalmente, sempre um desenvolvimento diacrônico de qualquer aspecto em qualquer 

língua. No caso da marcação de plural no PCV esse desenvolvimento não parece ser o sufici-

entemente rápido ou drástico para ser visível num material contemporâneo. 
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Cabo Verde correspondem a duas realidades linguísticas também elas distin-

tas: em Maputo usa-se cada vez mais o português e o uso das línguas bantu 

diminui e em Cabo Verde a posição do crioulo como a única língua usada na 

via quotidiana é estável. 

4.3 Comparação da frequência da marcação de plural 
nas variedades africanas e brasileiras comparadas 

A análise apresentada nas seções 4.1.e 4.2 diz respeito ao caráter da concor-

dância variável de número no SN, ou, mais precisamente, dos fatores lin-

guísticos e extralinguísticos que regem essa variação. Esta análise possibilita 

uma comparação do caráter da variação nas duas variedades estudadas, que 

também pode ser estendida à comparação com outras variedades africanas e 

brasileiras analisadas da mesma forma. A análise multivariada realizada com 

a ajuda da ferramenta Varbrul X descreve a influência relativa de um con-

junto de fatores e possibilita a comparação sistemática do caráter da variação 

entre várias variedades, mesmo que a frequência de marcação de plural não 

seja a mesma em todas elas. É, no entanto, também relevante comparar a 

própria frequência da marcação de plural nas variedades comparadas. Essa 

comparação não pode ser realizada através da análise multivariada, porque 

para isso seria necessário ter acesso a todos os dados usados nos estudos 

anteriores e não apenas os resultados das análises realizadas por outros pes-

quisadores. Faz-se, portanto apenas uma comparação das percentagens de 

marcação de plural encontradas nas variedades em questão. A partir das per-

centagens não é possível calcular se as diferenças entre elas são estatistica-

mente significativas. No entanto, considerando que todas as percentagens 

são baseadas em números de ocorrências bastante grandes (todos os estudos 

abrangem mais que 2500 ocorrências), pode-se considerar provável que dife-

renças grandes em percentagem sejam estatisticamente significativas. A 

comparação não carece, portanto, de interesse. 

Na tabela 21 são apresentadas as frequências de marcação de número em 

todos os elementos flexionáveis do SN nas variedades africanas e brasileiras 

incluídas na análise comparativa da presente tese. O nível de escolaridade 

dos falantes é considerado na tabela, já que esta é uma variável que geral-

mente tem influência grande sobre a frequência da marcação de plural num 

material. O mais adequado é, assim, comparar frequências entre grupos de 

falantes com níveis de escolaridade o mais próximos possível. É sempre 

apresentada uma percentagem para todos os dados incluídos nos estudos 

representados e são também apresentadas percentagens separadas (sempre 

que os estudos divirjam em níveis diferentes de escolaridade) para os níveis 

mais baixos de escolaridade ou os níveis que mais se aproximam do nível 3-
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7 anos, inicialmente definido como o nível exigido aos informantes do pre-

sente estudo96. 

 

Tabela 21:Comparação de frequências de marcação de plural 

Localidade Nível de escolaridade 

dos falantes 

Frequência de mar-

cação de plural 

Moçambique 

(presente estudo) 

3-7 anos (todos os da-

dos) 

88% 

Cabo Verde (presente 

estudo) 

0-8 anos (todos os da-

dos) 

82% 

 0 anos 69% 

 3-4 anos 78% 

Salvador, Brasil 

(Lopes 2001) 

1-15 anos (todos os da-

dos) 

81% 

 1-5 anos 64% 

Rio de Janeiro, Brasil 

(Scherre 1988) 

1-11 anos (todos os da-

dos) 

72% 

 1-4 anos 62% 

 5-8 anos 72% 

Os Tongas, São Tomé, 

(Baxter 2004) 

0-5 anos (todos os da-

dos) 

55% 

Almoxarife, São Tomé 0-8 anos (todos os da-

dos) 

65 % 

Helvécia, Brasil (An-

drade 2003) 

analfabetos e semianal-

fabetos (todos os dados) 

44% 

 analfabetos 45% 

 semianalfabetos 45% 

 

É interessante notar que há uma variação grande na frequência de marca-

ção de plural, que não pode ser explicada apenas a partir dos níveis diversos 

de escolaridade. Se olharmos para os níveis das variedades que melhor cor-

respondem ao nível 3-7 anos de Moçambique, podemos ver que a frequência 

de marcação de plural é um pouco mais baixa que em Moçambique sendo 

88% para Moçambique e 78% para Cabo Verde, no nível 3-4 anos de escola-

ridade. Nos centros urbanos brasileiros Salvador (nível de escolaridade 1-5 

anos) e Rio de Janeiro (nível de escolaridade 1-4 anos) a frequência de mar-

cação de plural é consideravelmente mais baixa, sendo 64% e 62% respecti-

vamente. Em Helvécia, uma comunidade rural com uma alta percentagem de 

africanos e afrodescendentes, relativamente isolada na época de escravatura, 

                                                      
96 Para mais informação sobre a escolha do nível de escolaridade dos informantes do presente 

estudo, ver seção 3.2.1. 
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a frequência da marcação de plural é de apenas 44%, o nível mais baixo 

entre todas as variedades. É preciso, no entanto, levar em consideração que 

os informantes do estudo de Helvécia têm um nível baixo de escolaridade, já 

que todos são descritos como analfabetos ou semianalfabetos. Quanto às 

variedades de São Tomé, a frequência de marcação do plural no PTST é de 

55% e no PAST é de 65%. Aqui é também preciso considerar que os infor-

mantes de Almoxarife têm em geral um nível de educação mais alto que os 

informantes Tongas. 

Considerando as comparações realizadas de estrutura, pode-se constatar 

que o caráter da concordância variável de número no SN não parece variar 

de forma extrema entre as variedades comparadas. A regência principal da 

variação é sintática, e em todas as variedades os elementos pré-nucleares 

tendem a marcar plural mais que os demais. A tendência para marcar o ele-

mento que antecede imediatamente o núcleo em maior grau que os eventuais 

elementos anteriores está também presente nos estudos nos quais essa distin-

ção foi feita, com a exceção da variedade de Moçambique. Comparada com 

a pequena variação em caráter, a variação em frequência de marcação de 

plural acima descrita é marcante. Por que será que o nível de marcação de 

plural varia entre as variedades quando os elementos, que tendem a levar a 

marca de plural, são, fundamentalmente, os mesmos? Será que a frequência 

da marca zero de plural é uma indicação do nível de reestruturação da varie-

dade em questão? Nesse caso não seria estranho que as variedades com a 

maior frequência de marcação de plural fossem o PM e o PCV, já que nestes 

países o português é aprendido principalmente no contexto formal da escola, 

o que fornece menos condições para reestruturação. Também se pode propor 

que as variedades comparadas se encontram num contínuo, já que as dife-

renças entre estas são principalmente diferenças de grau e não de tipo. Isto 

significaria que a ASL, nas circunstâncias parcialmente formais encontradas 

em Moçambique e em Cabo Verde, teria os mesmos efeitos qualitativos em 

termos de reestruturação que as circunstâncias mais extremas de contato 

linguístico encontradas historicamente no Brasil e mais recentemente em São 

Tomé. Para confirmar tais sugestões seria, no entanto, necessária uma com-

paração mais extensiva incluindo também mais variedades do português e, 

preferivelmente, com acesso aos dados originais recolhidos para se poder 

calcular a significância estatística das diferenças encontradas.  
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5 Conclusões 

Neste último capítulo são resumidas as discussões já desenvolvidas no capí-

tulo anterior, mas aqui em termos de sabermos o que nos dizem os resultados 

do presente estudo sobre as explicações postuladas para a concordância vari-

ável de número no SN. Como foi concluído na seção 2.3.3, há duas distin-

ções interessantes na discussão da origem da concordância variável de nú-

mero no SN nas variedades africanas e brasileiras do português. Uma é entre 

processos externos e processos internos da língua, que se consideram até 

certo ponto compatíveis. A outra distinção é entre a transferência de estrutu-

ras de línguas particulares e processos mais gerais ligados ao contato linguís-

tico. Esta segunda distinção é considerada a mais interessante, já que o pre-

sente estudo revela mais informação nova sobre a origem da concordância 

variável de número no português relacionada com o contato linguístico. A 

discussão é realizada seguindo essas duas diferenciações, para desta forma 

comentar as três posições principais entre explicações anteriormente postu-

ladas:  
 

1. A concordância variável de número no SN pode ser explicada a par-

tir da influência de línguas africanas. 

2. A concordância variável de número no SN pode ser explicada a par-

tir de mudanças gerais resultando de contato linguístico ou ASL. 

3. A concordância variável de número no SN pode ser explicada a par-

tir de processos internos da língua portuguesa. 
 

Em seguida, as conclusões sobre estas três posições são colocadas em con-

textos mais amplos de modo a abarcar o debate sobre crioulização pré-

via/influências africanas no PB, a discussão da relação entre crioulização e 

ASL e a hipótese da existência de um contínuo de reestruturação linguística 

no qual se encontram as variedades estudas. 
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5.1 Explicações externas e internas da língua 

portuguesa 

Na seção 2.3.4 sugere-se que as explicações externas e internas da língua 

portuguesa não são contraditórias, mas antes pelo contrário, complementa-

res, já que um potencial interno de mudança precisa de algum fator externo 

para ser realizado, ao mesmo tempo que uma mudança provocada por fatores 

externos é naturalmente regida parcialmente pelas estruturas internas já exis-

tentes na língua. O ponto de partida é, portanto, que fatores externos e inter-

nos cooperam em qualquer mudança linguística. Considera-se interessante 

discutir aqui até que ponto, por um lado, o contato linguístico e, por outro 

lado, as estruturas já existentes na língua portuguesa regem a concordância 

variável de número no PM e no PCV. 

As variáveis sociais analisadas apontam para uma influência do contato 

linguístico sobre a concordância variável. A análise do grupo de fatores ida-

de na variedade de Moçambique mostra, por um lado, que os falantes mais 

velhos aplicam a regra de concordância do PP em menor grau que os falantes 

jovens, o que possivelmente se deve ao fato de o uso do português na vida 

quotidiana em Maputo estar a aumentar em detrimento do uso das línguas 

bantu. Isto significa que o contato com as línguas bantu é menor é menor 

entre os falantes jovens. Por outro lado, a análise do grupo de fatores idade 

de início de aquisição do português mostra que uma idade inferior para o 

início da aquisição do português favorece a aplicação da regra de concordân-

cia do PP, o que indica claramente que a aquisição do português como L2 

influi no grau de marcação de número. Na variedade de Cabo Verde, a idade 

não influi na marcação de número, o que traduz uma realidade diferente da 

de Moçambique, já que o português não está a ganhar espaço na vida quoti-

diana cabo-verdiana. Nesta variedade, a escolaridade tem um efeito bastante 

forte sobre a aplicação da regra97. Isto indica também que a ASL influencia a 

marcação de plural, já que os falantes cabo-verdianos geralmente aprendem 

o português L2 na escola. O grupo de fatores idade de início de aquisição do 

português tem um efeito menos marcado na variedade de Cabo Verde, o que 

possivelmente se deve à maior variação individual, o que por sua vez é uma 

consequência do pouco uso do português na vida quotidiana em Cabo Verde.   

Quanto às variáveis linguísticas analisadas, a maioria destas pode ser in-

terpretada, não só em termos de influência de contato, como também em 

termos de tendências universais aplicadas na estrutura da língua portuguesa. 

O grupo de fatores posição em relação ao núcleo/posição linear, que é o 

primeiro a ser escolhido nas duas variedades, mostra um padrão de regimen-

to sintático na marcação de número bastante parecido nas duas variedades. 

                                                      
97 Nada indica que o grupo de fatores escolaridade não tenha o mesmo efeito na variedade de 

Moçambique. O grupo de fatores não foi codificado nessa variedade, já que os informantes 

têm um nível relativamente uniforme de escolaridade. 
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Este padrão é também encontrado no PTST, no PAST e nas variedades brasi-

leiras que serviram de comparação para os resultados do presente estudo. Os 

elementos pré-nucleares favorecem a marcação de plural, enquanto que o 

núcleo, sempre que precedido por um elemento, e os elementos pós-

nucleares não a favorecem. O núcleo sem determinantes leva categoricamen-

te marca de plural nas duas variedades. A estrutura mais frequente é aquela 

em que o núcleo é precedido por um determinante ou por um quantificador. 

Nos casos em que o núcleo é precedido por dois elementos, mostrou-se na 

variedade de Cabo Verde que os elementos adjacentes ao núcleo tendem a 

levar marca de plural em maior grau que os elementos na primeira posição, 

não adjacentes ao núcleo. A mesma tendência já tinha sido atestada nas vari-

edades do português do Brasil e de São Tomé. Porém, em relação à varieda-

de de Moçambique, a análise mostrou que, nos casos em que o núcleo é pre-

cedido por dois elementos, a probabilidade de qualquer um deles levar marca 

de plural é igual. Os padrões encontrados podem ser explicados a partir de 

uma reestruturação desencadeada por contato linguístico, mas a reestrutura-

ção deve também, de uma forma ou de outra, ser condicionada pela estrutura 

existente na língua. 

A hipótese da saliência fônica – i.e. maior saliência da forma plural leva a 

maior grau de marcação de plural – é confirmada na variedade de Moçambi-

que, mas não na variedade de Cabo Verde. Nas variedades com as quais se 

estabelecem comparações, a hipótese é confirmada. A hipótese parece ter 

uma ligação mais forte às explicações internas postuladas, já que elas dão 

maior peso a processos fonológicos. Por outro lado, é preciso reconhecer que 

uma mudança fonológica, regida por um princípio universal, pode ser provo-

cada pelo contato linguístico. No entanto, é interessante observar que o prin-

cípio da saliência fônica não está presente na variedade de Cabo Verde, pos-

sivelmente por causa da influência mais forte do crioulo cabo-verdiano sobre 

o PCV. Se esse for o caso, isto indicaria que o princípio da saliência fônica 

age com mais força quando não há grande potencial de transferência da L1 

do falante. O princípio da saliência fônica é um exemplo de um princípio 

que age principalmente de acordo com as estruturas internas já existentes na 

língua. No entanto, é preciso ressaltar que a presente análise não fornece 

nenhum apoio a modelos explicativos que recorrem aos padrões simples de 

redução fonológica encontrados em outras línguas românicas, como no fran-

cês. O resultado da análise do grupo de fatores saliência fónica mostra que 

os princípios fonológicos que estão a agir são de caráter mais complexo, e 

que, além disso, o fenómeno sob análise tem características sintáticas e fono-

lógicas, das quais as sintáticas são as mais importantes. 

A análise do grupo de fatores marcas precedentes parece indicar uma 

tendência leve para o funcionalismo nas duas variedades estudadas. Isto é, 

zeros levam a marcas e marcas levam a zeros. A tendência para a eliminação 

de elementos morfológicos redundantes pode ser encontrada na basic variety 

descrita por Klein e Perdue (1997), uma variedade de interlíngua desenvol-
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vida no processo de ASL por adultos. No entanto, a tendência encontrada no 

material analisado não é muito forte e a tendência mais forte não é para re-

duzir elementos redundantes (isto seria marcas levam a zeros), mas é para 

marcar o plural quando não há marcação em nenhum elemento precedente, o 

que na verdade acontece em poucos casos. Não há, portanto uma interpreta-

ção óbvia do resultado deste grupo de fatores quer se recorra a explicações 

internas quer a explicações externas. A saliência fônica age de acordo com 

as estruturas existentes na língua, mas é também uma tendência universal 

que pode muito bem ser reforçada pelo contato linguístico. 

Os dois grupos de fatores linguísticos que indicam uma influência de con-

tato linguístico na variedade de Cabo Verde são flexionabilidade do item 

lexical correspondente no crioulo cabo-verdiano e animacidade. Volta-se a 

discutir estes grupos de fatores na seção a seguir. Os mesmos grupos de fato-

res não influenciam a marcação de plural na variedade de Moçambique. 

Resumindo, pode-se constatar que a análise das variáveis sociais e de al-

gumas das variáveis linguísticas apontam claramente para o contato linguís-

tico. Por outro lado, algumas tendências universais encontradas no estudo de 

certas variáveis linguísticas podem ser interpretadas em termos de regência 

interna, de contato linguístico ou de uma combinação destes dois. Não se 

aceita, portanto, que a concordância variável de número nas variedades estu-

dadas pode ser explicada unicamente a partir de processos internos da lín-

gua. A concordância variável de número parece ser, mais do que qualquer 

outra coisa, um fenómeno ligado ao contato linguístico. 

5.2 Processos gerais e influência de línguas particulares 

As indicações de influências das L1s dos falantes das duas variedades estu-

dadas na marcação de número no português L2 falado são poucas. Os resul-

tados da análise do grupo de fatores flexionabilidade do item lexical corres-

pondente no crioulo cabo-verdiano são os únicos que, de forma clara, indi-

cam uma transferência da L1 dos falantes dessa variedade, já que é visível 

uma ligação entre os elementos que geralmente levam marca formal de nú-

mero no crioulo cabo-verdiano e os elementos correspondentes no PCV. A 

análise de animacidade na PCV não contém em si uma indicação muito clara 

de transferência do crioulo cabo-verdiano, ainda que o favorecimento da 

marcação de plural em relação ao traço semântico [+ HUMANO] possa ser 

encontrado no crioulo cabo-verdiano e no PCV. Trata-se de uma tendência 

universal, encontrada principalmente em crioulos, mas também em varieda-

des de contato e em outras línguas, sem influência significativa pelo contato 

linguístico. O resultado encontrado no PCV pode também ser o resultado 

desta tendência.  

Na variedade de Moçambique não foi encontrada nenhuma evidência de 

transferência de  ronga e changana, as línguas bantu que são L1s dos falan-
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tes. Baxter (2004) e Figueiredo (2008; 2010) sugerem que a tendência de 

marcar o plural em elementos pré-nucleares adjacentes ao núcleo em varie-

dades do português de São Tomé é o resultado de uma transferência das 

estruturas de marcação de plural das línguas bantu. Na variedade de Mo-

çambique aqui analisada, os elementos pré-nucleares são também os que 

tendem a levar a marca de plural em maior grau do que os outros elementos. 

Nesta variedade não há, no entanto, nenhuma predominância para a marca-

ção de plural nos elementos adjacentes ao núcleo, nos casos em que o núcleo 

é precedido por dois elementos. Este fato em si parece contradizer a explica-

ção sugerida por Baxter, já que a transferência de línguas bantu deveria ser 

mais forte nos dados de Moçambique, produzidos exclusivamente por falan-

tes L1 de línguas bantu, e mais fraca nas variedades de São Tomé, onde há 

falantes de português L1 assim como de português L2, e onde há influências 

históricas e presentes de outras línguas, além das línguas bantu. Outro fato 

que contradiz a hipótese de transferência de línguas bantu é que no PCV, 

onde não pode haver nenhuma influência deste grupo de línguas, a marcação 

de plural ocorre também principalmente nos elementos pré-nucleares. Há 

até, no PCV, uma tendência para marcar o plural nos elementos adjacentes 

ao núcleo. Por último, vale a pena mencionar que o grupo de fatores classe 

nominal em ronga do núcleo, codificado para a variedade de Moçambique, 

se mostrou sem influência sobre esta variedade. Isto não refuta a hipótese de 

que os prefixos das classes nominais das línguas bantu influenciam a marca-

ção de número no PM. Porém, juntando esse resultado com os outros acima 

mencionados, pode-se concluir que a hipótese de transferência dos prefixos 

das línguas bantu para as variedades de português mencionadas é pouco 

plausível. 

Outra hipótese que diz respeito à transferência de línguas africanas é pos-

tulada por Lipski (2010). Segundo Lipski, a tendência de algumas línguas de 

África ocidental para marcar o plural apenas em contextos específicos teria 

influenciado as variedades afro-hispânicas durante a sua formação na época 

colonial, resultando em estruturas semelhantes para a marcação do plural. 

Essa redução drástica é, segundo o mesmo autor, seguida pela aproximação 

gradual ao espanhol padrão, com marcação de plural em todos os elementos 

do SN. Lipski considera provável que um processo semelhante tenha aconte-

cido em relação ao PB. Partindo da hipótese de Lipski (2010), pode-se ima-

ginar um processo de transferência indireta, começando com a indicação de 

plural apenas em contextos específicos. Essa indicação é pré-nuclear porque 

o indicador de especificidade (o determinante) em português é pré-nuclear. 

A partir do sistema inicial, com indicação de plural pré-nuclear, poderia ser 

explicada a tendência posterior para marcar o plural em elementos pré-

nucleares. 

A derivação da hipótese de Lipski poderá ser válida para explicar a pre-

dominância da marcação pré-nuclear no PCV por duas razões: primeiro, 

pode-se considerar possível que esta variedade seja o resultado de um pro-
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cesso de redução drástica e de expansão posterior, de forma indireta, através 

do crioulo cabo-verdiano, que provavelmente passou por este processo, e 

que por sua vez influencia o PCV; segundo, a indicação de plural exclusiva-

mente em contextos específicos predomina entre os substratos mais impor-

tantes do crioulo cabo-verdiano98. A mesma explicação já não se mostra re-

levante para a tendência para a marcação de plural pré-nuclear no PM, pelas 

mesmas duas razões: primeiro, não há evidências de que o PM seja o resul-

tado de um processo drástico de redução e expansão, tal como pressupõe a 

hipótese de Lipski. O fato de que os falantes de idade mais avançada de Mo-

çambique marcam plural em menor grau que os falantes mais jovens é uma 

possível indicação de um processo leve de redução e expansão. Em Moçam-

bique nunca houve, no entanto, condições para uma interrupção drástica na 

transmissão linguística, já que a instrução formal tem sido o meio principal 

para a aquisição do português, historicamente assim como actualmente. Se-

gundo, a especificidade não determina a indicação de plural nas línguas ron-

ga e changana, que marcam o plural em contextos genéricos assim como 

específicos.  

Concluindo, parece pouco plausível que a transferência de sistemas de 

marcação tão distintos quanto os das línguas bantu e os dos substratos do 

crioulo cabo-verdiano resultassem em estruturas tão semelhantes quanto as 

do PM e do PCV. É, portanto, necessário procurar a explicação para a ten-

dência de marcar plural em elementos pré-nucleares fora da transferência das 

línguas africanas mencionadas. 

Voltando às hipóteses que apelam para tendências universais resultando 

do contato linguístico/ASL, a questão agora é se estas oferecem uma expli-

cação para a estrutura que favorece a marcação de plural na posição pré-

nuclear. Baxter (2009) e Lipski (2010) referem-se, para além de questões 

relacionadas com a transferência, a propostas dentro da gramática generativa 

para explicar o papel importante dos determinantes na marcação de plural 

em variedades afro-portuguesas e afro-hispânicas. O modelo principal refe-

rido, proposto por Costa e Figueiredo Silva (2006), descreve de forma estru-

tural a diferença sistemática entre a marcação de plural no PB e no PE. Este 

modelo, a pesar de oferecer uma perspectiva interessante à questão, partindo 

da estrutura da própria língua portuguesa, não oferece nenhuma explicação 

para o surgimento desses dois sistemas diferentes, mas apenas os descreve.  

Na área de ASL, o modelo da basic variety descrito por Klein e Perdue 

(1997), oferece um ponto de partida para uma possível explicação para a 

redução geral de marcação de plural. A hipótese da FFFH (Hawkins e Chan 

1997) também explica até certo ponto a redução da marcação de plural por 

aprendentes de português cujas L1s têm sistemas diferentes. No entanto, 

estas sugestões não contribuem para o entendimento do papel central dos 

elementos pré-nucleares.  

                                                      
98 Ver tabela 1 na seção 1.4.2. 
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Pode-se constatar que, revendo as explicações anteriormente sugeridas 

para o padrão de concordância variável de número no SN nas variedades 

africanas e brasileiras do português, não se encontra nenhuma explicação 

completamente satisfatória entre aquelas que partem da transferência de 

línguas africanas, nem entre aquelas que partem de processos universais. 

Parece, no entanto, que os processos universais influenciam a marcação de 

número nas duas variedades estudadas em maior grau que a estrutura das 

L1s dos falantes, ou dos substratos do crioulo cabo-verdiano de forma indi-

reta no caso do PCV. A análise do grupo de fatores posição em relação ao 

núcleo/posição linear, que tem a influência mais forte sobre a marcação de 

plural nas duas variedades, indica em primeiro lugar um processo geral, tal 

como o fazem os resultados dos grupos de fatores saliência fónica, marcas 

precedentes e possivelmente animacidade do núcleo.   

Pode-se constatar que a marcação de plural na variedade de Cabo Verde 

está sendo influenciada paralelamente por processos gerais e por transferên-

cia do crioulo cabo-verdiano. Considera-se possível que a influência da L1 

dos falantes esteja a impedir ou a diminuir a influência do princípio univer-

sal da saliência fónica.  

Outra observação interessante é que parece haver maior potencial para 

transferência do crioulo cabo-verdiano para o português, devido à semelhan-

ça entre as duas línguas em termos lexicais, morfossintáticos e fonológicos, 

do que das línguas bantu para o português, onde tal semelhança não é encon-

trada. A partir desta observação pode-se discutir, num sentido mais amplo, 

se o potencial para transferência é sempre maior entre línguas com maior 

proximidade tipológica. 

5.3 Ampliando perspectivas 

É difícil, a partir do estudo do fenómeno isolado de concordância variável de 

número dentro do SN, chegar a conclusões mais gerais sobre o desenvolvi-

mento do português em África e no Brasil. No entanto, os resultados do pre-

sente estudo não existem no vazio, mas podem e devem ser relacionados 

com contextos mais amplos. 

Quanto ao debate sobre a crioulização prévia e influências africanas no 

PB, é possível fazer alguns comentários. Primeiro, não foram encontradas 

evidências de influências de línguas africanas nas estruturas de marcação de 

plural que são comuns para as variedades brasileiras e africanas comparadas 

no presente estudo. A postulada existência de uma influência de línguas ban-

tu ou de outras línguas africanas na tendência no PB de marcar plural em 

elementos pré-nucleares em geral e elementos adjacentes ao núcleo em par-

ticular parece pouco provável. Por outro lado, os resultados do presente es-

tudo indicam que a concordância variável de número resulta em primeiro 

lugar do contato linguístico e não de processos internos da língua. Como as 
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estruturas encontradas nas duas variedades africanas de português estudadas, 

na maioria dos casos, coincidem com as estruturas encontradas nas varieda-

des brasileiras, pode-se supor que a concordância variável de número no SN 

no PB também seja um resultado principalmente de processos gerais relacio-

nados com o contato linguístico. Isto, por sua vez, não confirma, nem con-

tradiz, a existência de um processo de crioulização ou TLI na história da 

formação do PB. 

Uma outra pergunta que se pode colocar é se é possível, a partir do estudo 

comparativo da concordância variável de número, encontrar um contínuo de 

reestruturação onde possam ser colocadas as variedades de Moçambique e 

de Cabo Verde estudadas, as variedades de São Tomé e do Brasil usadas 

como material de comparação e possivelmente também o crioulo cabo-

verdiano. É interessante observar que não parece haver diferenças funda-

mentais quanto à regência da concordância vaiável nas variedades de portu-

guês comparadas. As diferenças estão antes nos detalhes. Não há nenhum 

estudo exaustivo quantitativo da marcação de número no crioulo cabo-

verdiano que possa confirmar se a marcação de número nesta língua segue o 

mesmo padrão fundamental que foi encontrado nas variedades do português 

incluídas neste estudo comparativo. No entanto, pode-se constatar que a 

marcação de número em elementos pré-nucleares, tendência encontrada em 

todos os estudos aqui comparados, é quase obrigatória no crioulo cabo-

verdiano.  

O que distingue as variedades comparadas quanto à marcação de número 

é a frequência de elementos que levam marca de plural em relação a elemen-

tos flexionáveis que não a levam, mais do que a própria estrutura da varia-

ção. A frequência varia entre 44% dos elementos flexionáveis marcados no 

plural, na variedade de Helvécia e 88% dos elementos flexionáveis marcados 

no plural, na variedade de Moçambique. Parece haver uma tendência para as 

variedades, que presentemente têm, ou historicamente tiveram, mais condi-

ções para uma reestruturação (isto é, ASL informal por adultos numa parte 

considerável da população, no caso das variedades do Brasil e de São To-

mé), apresentarem uma frequência menor de marcação de plural. As duas 

variedades africanas analisadas no presente estudo surgem num contexto em 

que o português é aprendido em primeiro lugar no contexto formal da escola. 

Estas duas variedades são também as que apresentam a frequência mais alta 

de marcação de plural. 

Por outro lado, é questionável se é possível falar de reestruturação, se a 

definirmos como uma mudança de sistema gramatical que resulta do contato 

linguístico e que envolve processos de redução assim como de recomposição 

gramaticais, nos casos de Moçambique e de Cabo Verde. Será que num pro-

cesso de ASL principalmente formal pode haver um processo de redução e 

recomposição? No caso de Moçambique é possível imaginar a recomposição 

ou expansão por motivos funcionais, já que o português é usado em contex-

tos informais, da vida quotidiana. No entanto, como já foi referido na seção 
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anterior, a instrução formal foi sempre o meio principal de aquisição do por-

tuguês em Moçambique e, portanto, nunca houve condições para uma inter-

rupção drástica na transmissão linguística. Também não há nenhuma evidên-

cia linguística de uma tal interrupção em algum momento histórico. Já em 

Cabo Verde é difícil falar de recomposição por motivos funcionais, visto que 

o uso do português acontece principalmente na escola. Será, então, que a 

concordância variável de número no SN não resulta de reestruturação no 

sentido de redução e expansão, mas antes de um processo gradual? No en-

tanto, é necessário ter em conta também a possibilidade de a concordância 

variável de número no PCV ser um resultado da influência do crioulo cabo-

verdiano, uma língua que provavelmente passou por um processo de reestru-

turação que incluiu redução e recomposição. 

Pode-se concluir que o fato de que as estruturas fundamentais da marca-

ção de número encontradas nas variedades do português aqui comparadas 

são as mesmas e parecem também semelhantes àquelas do crioulo cabo-

verdiano sugere a existência de um contínuo de reestruturação gramatical ou 

talvez apenas de mudança no sistema de marcação de número. Se existir um 

tal contínuo de reestruturação, será então que a própria frequência de marca-

ção de número é o que determina o lugar onde se encontram cada uma das 

variedades ou línguas nesse contínuo, uma vez que os fatores que regem a 

estrutura da marcação de número são, fundamentalmente, os mesmos? Para 

responder mais aprofundadamente a essa questão seria necessário realizar 

estudos quantitativos de marcação de número de uma quantidade muito mai-

or de variedades influenciadas por contato linguístico, variedades L2 e criou-

los. Para poder falar de um contínuo de reestruturação num sentido mais 

geral é também necessário investigar outros aspetos gramaticais, além da 

marcação de número, de forma quantitiva. 
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Summary in English 

The purpose of this study is to investigate variable noun phrase (NP) number 

agreement in two second language (L2) varieties of Portuguese, spoken in 

Maputo, Mozambique and in Mindelo, Cape Verde, in order to discuss earli-

er proposed theories on the origin of this phenomenon as manifested in Afri-

can and Brazilian varieties of Portuguese.  

The existence of variable noun phrase number agreement in Portuguese 

means that in some plural NP:s, all of the components able to bear plural 

inflection will do so, as prescribed by the normative grammars of Portuguese 

(Cunha e Cintra,1984), while in other plural NP:s, at least one of the compo-

nents able to bear plural inflection will not do so. The following two exam-

ples from the corpus recorded in Maputo illustrate variable noun phrase 

number agreement:  

 

(1) as pessoas vão para para pra coisa 

(2) é um bairro dos pobre 

 

In (1), the two components of the NP bear plural inflection, whereas in (2) 

the first component of the NP bears plural inflection and the second does 

not. 

Variable NP number agreement in Portuguese is a phenomenon that has 

been observed and studied mainly in Brazil, amongst others in quantitative 

studies by Guy (1981), Scherre (1988), Lopes (2001) and Andrade (2003). 

Outside Brazil, the phenomenon has been explored to a lesser extent, but has 

been studied quantitatively in varieties of Portuguese from São Tomé (Bax-

ter, 2004; Figueiredo, 2008; 2010). It has also been observed, albeit not sub-

jected to quantitative analysis, in Mozambique (Stroud e Gonçalves, 1997; 

Gärtner, 1996), and Angola (Inverno, 2004; 2005; 2011; Marques, 1985). 

The results of the present study are compared with those of earlier quantita-

tive studies of the same phenomenon in African and Brazilian varieties of 

Portuguese. 

The research questions of this study are the following: 

 

1. Why is there variable NP number agreement in some varieties of 

Portuguese, while in others it is practically non-existent? 
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2. How can the existing patterns of variable NP number agreement in 

the Portuguese of Mozambique and Cape Verde, as well as in other 

varieties, be explained? 

 

To answer these questions, firstly it is necessary to analyze and describe 

the patterns and frequencies of variable NP number agreement in the 

Mozambican and Cape Verdean varieties. Secondly, comparison is made 

with varieties from São Tomé and Brazil.  

The main focus is on the first question, which concerns the very origin of 

the phenomenon. The second question is secondary in the sense that its an-

swer can contribute to the answer of the first. In order to address the first 

question, it is necessary to revise previously postulated explanations of the 

origin of variable NP number agreement in Portuguese. 

Regarding the African varieties of Portuguese, the explanations suggested 

are generally based on linguistic contact with emphasis on the influence of 

Bantu languages (Baxter, 2004; 2009; Figueiredo, 2008; 2010; Marques, 

1985; Gärtner, 1996; Inverno, 2005; 2011).  

However, concerning the Brazilian varieties of Portuguese, there is disa-

greement between explanations based on language contact and explanations 

based on internal processes for variable NP number agreement. The explana-

tions based on internal processes are defended mainly by Naro and Scherrer 

(1993, 1999, 2007), pointing to the existence of final -s drop in varieties of 

European Portuguese present in the history of the Romance languages in 

general, and even in the pre-Latin. These authors argue that the phenomenon 

of variable NP number agreement is initially a phonological phenomenon, 

with later morphological derivations. For the varieties of Brazilian Portu-

guese, language contact hypotheses are defended by, among others, Guy 

(1981) and Baxter and Lucchesi (1997; 1999). The discussion of the origin 

of variable NP number agreement in Brazilian Portuguese is linked to the 

wider debate about whether or not Brazilian Portuguese has undergone a 

creolization process in the past (Coelho,[1880] 1967; Révah, 1959; Silva 

Neto, 1976; Guy, 1981; 1989; Houaiss,1985; Holm, 1987; 1988; Naro e 

Scherre, 1993; 2007; Baxter,1997; Baxter e Lucchesi, 1997; 1999). In this 

context Baxter (1995, 1997) and Lucchesi (2001) have introduced the term 

irregular linguistic transmission. This is a concept that, in addition to creo-

lization, covers all sorts of restructuring including SLA, where L2 varieties 

at a given point serve as primary linguistic data for a majority, or at least part 

of, a linguistic community. 

 Three positions postulated by other linguists can be formulated on the 

basis of the referred discussions. These positions are the following: 

 

1. The existence of variable NP number agreement can be explained by 

influence from African languages 
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2. The existence of variable NP number agreement can be explained by 

general changes resulting from language contact or L2 acquisition 

(SLA). 

3. The existence of variable NP number agreement can be explained by 

a process internal to the Portuguese language. 

 

The first two positions can be classified as relating to language contact, in 

distinction to the third position. The traditional distinction made in the de-

bate on the origin of variable NP number agreement in Portuguese is be-

tween language external and language internal explanations. This distinction 

is fundamentally relevant. However, it is also important to recognize that the 

positions related to language contact refers, on the one hand, to influence of 

substrate languages or transfer and, on the other hand, to changes that are the 

result of more general processes linked to language contact and L2 acquisi-

tion. In this study the above two distinctions are discussed in the light of new 

data from Mozambique and Cape Verde. The comparative perspective that 

includes African and Brazilian varieties also puts the debate in a new per-

spective.  

 

Theoretical and methodological considerations 

This study adopts the theoretical and methodological approaches of varia-

tionist sociolinguistics, also called labovian variationism or quantitative 

sociolinguistics. The variationism is a direction of sociolinguistics that stud-

ies variation within a language, as related to social and linguistic factors. 

According to Labov (1982:17), heterogeneity is a normal condition of a 

language. This means that variation is inherent in any linguistic system. One 

of the main objectives of variationism is to systematize this variation. 

A central concept in the variationist sociolinguistics is variable rule. A 

variable rule implicates, in distinction to an optional rule, systematic varia-

tion (Labov, 1972:218). The existence of a variable rule allows the coexist-

ence of two or more forms in a linguistic system, where the presence of a 

given condition affects the frequency of occurrence of these forms 

(Cedergren e Sankoff, 1974). A variationist study systematizes the factors 

that affect the occurrence of coexisting forms, and can in this way describe 

the governing pattern in an apparent linguistic chaos. 

The basic methodological approach of the variationism, which has also 

been aplied in the methodology of this monograph, is the collection of 

speech-corpora through interviews according to the sociolinguistic model 

combined with a quantitative analysis of linguistic data by means of the 

VARBRUL statistics software, designed especially to describe variable rules 

within a linguistic system (Tagliamonte 2006). 

For the present study, varieties of Portuguese from two locations in Africa 

were chosen for analysis. The idea is to cover two different linguistic situa-

tions that are typical of Portuguese in Africa. Mozambique represents a 
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country where Portuguese is typically a L2 for L1 speakers of a Bantu lan-

guage. Approximately 40% of the population speaks Portuguese, the vast 

majority of which are L2 users. The language is generally acquired during 

childhood through school and used in a variety of everyday situations (Gon-

çalves 2004). Portuguese is the only official language of Mozambique. In 

Mozambique, the capital Maputo was chosen as the location of data collec-

tion, being the area where Portuguese is most spoken in the country. In Ma-

puto Portuguese is spoken by 87% of the population and is the L1 of as 

much as 25% of the population. 

Cape Verde represents a country where Portuguese is typically a L2 for 

L1 speakers of a Portuguese based creole, with West African substrates. In 

Cape Verde, Portuguese is the only official language, and Cape Verdean 

Creole and Portuguese are the only two languages commonly spoken. Cape 

Verdean Creole coexists with Portuguese in a situation of diglossia where 

Portuguese is used in school and in formal situations, while Creole is used in 

less formal circumstances (Almada Duarte 1998). Creole is L1 of practically 

the entire population, and approximately 30% of the population speaks Por-

tuguese. The data from Cape Verde were collected in Mindelo on the São 

Vicente island, the country’s second biggest city. 

Oral discourse produced by 21 informants from Mozambique and 18 in-

formants from Cape Verde were recorded during 2007 and 2008. The in-

formants are divided into three age groups, each containing a minimum of 

three female and three male subjects. In Cape Verde, all of the informants 

are L1 speakers of Cape Verdean Creole. In Mozambique, the informants are 

L1 speakers of Ronga or Changana, the two most spoken Bantu languages in 

Maputo. The informants’ level of education is three to seven years for the 

Mozambican group and zero to eight years for the Cape Verdean group. 

Interviews of 30-60 minutes were recorded with each informant. The inter-

views were transcribed, and the transcriptions were used as the base for the 

quantitative analysis. 

The quantitative data analysis is performed by the Goldvarb X software 

created by D. Sankoff, S. A. Tagliamonte and E. Smith in 2005. This is the 

latest version of the VARBRUL programs, a group of statistics software 

based on a mathematical model of multivariate analysis that was implement-

ed in the field of linguistics for the first time by David Sankoff in 1975. The 

main function of this model is to calculate the probability with which a vari-

able linguistic rule is applied in the presence of given factors. The model is 

able to calculate the relative influence of each factor in an analysis which 

considers all independent variables that have a statistically significant influ-

ence on the dependent variable. The program can also determine whether a 

coded independent variable has a significant influence on the dependent 

variable or not, and among the variables that are chosen as significant it is 

determined which of them influence the dependent variable to a greater or 

lesser extent. The influence of a set of independent variables over one de-



 157 

pendent variable is analyzed. The independent variables are called factor 

groups and each value on an independent variable is called factor (this is the 

established terminology within VARBRUL analysis). 

In this study the dependent variable is the presence vs. absence of plural 

inflection. In the recorded data all NPs with plural reference consisting of 

two or more items are identified. All inflectionable itemss of these NPs are 

coded for the dependent variable and a set of social and linguistic factor 

groups. Application of the rule means that the item bears plural inflection. 

The coded factor groups are the following: 
 

Social factor groups 

- age group 

- sex 

- onset age 

- education level (only coded for Cape Verde) 

 

Linguistic factor groups 

- plural formation 

- tonicity 

- plural marking on preceding item 

- ensuing phonological context 

- morphological class 

- linear position within NP 

- position relative to the head of the NP 

- nominal classsifier of the head of the NP in Ronga99 (only coded for 

Mozambique) 

- inflection potential of the corresponding lexical item in Cape Verdean 

Creole (only coded for Cape Verde) 

- animateness 

- syntactic function 

- reference 
 

 

Results of the quantitative analysis and discussion 

For the variety of Mozambican Portuguese, 87% of the 2875 analyzed items 

bore plural inflection. The following factor groups were chosen by the pro-

gram as having a statistically significant influence over the dependent varia-

ble: 

                                                      
99 In Bantu languages all nouns belong to a nominal class, indicated by a prefix on all the 

components of the NP. The nominal classifiers also indicate plural or singular. 
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1. position relative to the head/ linear position within NP (a combina-

tion of the two factor groups) 

2. age stratum 

3. onset age 

4. phonic saliency (a combination of the factor groups plural formation 

and tonicity) 

5. plural marking on preceding items 

6. ensuing phonological context 

 

For the variety of Cape Verdean Portuguese, 82% of the 2359 analyzed 

items bore plural inflection. The following factor groups were chosen by the 

program as having a statistically significant influence over the dependent 

variable: 

1. position relative to the head/ linear position within NP (a combina-

tion of the two factor groups) 

2. education level/onset age (a combination of both factor groups) 

3. plural formation 

4. animateness 

5. inflection potential of the corresponding lexical item in Cape Verde-

an Creole  

6. syntactic function 

7. plural marking on preceding items 

 

In this summary the most important findings from the analysis are out-

lined and it is discussed in which way they comment on the previously pre-

sented theories on the origin of variable NP number agreement in Portu-

guese. 

The examined social variables point to the influence of language contact. 

The analysis of the factor group age stratum in the Mozambican variety 

shows, on the one hand, that the older speakers apply the rule of agreement 

to a lesser degree than younger speakers, which is probably due to the fact 

that the use of Portuguese in everyday life in Maputo is increasing while the 

use of the Bantu languages is decreasing. This means that contact with Bantu 

languages is less significant among the younger speakers. On the other hand, 

the analysis of the factor group onset age shows that low onset age favors 

the application of the rule of agreement, which clearly indicates that the ac-

quisition of Portuguese as a L2 influences the degree of number marking. In 

the Cape Verdean variety, age does not affect the number marking, which 

corresponds to a different reality from that of Mozambique, as Portuguese is 

far from gaining ground in the Cape Verdean daily life. In this variety 

schooling has quite a strong effect on the application of the rule. This indi-

cates that SLA also influences the level of plural marking, since Portuguese 

is generally acquired as a L2 in school. The factor groups onset age has a 

less pronounced effect in the Cape Verdean variety, which is possibly due to 
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greater individual variation, a result of the limited use of Portuguese in eve-

ryday life in Cape Verde 

As for the linguistic variables analyzed, most of these can be interpreted 

in terms of influence of linguistic contact as well as in terms of universal 

tendencies. The factor group position relative to the head / linear position, 

which has the strongest effect in both varieties, reveals a very similar pattern 

in the two varieties. This pattern is also found in the varieties of Portuguese 

from São Tomé and Brazil, which served as a comparison for the results of 

this study. The pre-head components favor plural marking, while the noun 

itself, when preceded by one or more modifiers, and the post-head compo-

nents disfavor plural marking. The bare nouns mark plural categorically in 

both varieties. The most common structure is the one where the head is pre-

ceded by a determiner or a quantifier. In cases where the head is preceded by 

two modifiers, the modifier adjacent to the head tends to carry plural mark-

ing to a greater extent than the first modifier, not adjacent to the head. The 

same tendency has been attested in varieties of Portuguese in Brazil and São 

Tomé. However, for the Mozambican variety, the analysis showed that in 

cases where the head is preceded by two components, the probability for any 

one of them to carry plural marking is equal.  

Baxter (2004) and Figueiredo (2008, 2010) suggest that the tendency to 

mark plural in directly adjacent pre-head modifiers in varieties of Portuguese 

of São Tomé is the result of a transfer of the plural marking structures of 

Bantu languages. The fact that there is no predominance for plural marking 

on components adjacent to the head in the Mozambican variety contradicts 

the explanation suggested by Baxter, since the transfer from Bantu languages 

should be stronger on data from Mozambique, exclusively produced by L1 

speakers of Bantu languages, than in the varieties from São Tomé, which 

include speakers of L1 as well as L2 Portuguese, and where influences from 

other languages in addition to Bantu languages can be found. Another fact 

that contradicts the hypothesis of transfer from Bantu languages is that in the 

Cape Verdean variety of Portuguese, where no influence can be expected 

from this language family, plural marking also occurs mainly in the pre-head 

components, and even in the directly adjacent pre-head modifiers. In Cape 

Verdean Creole, plural is also marked in the components that precede the 

head of the NP. However, this cannot be explained by the structures of the 

substrates of the creole, as these languages tend to mark plural post-

nominally rather than pre-nominally. Finally, it is worth mentioning that the 

factor group nominal class of the head of the NP in Ronga, coded for a varie-

ty of Mozambique, did not show any influence on this variety. This does not 

refute the hypothesis that the prefixes of the Bantu languages of the nominal 

classes could influence the number marking in Mozambican Portuguese. 

However, combining this result with the others mentioned above, one can 

conclude that the hypothesis of transfer of the prefixes of the Bantu lan-

guages of the varieties mentioned in Portuguese is not very plausible. It also 
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seems unlikely that influences from languages with plural marking structures 

as different as those of the Bantu languages and of the West African lan-

guages that are the substrates of Cape Verdean Creole, should generate 

structures as similar as the ones found in the Mozambican and Cape Verdean 

varieties. 

In fact, the indications of influence of the L1s of the speakers of the two 

varieties that are being studied are very few. No evidence of influences from 

Bantu languages was found in the Mozambican variety. The yield of the 

factor group inflection potential of the corresponding lexical item in Cape 

Verdean Creole, coded only for the Cape Verdean variety, are the only ones 

that clearly indicate a transfer from the speaker’s L1. The analysis of this 

factor group shows a link between the items that carry plural marking in 

Cape Verdean Creole and the corresponding items in the Cape Verdean Por-

tuguese. The analysis of animateness in the Cape Verdean variety reveals 

that the semantic feature [+ HUMAN] favors plural marking, a tendency that 

can also be found in Cape Verdean Creole. However, this is not a very clear 

indication of transfer of the Cape Verdean Creole, as this is a universal ten-

dency, found mostly in creoles and contact varieties, but also in other lan-

guages.  

As regards the universal tendencies related to language contact and/or se-

cond language acquisition, the question is whether these offer an explanation 

for the structure that favors the plural marking of the pre-nominal position. 

Baxter (2009) and Lipski (2010) refer, in addition to issues related to trans-

fer, to models within the generative grammatical theory to explain the im-

portant role of determiners for plural marking in Afro-Portuguese and Afro-

Hispanic varieties. The main model referred to by these authors, originally 

proposed by Costa and Figueiredo Silva (2006), describes the structural sys-

tematic difference between the plural marking in Brazilian and European 

Portuguese. This model, albeit offering an interesting perspective on the 

issue, based on the structure of the Portuguese language itself, offers no ex-

planation for the emergence of these two different systems, but merely de-

scribes the systems. 

In the area of SLA, the model of Basic Variety, a variety of interlanguage 

developed in the early process of adult informal SLA, described by Klein 

and Perdue (1997), provides a starting point for a possible explanation for 

overall reduction of plural marking. The failed functional features hypothe-

ses proposed by Hawkins and Chan (1997) also explains to some extent the 

reduction of plural marking by Portuguese learners whose L1s have different 

systems. However, these suggestions do not contribute to understanding the 

central role of pre-head components. 

Summing up, the analysis of the social variables and some of the linguis-

tic variables points to language contact as the main explanation for the phe-

nomenon of variable NP plural marking in the varieties of Portuguese that 

are analyzed and compared in this study. Therefore, this phenomenon cannot 
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be explained solely by language internal processes, as suggested by Naro 

and Scherre (1993; 1999; 2007). The variable NP number agreement appears 

to be, more than anything, a phenomenon linked to language contact and L2 

acquisition. 

It can also be seen that, by reviewing the previously suggested explana-

tions for the pattern of variable NP number agreement in African and Brazil-

ian varieties of Portuguese, there is no completely satisfactory explanation to 

be gained from referring to transfer from African languages, nor from de-

parting from universal processes. It seems, however, that universal processes 

influence th number marking in the two varieties studied to a greater extent 

than the structure of the L1s of the speakers, or, indirectly, the substrates of 

Cape Verdean Creole in the case of Cape Verdean Portuguese.  

In a wider perspective, it is also interesting to discuss how the results of 

the present study contribute to the debate about the existence of a prior creo-

lization process in Brazil and of African influences in Brazilian Portuguese. 

Regarding these questions, a few comments are called for. First, no evidence 

of influence of African languages in the structures of plural that are common 

to the African and Brazilian varieties compared in this study were found. 

The postulated existence of influence from Bantu or other African languages 

on the tendency to mark plural in pre-head components in general, and adja-

cent to the head in particular, seems unlikely. On the other hand, the findings 

of this study indicate that the variable NP number agreement is mainly a 

result of language contact and L2 acquisition and not from language internal 

processes. Since the structures found in the two analyzed African varieties of 

Portuguese in most cases coincide with the structures found in the Brazilian 

varieties, it may be assumed that the variable NP number agreement in Bra-

zilian Portuguese is also primarily a result of general processes related to 

language contact. 

Another question we might ask is whether it is possible, from the compar-

ative study of variable NP number agreement, to find a continuum of gram-

matical restructuring where the African and Brazilian varieties included in 

the comparison can be placed, and which would also include Cape Verdean 

Creole. Interestingly, there seem to be no fundamental differences as to the 

regency of the variable NP number agreement in the compared varieties of 

Portuguese. The differences are rather to be found in the details. One can 

also see that the tendency for pre-head number marking that is found in all 

the compared studies is almost mandatory in Cape Verdean Creole. The ob-

served similarities suggest the existence of a continuum of grammatical re-

structuring, as suggested by Gonçalves (2004) and Inverno (2011). What 

distinguishes the compared varieties is the frequency rather than the struc-

ture of number marking. 

In order to further investigate the issue of a continuum of grammatical re-

structuring in a more general sense, it would be necessary to perform quanti-

tative studies on variable NP number agreement in a larger amount of con-
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tact varieties, L2 varieties, and creoles. It would of course also be necessary 

to investigate quantitatively other aspects of grammar, in addition to number 

agreement. 
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