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Angola e Brasil: vinculos lingiiisticos
afro-Iusitanos
JOHN LIPSKI

Universidade Estadual de Pennsylvania (Estados Unidos)

Introdueao
Os tracos africanos no portugues vernacular do Brasil sao
incontestaveis, sobretudo na dimensao lexical e talvez ao nivel da
fonetica segmental. As bases sintaticas do portugues brasileiro sao
mais discutiveis, pois e imposslvel eliminar a hipotese nula: nenhuma influencia alem dos dialetos de Portugal (GUY 2004,
HOLM 1987, LIPSKI 2000, 2005a). A hipotese africanista do portugues vernacular brasileiro torna-se mais plausivel quando consideramos as variedades populares do portugues angolano, sobretudo
a linguagem dos musseques-bairros populares da capital, Luanda
(PERL 1989). Os dialetos angolanos sao de uma importancia extraordinaria pois se formaram em contato com as linguas africanas mais
implicadas na formacao do portugues brasileiro (e tambem de muitas
variedades afro-hispanicas): 0 kikongo e 0 kimbundu.' Algumas das
I Alguns dos estudos fundamentais sobre 0 portugues angolano sao: BERNARDES, 1970,
ENDRUSCHAT, 1990, ESTERMANN, 1963, GARTNER, 1983, INVERNO, 2008,
LIPSKI, 1995, MARQUES, 1983.
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caracteristicas do portugues angolano parecem retletir a influencia
do kikongo, lingua que nao se emprega hoje na costa angolana mas
que era a lingua franca da antiga colonia portuguesa do Congo. A
presenca de elementos kikongos no portugues vernacular de Luanda
sugere que a linguagem dos musseques teve a sua origem ao norte
da area em que se fala na atualidade. Nas seguintes secoes apresentam-se os principais pontos de convergencia entre as variedades
vernaculares angolanas e brasileiras, com a finalidade de encorajar
o debate sobre os contatos linguisticos luso-africanos.

Os sintagmas nominais plurais "nus"
Urn dos traces lingilisticos mais identificados como resultado do contato com lfnguas africanas diz respeito aos plurais "nus",
isto e, os sintagmas nominais plurais com uma so marca do plural
lsi, no primeiro elemento (quase sempre 0 determinante): as pessoa,
os livro, etc.' Esta combinacao e frequente (com muitos matizes
quantitativos) no portugues vernacular brasileiro mas nao ocorre em
Portugal, exceto em casos esporadicos e assisternaticos. Entre os dialetos do espanhol os plurais "nus" so ocorrem nas variedades vernaculares fortemente marcadas pela presenca de lfnguas africanas
nos tempos coloniais, e sempre associadas a outras configuracoes
morfossintaticas caracterfsticas do processo de crioulizacao, A
mesma configuracao ocorre por exemplo no dialeto afro-hispanico
do Chota, no interior do Ecuador (LIPSKI 1986, 1987):
cogiarnos nuestras pala ...
hahta los los mimo patron eran malos
asi eh las cosa

Tambem aparece as vezes no dialeto afro-hispanico do Choco, Colombia (CAICEDO 1977, 1992a, 1992b; SCHWEGLER 1991):
por el blanco las ofensa .
en cuanto pongo los ojo .

2

AZEVEDO, 1984, GUY, 1981,2004, SCHERRE, 1998a, 1998b, 1998c, 1998d, 2001.
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AS plurais "nus" ocorrem no dialeto semicrioulo dos negros bolivianos (LIPSKI 2005b, 2006a, 2006c, 2006c, 2007), embora na variedade basilectal os sintagmas nominais sejam invariaveis,
siempre contaba algunos cosa
habia que lleva personas responsable
algunuh muje [algunas mujeres] siempre sacaban sus coplia [sic]
Eis uns exemplos de plurais "nus" nos textos literarios que pretendem representar a Iinguagem dos musseques angolanos:
Porque ele disse trazer os home la quando venha na sanzala.
Como e voces quer bater nos home? (Xitu 1979) .
Nao sabi os ano ... Os minino que so eagar, eagar todo 0 dial ... e
dinheiro pr' aviar esses milongo? ... {Maria Eugenia Lima,
"Madalena" (Ferreira 1976)}
Falta os home ... Todos vai pras mina ... Muitos morre nas mina
... Feticeiro dos guerra ... os home ta servage ... e os selvage, e
porco ... Nem fez dois mes ... Pode leva eles nas mina ...
(Soromenho (1979)
Os tropa vai no mato e negro fica sozinho (Soares 1976)
Nao, a "partida" faz quando eles todos encher ja as sanga (Xitu
1979)
Os minino ja ta no vapor ... Dominga rumou cos coisa desses
minino ... Cos home que ta raia nesses negro que ruma os saco ...
Dominga, me deixa leva os minino no Puto ... so Dominga que les
percebe e panha esses voz nos confusao ... E os minino vai'mbora
... {Cochat Osorio, "Aiue" (Andrade 1976)}
Como a gente, a Quianda tamem tern as terra dela, tamem tern os
lugar onde ela manda ... (Ribas 1973)

Inverno (2008) oferece exemplos dos plurais "nus" no portugues
vernacular angolano fora da capital:
ele marca muitos golo
. vigia as crianca
os meus passatempo
quando acabar as feria
as plurais "nus" nao representam 0 resultado do contato direto com linguas africanas, pois esta configuracao nao existe na A..-
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frica negra. Na realidade nenhuma lingua africana marca 0 plural
dos sintagmas nominais por meio de urn sufixo. As lfnguas da familia banto assemelham-se ao portugues no sentido de assinalar 0 plural em cada elemento do sintagma nominal-mas na forma de prefixos que variam segundo a categoria ou classe nominal. Marques
(1983) sugere que os angolanos interpretam os sintagmas nominais
portugueses como invariaveis, uma vez que nenhum prefixo ocorre
no inicio das palavras. Inverno (2008) rejeita esta hipotese: "a explicacao para a marcacao de nurnero nos elementos nao nucleares
do SN mas nao no seu nucleo em [portugues vernacular angolano]
parece estar relacionada com 0 numero de elementos no SN. Esta
hipotese parece ser reforcada pelo facto de 0 -s desaparecer em nucleos nos quais nao desempenha a funcao de marcador de plural".
Inverno aceita a influencia das linguas da familia banto, mas de
maneira mais geral: "defendemos que a ausencia de marcacao de
numero no nucleo do SN podera ser interpretada como resultado de
uma tendencia ja existente nas linguas banto durante 0 processo de
aquisicao do portugues que tera reforcado a regra de apagamento do
marcador de plural nos emprestimos do portugues a essas mesmas
linguas". Finalmente, tal como sugerido por Marques (1983), julgamos que 0 fato da marcacao de numero nas linguas banto ocorrer
a esquerda do radical nominal (atraves dos prefixos) e urn fator a
considerar na explicacao das estrategias de marcacao de numero no
PVA. Efetivamente, os elementos mais a esquerda no SN tendem a
atrair a marcacao de numero, independentemente de se tratar do
primeiro elemento num nome composto [... ] ou 0 nucleo do SN.
Seja qual for a explicacao para os plurais "nus" no portugues
vernacular angolano, e preciso explicar a presenca dos plurais "nus"
em outras variedades afro-hispanicas nas quais a influencia das linguas bantos nao foram os contatos linguisticos mais importantes ou
pelo menos que compartilhavam 0 espaco de contato com as lfnguas
da Africa ocidental. Em geral, nas linguas africanas, para alem das
linguas da familia banto, nao existe nenhum tipo de concordancia
de numero nos sintagmas nominais. Nos casos mais comuns, nao ha
nenhuma marca do plural, a menos que seja necessario para evitar a
ambiguidade; neste caso e frequente colocar uma palavra pluralizadora, que pode ser 0 pronome da terceira pessoa plural antes ou de-
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pois do nome. A estrategia dos plurais "nus" em varies dialetos afro-portugueses e afro-hispanicos sem conexoes genealogicas e uma
consequencia 16gica dos contatos de Iinguas, mas tam bern e provavel que os pidgins de base portuguesa empregados na costa africana
e entre os traficantes de escravos tenham sido urn veiculo para a
transmissao dos plurais "nus" entre Africa e Brasil durante a epoca
colonial.

o emprego da terceira pessoa singular como verbo
lnvariavel
A terceira pessoa do singular e a forma menos marcada dentro do paradigma verbal do portugues (e do espanhol) e por essa razao aparece como verbo invariavel em quase todas as variedades
linguisticas afro-hispanicas e afro-portuguesas de tempos passados.
No portugues vernacular brasileiro a terceira pessoa do singular
substitui a primeira pessoa do plural e a terceira pessoa plural: nos
trabalha, eles trabalha, etc. (AMARAL 1955, AZEVEDO 1984,
BORTONI-RICARDO 1985, COUTO 1998, NARO 1998, RODRIGUES 1984). A (mica forma que resiste a esta troca e a primeira pessoa do singular, nao ocorrendo eu trabalha, eu tern, eu vai, etc. Estas combinacoes existiam no Brasil em tempos passados, sobretudo
na linguagem dos bozais (escravos nascidos em Africa), e persiste
ainda hoje em dia nas cancoes do Jongo (Grupo Cultural Jongo da
Serrinha 2002), e tam bern no semicrioulo falado em Helvecia
(BAXTER 1993, BAXTER e LUCCHESI 1997, BAXTER, LUCCHESI e GUIMARAES 1997, LUCCHESI 1998). A terceira pessoa do singular funcionava como verbo invariavel no espanhol bozal e ocorre ate hoje no dialeto afro-hispanico de Bolivia, a lingua
nativa do grupo de negros descendentes de escravos africanos
(LIPSKI 2005b, 2006a, 2006c, 2006c, 2007):
Nojotro tiene [tenemos] jrutita.
Yo no entiende [entiendo] eso de vender jruta.
Yo crecio[creci] junto con Angelino.
Nojotro crecio [crecimos] Ioh do.
Nojotro trabajaba [trabajabamos] hacienda.
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Tambem ocorre as vezes 0 emprego da terceira pessoa do singular
como verbo invariavel no espanhol da Guine Equatorial, unico pais
africano de expressao espanhola, e de perfil sociolinguistico semelhante ao de Angola (LIPSKI 1985; QUILlS e CASADO FRESNILLO 1995, BIBANG-OYEE 2002). Uns exemplos sao:
Desde los cinco afios [yo] lleva [llevo[ en Espana
yo soy de Bata y vive [vivo] ahi.
yo salio [sali] en continente
yo no sabe [se]

Em Angola, e muito frequente 0 emprego da terceira pessoa do singular como verbo invariavel, incluso na primeira pessoa do singular:
Os home ja amarrou. (Xitu 1979)
Hoje os tempo ta mudado . {Viriato da Cruz, "Makezu" (Ferreira
1976)}
[eu] sabe nao. (Soromenho 1979)
Sim, eu namoro, mas ja dexo muito tempo. (Ribas 1969)
Os tropa vai no mato e negro fica sozinho. (Soares 1976)
Eu vai no futebor! (123) {Rebello de Andrade, "Encosta a
cabecinha e chora" (Andrade 1976)}
Nao, eu ehomem ja, Soba. {Eduardo Te6filo, "0 contrato"
(Andrade 1976)}
Essa era minina, quando eu a conheceu e seus parentes obrigaram.
(Ryder 1979)

Nao e possivel postular uma conexao direta entre Angola e Brasil
no que diz respeito a terceira pessoa singular como verbo invariavel
ja que se trata de urn processo natural que surge espontaneamente
durante a aquisicao do portugues como segunda lingua. Contudo, e
significativo que 0 portugues vernacular brasileiro ainda mantenha
a forma invariavel no plural da primeira e a terceira pessoa. 0 processo de descrioulizacao favorece a primeira pessoa do singular na
fase inicial, de acordo com as teorias sintaticas que dao prioridade
aquela forma verbal (SILVERSTEIN 1985; SIMOES 1976 e SIMOES; STOEL-GAMMON 1979 para a linguagem infantil).
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A negaeao dupla
Outra caracteristica do portugues vernacular brasileiro que
nao ocorre nas variedades europeias e a negacao dupla do tipo ndo
sei ndo e ainda a negacao posposta sei ndo. Entre os dialetos hispano-americanos a negacao dupla so ocorre em algumas variedades de
forte influencia africana: na Republica Dominicana e na regiao de
Choco, Colombia (SCHWEGLER 1996). No seculo XIX tambem
ocorria no dialeto afro-cubano falado pelos bozais (negros nascidos
em Africa). Hoje em dia a negacao dupla e frequente no portugues
vernacular angolano:
Niio se ve, niio! {Marcelo Veiga, "0 batuque" (Ferreira 1976)}
Tern home ndo volta mais niio
Branca tern olho azul niio fica
Loja da Companhia ndo e
tempo sem home niio
brincadeira ndo ... Mentira niio tern cubata na minha boca
niio, (Soromenho 1979)
num pode, niio ... Num e mais negra de sanzala, niio .,. Num ta
piruca, niio! {Cochat Osorio, "Aiue" (Andrade 1976)}
Niio deve tanto, ndo ... Niio agradece, niio, porque cubata e casa
que preto gosta ... Minha terra e pobe, niio e Luanda, niio
... (Ryder 1979)
Niio e como os outros, ndo (Vieira 1980)

Muralha (1925, p. 38) da uns exemplos da negacao dupla quando
urn falante nativo do portugues fala com urn africano de Sao Tome,
cujo perfil sociolingtlistico e muito semelhante ao de Angola e onde
a lingua crioula tambern tern negacao dupla: "Niio te castiga, niio"
Outros exemplos literarios do portugues de Sao Tome sao:
Fernando Reis, MAlA (CESAR 1969a, p. 305-27)
Mar p'ra ele niio costa, niio
Niio sabe que e medo, niio!
Quando febre passa, ja niio lembra, niio!
Luis Cajao, 0 OUTRO MENINO JESUS (CESAR 1969a, p. 334-6)
Niio ha novidade, niio.

Tambem ocorre as vezes no portugues angolano a negacao dupla
formada por niio ... nada, onde nada nao e urn argumento do verbo
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(sujeito, complemento), uma combinacao freqUente em alguns dialetos afro-hispanicos:'
No duro no. No duro nada (SCHWEGLER 1991, p. 111) {Choco,
Colombia}
No es dificil nil {Puerto Rico}
Dicen que Solito es malo; Solito no es malo nil (CAAMANO DE
FERNANDEZ 1976, p. 29) {Republica Dominicana}
Timoteo dizque era muerto; Timoteo no es muerto na' (PRESTOL CASTILLO 1986, p. 47) {Republica Dominicana}
... era un hecho inaudito y el sujeto aquel no debia ser tan bueno
nada (HERRERA 1964, p. 45) {Cuba}
Un poco de polvo ... no me bano nada (SOLER PUIG 1975, p.
77) {Cuba}
Esperese. No espero nada, este tipo es peligroso. (DiAZ 1966, p.
25) {Cuba}
Dicen que mi Chango es mono Ma Chango no es mono nil (SOJO
1986, p. 106) {Venezuela}

Em Angola uns exemplos de (ndo) ... nada sao:
tens dinheiro? niio tern nada (SCHUCHARDT 1888, p. 252
[1979, p. 70-1])
E verdade que eu robei! Mas carta viu nada (ARCHER, Maria,
"A carta" Cesar 1969b, p. 704)

A mesma combinacao pode ocorrer no portugues de Sao Tome:
Nao mOITe nada (CAJAO, Luis, "0 outro menino Jesus" Cesar
1969a, p. 334-6)

A fonte mais provavel da dupla negacao nos dialetos afroportugueses sao as linguas da familia banto, especialmente 0 kikongo. 0 kikongo, tal como linguas menores da mesma familia, emprega uma negacao dupla semelhante as construcoes ne .., pas do frances. 0 kikongo geralmente emprega as particulas ke ... ko (BENTLEY 1887, p. 607):
A negacao dupla sempre tern sido usada em portugues como variante enfatica ocasional,
mas so nos dialetos do eixo Angola-Sao Tome-Brasil ocorre sem matizes enfaticos (embora existam outras condicoes pragmaticas; SCHWEGLER 1996), aparecendo tambem nos
crioulos portugueses do Golfo de Guine (de Anobom e Sao Tome; s6 0 crioulo de Principe
tern a negacao posposta, mas e provavel uma etapa anterior de negacao dupla).

3
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=

'eles nao compram'

o segundo

elemento ocorre no final da frase, podendo-se interpor
complementos e adjuntos:
ke be kuenda malembe ko
'Eles nao caminham devagar' (A.M.D.G. 1895, p. 24)
ke tukwendanga lumbu yawaonso ko
'Nos nao vamos cada dia' (BENTLEY 1887, p. 607)
kisumbanga kwame maki ko
'Eu [mesmo] nao estou a comprar ovos' (BENTLEY 1887, p.
608)

A posicao da particula ko ao final da frase corresponde ao segundo
elemento negativo da negacao dupla nos dialetos afro-hispanicos e
afro-portugueses. A particula ko e facultativa em kikongo; a sua ausenoia acrescenta urn matiz de surpresa (A.M.D.G. 1895, p. 23), e
representa outro traco de convergencia com a sintaxe do portugues,
Existem outros padroes de negacao nas linguas bantos na area do Congo e Angola, com possiveis implicacoes para a formacao
do portugues africano. Uma configuracao apresenta a particula posposta ko junto a uma particula negativa pre-verbal (por exemplo, si)
entre 0 clitico do sujeito e 0 verba (USSEL 1888, p. 48s). 0 caso
mais interessante e 0 kimbundu, a lingua principal da capital angolana Luanda e das imediacoes. No kimbundu do sertao, a negacao
consiste na prefixacao da particula ki- ao verba afirmativo (existindo tambem as variantes ka- e ku-). No dialeto da capital pode existir
a negacao dupla: 0 prefixo ki- e facultativo e depois do verba coloca-se 0 pronome disjuntivo das construcoes de posse: esta estrategia
fornece outro modelo para a negacao nos dialetos portugueses
formados em contato com as linguas da familia banto
(CHATELAIN 1888-9, p. 51s; JOHNSON 1930, p. 36).

As perguntas in situ

o portugues vernacular do Brasil e de Angola permite as
perguntas in situ, isto e, permite que, em frases interrogativas, a pa-
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lavra interrogativa fique no seu lugar de origem sintatica: Voce mora onde? Diz 0 que? As perguntas in situ nao ocorrem normalmente
no portugues europeu, mas sao muito frequentes no portugues vernacular angolano, embora nao seja a configuracao mais frequente
nas linguas africanas na regiao. E muito mais provavel que a ocorrencia de perguntas sem movimento seja urn remanescente do portugues pidginizado empregado ao lange da costa africana em seculos passados, representando uma sintaxe simplificada, sem regras de
movimento das palavras interrogativas para a posicao inicial de frase. Exemplos das perguntas in situ no portugues angolano:
Esta a chatiar mais velho porque'l (XITU 1977)
Escola sio Bio duro que? (SOROMENHO 1979)
Tern ainda muito tempo que vais vive, julgas que? ... Patricio era
que? ... Socialismo e que entao? (CARDOSO 1977)
Comi 0 que entao? ... Vavo, vamos comer e 0 que? ... Esta onde,
entao? ... Tern e 0 que? (VIEIRA 1982)

Os artigos definidos nulos

o portugues padrao requer 0

artigo definido para os sintagmas nominais definidos, e tambern para os sintagmas nominais genericos em posicao de sujeito. No portugues vernacular brasileiro e
tambem em Angola sao freqlientes os artigos nulos nos sintagmas
nominais definidos e genericos. Exemplos angolanos:
Esta a chatiar [0] mais velho porque? Pessoa pergunta-pergunta mais
e nao engula "cuspe", tundam [saiam] daqui! ... Kuzela, da
[0] castanha que escondeu ai nas pemas! ... (XITU 1977)
Qui vai faze [0] doutori branco ... Qui vai faze [0] sinhora? ...
{Maria Eugenia Lima "Madalena" (FERREIRA 1976, p.
330-1) }
[0] Palmatoria do branco das mina partiu cara ele ... [0] Pai sabe,
[0] mulher nao anda, fica so na cadeira ... [0] Pai espera
so cinza fecha buraco ... Qu'e que [0] branco fala olhando
tua cara? ... (SOROMENHO 1979)
[0] Patrao sempre nao tern inteligencia, tern mando so, rapaz! ...
[0] Barriga cresce, voce es corrida, vais ver so! ... [0]
Filho e nosso ... (VIEIRA 1974)
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[0] coracao fica triste cando tern carta e num podi rer! ... (RIBAS
1969)
[0] Minino pricisa ter mae portante; [0] minino pricisa e ter
orguio ... {Cochat Osorio, "Aiue" (ANDRADE 1976)}
Nao agradece, nao, porque [0] cubata e casa que [0] preto gosta
(RYDER 1979)
Quanto custa [0] bilhete? ... (RIBAS 1973)

AS artigos definidos nulos tambem sao frequentes no dialeto tradicional afro-boliviano, falado na regiao de Yungas (LIPSKI 2005b,
2006a, 2006c, 2006c, 2007), ocorrendo nas mesmas posicoes que
no dialeto vernacular angolano. Uns exemplos afro-bolivianos sao:
Va acaba [0] mundo.
[0] mayordomo pegaba [0] gente, [0] patron atras de [0] mayordomo.
[0] nube ta bien rojo.
[0] negro muy poco fue [a la guerra].
[0] perro ta flojo.

A elirninacao dos artigos definidos nos dialetos afro-portugueses e
afro-hispanicos e uma consequencia do contato com as linguas africanas em condicoes desfavoraveis, visto que nenhuma lingua africana tern artigos definidos. Em Angola, os artigos nulos tern sobrevivido no portugues vernacular em parte pela ausencia de artigos
nas linguas nacionais, mas tambem, talvez, porque estes sao redundantes nas combinacoes genericas e definidas. Pela mesma razao, os
artigos nulos prosperam no portugues vernacular brasileiro e no dialeto afro-boliviano: representam a simplificacao das conexoes entre
a sintaxe e a semantica.

As vogais parag6gicas
As vogais epenteticas e paragogicas ocorrem com frequencia
nos dialetos afro-portugueses (e, em seculos passados, tarnbern na
linguagem afro-hispanica), e representam a falta de consoantes fi.nais de silaba/palavra na maioria das linguas africanas, sobretudo da
familia banto (LIPSKI 2002). Naturalmente as pessoas com maior
competencia em portugues nao introduzem tantas vogais paragogicas, mas persistem algumas ainda no portugues vernacular falado
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como lingua nativa no Brasil (RAIMUNDO 1933, p. 69-71; RAMOS
1935, p. 248). No caso do portugues angolano, falado quase sempre
como segunda lingua, as vogais paragogicas sao mais freqilentes ao
nivel vernacular. Eis uns exemplos literarios do fenorneno:
E porque nao faz Muene Puto 0 mesmo que estao fazendo os Inguerezes? (CARVALHO 1890, p. 569):
'ingrezo, francezo, e lingua de branco' (SARMENTO 1880, p.
143).

mas, siou, puleque Maniputo da licenca tanto baranco do mato
venha no costa? (MATTOS E SILVA 1904, p. 225).
dotoro < doutor (KOPKE 1928, p. 161).
Prronto, pataliio ... si sio ... si sio pataldo (PEREIRA 1947, p.
240-1).

o sinho dotori veio do Lisboa, nao e? ... Vou guardari, sinho dotori: e pra ir no Lisboa, pra bilhete di lotaria. (CESAR
1962).
Rico, sim sinhori ... Manueli nao e urn danado ganguela ... (AZEREDO 1956, p. 92, 100, 116, 141).

Observamos que as vogais paragogicas e epenteticas do portugues popular angolano aparecem exatamente nas mesmas posiyoes que nos textos literarios afro-portugueses dos seculos XVIXIX, 0 que apoia a hipotese da contribuicao africana a fonologia
popular brasileira e angolana.

Sumario e conclusoes
Existem paralelismos sistematicos entre 0 portugues vernacular brasileiro e 0 portugues popular de Angola; cada uma das caracteristicas compartilhadas parece ter a sua origem quer na gram atica universal quer no contato entre 0 portugues e as linguas africanas (sobretudo da familia banto), seja na America ou no proprio
continente africano. E por isso que 0 estudo das variedades portuguesas de Africa serve para esclarecer as origens do portugues brasileiro e demonstrar a interacao do contato de linguas, da transmissao direta de traces Iinguisticos entre Africa e Brasil, e da criacao
de configuracoes novas devido a fatores universais decorrentes da
aquisicao de uma segunda lingua.
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