
Variação sociolinguística do português lusitano e do português brasileiro. 

 

 Aspetos sociolinguísticos do português em África 

 

 A sociolinguística é uma disciplina da linguística que estuda os aspetos resultantes da 

relação entre a língua e a sociedade, concentrando-se em especial na variabilidade social da 

língua nas sociedades monolíngues e, além disso, nas relações entre línguas que convivem 

em um território.  

  

 Em português, como em todas as línguas, há variações diatópicas, diafásicas e 

diastráticas. Podíamos também falar em dialetos, idioletos, socioletos e mesmo cronoletos. 

De uma outra perspectiva, mesmo poderíamos falar de diferenças por sexo (maior ocorrência 

dos palavrões nos homens). Mas aqui limitar-nos-emos apenas a uns quantos exemplos 

concretos. 

 Acima de todas estas variantes está o português padrão, caso queiramos considerar 

que existe apenas um após o acordo ortográfico. 

 

 Em Portugal a língua padrão, até tempos relativamente recentes, era a língua de 

Coimbra. Hoje ninguém põe em causa que o padrão estabelece-se a partir do lisboeta (meios 

de comunicação, centro político e cultural...), que marca diferenças fonéticas a respeito do 

português do centro-norte, mais conservador e mais próximo do galego-português: 

 - Relaxamento e desaparição das vogais átonas, especialmente em final de palavra. 

 - Desaparição da vogal fechada nos ditongos: caxa, pexe, toro...  

 Lisboa, aliás, por causa da imigração, é hoje porto de entrada de vocabulário novo 

chegado fundamentalmente de África:  bué, cota (mais velho > pais), bazar (fugir)... 

 Do ponto de vista sociolinguístico, em qualquer língua há que pôr em destaque a 

existência de gírias, há tempos muito relacionadas com os ofícios e hoje mais com as faixas 

etárias e níveis socioculturais. Eis alguns exemplos: garina (menina),  prisa (cadeia, prisão), 

ganda febra (mulher atraente).  No entanto, como em qualquer sociedade, a variante de 

prestígio não pode ser considerada algo estanco, alheio a outras realidades linguísticas. 

Assim, palavras e expressões que começaram sendo utilizadas na gíria estão hoje 

introduzidas em qualquer nível cultural: fixe, giro, chato, chatear, chungo, juntar os trapos... 

  

 No Brasil, as variações sociolingüísticas são condicionadas pela imensidão do 

território brasileiro, pelas etnias originárias do país e pela diversa procedência geográfica e 

social das pessoas (livres ou escravos) que foram ocupando o território. No entanto, muitos 

linguistas afirmam ter mais interesse no Brasil o estudo dos socioletos do que o dos dialetos. 

Vamos apenas citar algumas características que afastam diversos falares populares do 

“Português padrão” do Brasil: 

 - Falta de concordância entre o sujeito e o verbo: as meninas joga. 

 - Esta falta de concordância provoca, em muitos casos, uma simplificação extrema das 

formas verbais. Vejamos: Para além da desaparição na 2ª pessoa da forma  tu cantavas por  



você cantava, há (parece que em aumento) falantes do Brasil que substituem nós por a gente 

(a gente cantava). Com o qual podemos chegar a este modelo: 

  eu cantava você cantava  a gente / nós cantava   eles/vocês cantavam 

 E, se temos em conta que há também uma tendência à desnasalização das vogais 

finais postônicas, nalguns falantes este tempo vê-se reduzido a uma única forma: cantava 

 - Apenas mais uns exemplos que, curiosamente, também existem no galego (oficial ou 

dialetal): 

  -Assimilação do “ndo” em “no”( falano/falando) ou do “mb” em “m” 

(tamém/também) 

  -Desnasalização das vogais postônicas: home/homem 

  -Uso de “r” pelo “l” em final de sílaba e nos grupos consonantais: 

pranta/planta; broco/bloco 

  - Alternância de “lh” e “i”: muier/mulher; 

 

 No que diz respeito das ex-colônias africanas, a situação é diferente pelo facto de o 

português, embora língua oficial, ser a língua materna de uma minoria. Em Cabo Verde 

temos a existência do crioulo (atualmente com uma polémica de se deve ou não ser 

introduzido na escola). Em Angola e Moçambique existem muitas línguas autóctones. Tudo 

isto faz com que o português esteja presente apenas na escola, nos meios de comunicação e 

na vida oficial. De facto, há linguistas que falam do “português do Brasil” mas do “português  

em Angola e Moçambique”. Portanto, é o português padrão europeu com alguma semelhança 

a respeito do português do Brasil (tendência à próclise do pronome pessoal, uso dos 

possessivos sem artigo). A característica mais destacável do português africano é a 

incorporação de vocabulário das línguas autóctones especialmente do mundo rural e 

espiritual. Eis alguns exemplos: 

 

- Em Angola:  

 - Kilombo: acampamento guerreiro 

 - Maka: conflito, discussão. 

 - Suku: Deus criador do mundo 

 - Kota: velho 

 - kimbo: aldeia  

 - Bazar: fugir 

 - Capim: erva 

 - Fuba: farinha de milho 

 - Cacimbo: neblina ou nevoeiro fino 

 

- Em Moçambique: 

 - Matope. lodo, lama 

 -  Xipoco: fantasma 

 - Nhamussoro: adivinho 

 - Mulungo, Branco, Senhor. 

 - Mufana: criança 

 

 

 

 



- Do crioulo de Cabo Verde, eis uma preciosa morna (com a letra em português). Podes ouvir 

em https://www.youtube.com/watch?v=ERYY8GJ-i0I 

 

Sodade (Cesária Évora) 

Quem mostra' bo 
Ess caminho longe? 
Quem mostra' bo 
Ess caminho longe? 
Ess caminho 
Pa São Tomé 
 
Sodade sodade,Sodade 
Dess nha terra São Nicolau 
 
Si bô 'screvê' me 
'M ta 'screvê be 
Si bô 'squecê me 
'M ta 'squecê be 
 
Até dia 
Qui bô voltà 
 
Sodade sodade, Sodade 
Dess nha terra São Nicolau 
 

Quem te mostrou 
esse caminho longínquo? 
Quem te mostrou 
esse caminho longínquo? 
Esse caminho  
para São Tomé. 
 
Saudade, saudade, saudade, 
da minha terra de São Nicolau  
 
Se tu me escreves, 
eu escrever-te-ei 
Se ti me esqueces 
Eu esquecer-te-ei. 
 
Até o dia  
Que tu voltes. 
 
Saudade, saudade, saudade, 
da minha terra de São Nicolau 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociolingu%C3%ADstica 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/variacoes-linguisticas-o-modo-de-falar-do-

brasileiro.htm 

http://www.oi.acidi.gov.pt/docs/Col_Percursos_Intercultura/3_PI_Cap6.pdf 

http://www.ulbra.br/letras/files/sociolinguistica-a-lingua-e-suas-variacoes.pdf  
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