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Aquisição e erosão no desenvolvimento linguístico de falantes bilingues em Angola 

Resumo 

Neste estudo, analisamos os efeitos da exposição linguística sobre a competência bilingue 

(português – umbundu) de crianças angolanas em idade escolar. Na pesquisa, avaliamos a 

capacidade de falantes bilingues, que se encontram em diferentes estádios de desenvolvimento 

linguístico, formarem o plural dos nomes, de modo a perceber se (i) o desenvolvimento linguístico 

ocorre de forma proporcional nas duas línguas, ou (ii) se há erosão numa das línguas (em particular, 

na língua da família) resultante do desequilíbrio do grau de exposição linguística, após a entrada na 

escola, onde se fala unicamente o português. Através de um questionário adaptado do Bilingual 

Language Profile (Birdsong et al, 2012) selecionamos uma amostra de 28 alunos bilingues, sendo 

14 da 3ª classe (7,6 anos de idade, em média) e 14 da 9ª classe (16 aos de idade, em média) e 

outros 28 alunos monolingues das mesmas classes, que serviram de grupo de controlo. Os 

participantes foram submetidos a uma tarefa lúdica de produção oral induzida por imagens, “O Jogo 

da Memória”. Os resultados mostram diferenças significativas entre os alunos que se encontram na 

3ª classe e os que frequentam a 9ª classe no que respeita à formação do plural em ambas as 

línguas. Os alunos mais novos (3ª classe) têm mais dificuldades em formar o plural em português, 

sobretudo em situações em que têm de aplicar regras particulares (por exemplo, substituir -ão por 

-ões), comparativamente ao umbundu, língua que forma o plural pela mudança de classes nominais. 

No grupo de alunos mais velhos (9ª classe), há uma tendência deste quadro se inverter, isto é, os 

alunos apresentam mais dificuldades na formação do plural em umbundu. Apesar de não se tratar 

de um estudo longitudinal, os dados sugerem que a alteração do grau de exposição linguística, como 

consequência da escolarização em português, pode ter contribuído para esta inversão de 

competências, o que nos leva a inferir que a língua da família é vulnerável a efeitos de erosão. 

 

Palavras-chave: aquisição linguística, bilinguismo, erosão, formação do plural, português, umbundu 
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Acquisition and erosion in the linguistic development of bilingual speakers in Angola 

Abstract 

In this study, we analyzed the effects of language exposure on bilingual competence (Portuguese - 

Umbundu) of Angolan children at school age. In particular, we evaluate the ability of bilingual 

speakers, who are at different stages of linguistic development, to form the plural of nouns, in order 

to understand if (i) linguistic development occurs proportionally in both languages , or (ii) if there is 

attrition in one of the languages (in particular, the family language ) as consequence of unbalanced 

language exposure, after entering school, where only Portuguese is spoken. Through a questionnaire 

adapted from the Bilingual Language Profile (Birdsong et al, 2012) we selected a sample of 28 

bilingual students, 14 from the 3rd class (mean age 7,6 in overage) and 14 from the 9th grade 

(mean age 16 in overage) and 28 other monolingual students in the same classes, who served as 

the control group. Participants were subjected to an elicited oral production task, based on "The 

Memory Game”. The results show significant differences between the younger students (who are in 

the 3rd class) and those who attend the 9th grade with respect to plural marking. The first group 

has more difficulties in marking the plural in Portuguese, especially when they have to apply 

particular rules (e.g. replace -ão for -ões), compared to umbundu, where the plural is produced by 

the change of nominal classes. In the group of the older students this situation inverts. Although this 

is not a longitudinal study, we may conclude that the change in the degree of language exposure has 

contributed to this reversal of competences, which leads us to infer that the family language is 

vulnerable to effects of attrition. 

 

Keywords: bilingualism, erosion, linguistic acquisition, plural formation, Portuguese, Umbundu 
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INTRODUÇÃO 

A aquisição de uma língua é um processo que acontece desde o nascimento (ou mesmo no ventre 

materno) e pode estender-se até à idade adulta. Ao longo do processo, vários são os fatores que podem 

influenciar de forma positiva ou negativa a aquisição linguística, sobretudo quando estamos perante o 

desenvolvimento de duas línguas (Grosjean, 1982). Sabemos que, no caso da aquisição bilingue, as 

duas línguas a serem adquiridas nem sempre são dominadas de forma equilibrada (Romaine, 1995), 

sendo grande a possibilidade de ocorrer o fenómeno de “erosão linguística” em uma delas (Flores, 

2008). Erosão linguística corresponde ao declínio de conhecimento linguístico previamente adquirido, 

que pode levar à perda temporária ou permanente da capacidade de utilização de uma língua para fins 

comunicativos. Ocorre em consequência da alteração do grau de exposição linguística às duas línguas 

do falante bilingue a certa altura da sua vida. 

Autores como De Bot (1994), Filmore (1991), Flores (2008; 2013) e Schmid (2004) têm-se dedicado 

ao estudo da erosão linguística na aquisição bilingue e apontam o contexto de imigração como sendo 

aquele que mais propicia a ocorrência deste fenómeno linguístico, sendo a idade de imigração e, 

consequentemente, de início da aquisição da L2 um fator comprovadamente importante nesse 

processo. 

Porém, partindo do pressuposto de que a erosão pode acontecer noutros contextos que não sejam o 

de imigração, desenvolvemos esta pesquisa com o objetivo de verificar como ocorre o desenvolvimento 

linguístico bilingue português-umbundu em Angola. O contexto angolano é um contexto multilingue em 

que quase todas as crianças do meio rural e uma parte significativa das que residem nos meios urbanos 

são expostas (ativa ou passivamente) a mais de uma língua nos primeiros anos da sua vida.  

A ordem e os contextos em que o português é adquirido no território angolano fazem com que esta seja 

a segunda língua materna (paralelamente a uma língua bantu) de uma parte significativa da população 

(Nzau, 2011). Nestes casos, a importância e estatuto que o português possui favorecem a sua 

hegemonia sobre a outra língua materna cujo grau de exposição é limitado ao contexto familiar. Às 

vezes, esta língua é utilizada por apenas alguns membros do agregado familiar. Além disso, o grau de 

exposição linguística sofre ainda um grande desequilíbrio no momento em que as crianças (bilingues, 
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ou ainda não) ingressam na escola, lugar onde predomina o português e onde passam uma parte 

significativa do seu tempo.  

Para a compreensão do estado da arte relativamente à temática que pretendíamos investigar, e para a 

compreensão da análise que se faz no capítulo quatro, apresentamos nos três capítulos iniciais deste 

trabalho uma abordagem sobre o bilinguismo em geral, sobre o bilinguismo em Angola, em particular, 

e sobre a descrição das estruturas morfológicas do português e do umbundu, respetivamente. 

O fenómeno linguístico analisado no presente estudo é a formação do plural dos nomes nas duas 

línguas. Os objetivos específicos consistes em saber se as estruturas de marcação do plural da língua 

da família (a língua umbundu) são sensíveis ao fenómeno de erosão linguística, assim como verificar o 

papel que desempenha a idade de início de aquisição e o grau de exposição a cada uma das línguas 

dos participantes no domínio dessas estruturas em ambas as línguas. Para isso, através de um 

questionário adaptado do Bilingual Language Profile (Birdsong et al, 2012), selecionamos uma amostra 

de 56 participantes, 28 dos quais se encontram a frequentar a 3ª classe (14 monolingues e 14 

bilingues) e outros 28 a 9ª classe (14 monolingues e 14 bilingues) em duas escolas contíguas 

localizadas no Município de Caconda, na Províncias da Huíla, região sul de Angola. 

Os participantes foram submetidos a uma tarefa lúdica de produção oral induzida por imagens, “O Jogo 

da Memória”, que consiste na apresentação sucessiva de slides com diferentes objetos e pessoas. À 

medida em que os vários elementos aparecem ou desaparecem, os participantes devem descrever o 

que lhes é apresentado, tendo de usar substantivos no singular ou no plural.  

Os resultados são apresentados no capítulo quatro e mostraram diferenças significativas entre os 

participantes à entrada na escola e à saída do I Ciclo do ensino secundário no que respeita a formação 

do plural em ambas as línguas, embora em sentido inverso. Os primeiros têm mais dificuldades em 

formar o plural em português, sobretudo em situações em que têm de aplicar regras particulares, 

comparativamente ao umbundu, língua que forma o plural pela mudança de classes nominais; e os 

dados recolhidos dos segundos mostram que há uma tendência deste quadro se inverter, ou seja, a 

proficiência dos alunos da 9ª classe em formar o plural em português melhora significativamente, 

porém os mesmos apresentam dificuldades em formar o plural de palavras que selecionam afixos 

pouco comuns na língua umbundu. 
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CAPÍTULO I – BILINGUISMO 

1.1 Bilinguismo: conceito e tipos 

Falar mais do que uma língua é uma capacidade que muitas pessoas procuram adquirir como 

consequência, por um lado, da cada vez mais elevada necessidade de estarem inseridas nas 

sociedades multiculturais e, por outro lado, de recomendações de investigadores e políticos que 

acreditam nas vantagens cognitivas e sociais do bilinguismo. Há, por sua vez, falantes que não 

procuram intencionalmente adquirir essa capacidade, ou seja, alcançam-na naturalmente em 

consequência da sua inserção num ambiente linguístico em que coexistem duas línguas. Nos casos 

em que não existe uma diferença de tempo no início de exposição às duas línguas, “uma criança irá 

adquirir duas línguas maternas (2L1)” (Almeida & Flores, 2017: 276). 

Segundo Wei (2005: 2), “there are many reasons for speakers of different languages to come into 

contact. Some do so out of their own choosing, while others are forced by circumstances”. Este autor 

aponta razões políticas, desastres naturais, religiosas, culturais, económicas, educacionais e 

tecnológicas como alguns dos principais factores que favorecem o surgimento do fenómeno do 

bilinguismo. Estas estão presentes em quase  todos os contextos, pois, de acordo com Pereira (2011: 

15), “os falantes bilingues  constituem a maior parte da população mundial”. 

A primeira impressão que temos quando ouvimos falar em bilinguismo é que esta expressão se refere 

a um falante que possui um domínio perfeito de duas línguas. Aliás é dessa forma que o conceito era 

definido nos primeiros ensaios sobre a temática, ou seja, a competência bilingue era encarada como 

um grau idealizado de conhecimento a atingir em ambas as línguas (Bloomfield, 1933). Trata-se de 

uma maneira de conceitualizar o fenómeno do bilinguismo, contudo, a sua aplicação em contextos 

reais de comunicação é muito incomum, pois é muito difícil que um falante possua proficiência idêntica 

em duas línguas diferentes em todas os domínios do conhecimento linguístico.  

Esta limitação levou a que rapidamente esta definição fosse abandonada em detrimento de outras que 

introduzissem a questão da relatividade em conformidade com a proficiência no domínio das línguas 

(Grosjean, 1982). Por conseguinte, as melhores formas de definir e abordar o fenómeno do bilinguismo 

“são as que o representam como um contínuo em que cabem diferentes modalidades e graus de 

competência linguística, diferentes modos e idades de aquisição ou de aprendizagem, diferentes 
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atitudes e opções de uso, entre outros aspetos” (Pereira, 2011: 15).  Assim, independentemente da 

perspetiva de abordagem que se adota, a expressão passou a designar “falantes que possuem 

competência linguística [adquirida de várias formas] em pelo menos duas línguas” (Almeida & Flores, 

2017: 375), considerando diversos fatores que podem influenciar o processo.  

O fenómeno do bilinguísmo pode ser encarado igualmente do ponto de vista social, se considerarmos 

que, num mesmo país, podem co-existir várias línguas, a depender do número de comunidades 

étnicas/linguísticas que possui. Apesar de, na maior parte dos pasíses, se oficializar apenas uma ou 

duas línguas, o intercâmbio inter- e intra-falantes faz com que um mesmo indivíduo possa dominar 

duas ou mais línguas, utilizando cada uma delas a depender do contexto em que o mesmo se encontra. 

No entanto, “em muitas comunidades essa escolha pode passar do nível individual para o nível 

institucionalizado, dada a abrangência da situação de bilinguismo. Afirma-se que essas comunidades 

passam a viver em situação de diglossia” (Bassani, 2015: 9). 

Estas perspetivas de encarar a questão do bilinguismo faz com que muitos autores (Harmers & Blanc, 

2000 e Megale, 2005, por exemplo) considerem uma análise multidimensional ao estudar o fenómeno. 

Desta forma, ao nível individual o bilinguismo pode ser equilibrado ou dominante. O bilingue equilibrado 

apresenta grau de proficiência semelhante nas duas línguas, enquanto o bilingue dominante demonstra 

maior proficiência numa língua comparativamente à outra (Figueira, 2017). 

Ainda considerando a dimensão individual do bilinguismo, e com base na organização dos códigos 

linguísticos pelos indivíduos, desde Weinreich (1953) se considera a distinção entre bilinguismo 

composto e coordenado. Segundo este autor, no falante bilingue composto as representações de 

significados das palavras, nas diferentes línguas, encontram-se partilhadas; no bilingue coordenado, 

encontram-se separadas. 

Por outro lado, considerando a dimensão social do bilinguismo, Fishman (1977) classifica os falantes 

bilingues em populares e de elite. De acordo com esta classificação, os bilingues populares são os 

integrantes de um grupo minoritário cuja língua familiar não tem status elevado na sociedade da língua 

dominante onde residem; bilingues elite são aqueles indivíduos que falam a língua dominante da 

sociedade e que também falam outra língua que lhes dá valor adicional dentro dessa sociedade 

(Pereira, 2011). 
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Por outro lado, Lambert & Tucket (1973) distinguem o bilinguismo aditivo de um bilinguismo subtrativo. 

Segundo esta classificação, o bilingue é aditivo quando o indivíduo adquire uma segunda língua sem 

perder a proficiência da L1, e o bilingue é subtrativo quando o indivíduo perde proficiência a nível da 

L1 ao adquirir a L2 (Pereira, 2011). Bhatia & Ritchie (2006), adicionam a estas duas o bilinguismo 

primário, quando o falante possui uma dupla competência adquirida naturalmente, e o bilinguísmo 

secundário, quando ocorre instrução sistemática e formal de outra língua. É imporatante referir que 

estes são termos que já não são utilizados em investigações atuais, por possuírem uma conotação 

negativa. 

Na dimensão sociocultural, Jeménez & Parra (2012: 105) falam de quatro tipos de bilinguismo: o 

bilinguuismo estável, que corresponde a “la diferenciación linguística entre dos grupos que comparten 

el mismo terreno, y donde el grupo bilingue se ve obligado a distinguir el uso de una lengua y otra 

según los dominios sociolinguísticos”; o bilinguismo dinâmico, em que “la situación social y 

diferenciación entre roles y uso de las distintas lenguas están dirigidos hacia uma asimilación 

linguística”; o bilinguuismo transicional, no qual os “dos idiomas asumen las mismas funciones, lo que 

se presta al uso exclusivo de una de las lenguas para cumplir las distintas funciones comunicativas”; 

e, finalmente, o bilinguismo vestigial ou de vestígio, em que se regista “una asimilación linguística casi 

total y donde el bilinguismo cumple uma función simbólica que se asocia con una minoría pequeña a 

punto de extinción”. 

Uma outra dimensão em que o fenómeno do bilinguismo é estudado está relacionado com o grau de 

fluência; nessa perpetiva, Edwards (2006) identifica o bilinguismo recetivo (ou passivo) e produtivo (ou 

ativo). No primeiro caso, o indivíduo entende uma língua, seja falada ou escrita, mas não pode produzir 

por si próprio (passivo) e no segundo o indivíduo pode fazer as duas coisas (ativo) (Pereira, 2011).  

Almeida & Flores (2017) consideram simultaneamente várias dimensões ao estudarem o fenómeno do 

bilinguismo e, por isso, classificam-no em Bilingual First Language Acquisition, ou bilinguismo 

simultâneo, e em Bilingual Second Language Acquisition, ou bilinguismo sucessivo. Considera-se  que 

um falante é bilingue simultâneo quando está em contacto com duas línguas desde o nascimento, até 

aos três anos de idade, e é falante bilingue sucessivo quando a segunda língua é introduzida ainda 

durante a infância, isto é, a partir dos três ou quatro anos de idade (bilingue sucessivo precoce) ou na 

idade adulta (falante L2 ou bilingue sucessivo tardio). 
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Para o bilinguismo sucessivo, Flores & Almeida (2017) apresentam dois subtipos, resultantes do fator 

idade. O primeiro é aquele em que a aquisição da segunda língua decorre ainda na infância, ou seja, 

num momento em que o falante já adquiriu ou está a adquirir a sua primeira língua, havendo, neste 

caso, a possibilidade do falante alcançar uma proficiência semelhante ou muito próxima ao de um 

falante nativo nos vários domínios do saber linguístico (desde a pronúncia à sintaxe); e o segundo, 

quando o contato com a segunda língua ocorre em idade adulta, e neste caso o falante tem muito mais 

dificuldades em atingir uma competência (quase) nativa nessa língua, mesmo que viva durante várias 

décadas no país onde a mesma é falada. 

É essencialmente esta classificação de Almeida & Flores (2017) que seguimos ao longo de toda a 

análise neste trabalho, primeiro pelo fato já referenciado de a mesma considerar simultaneamente 

várias dimensões do bilinguismo e, segundo, porque o público alvo da nossa pesquisa corresponde a 

falantes de duas línguas, incluindo falantes com exposição a ambas desde o nascimento e outros com 

exposição precoce à segunda língua desde até os 4 anos de vida.  

1.2 Fatores que influenciam o desenvolvimento linguístico bilingue 

Vários são os estudos que têm demostrado que, em casos de bilinguismo, muitos fatores condicionam 

o desenvolvimento linguístico harmónico dos falantes nas duas línguas (veja-se, por exemplo, Ellis, 

1994; Ortega, 2013; Pearson, 2007; Muñoz, 2011 e Schumann, 1978). Se, por um lado, há fatores 

que favorecem o desenvolvimento das duas línguas, há, por outro lado, fatores que atrasam este 

processo. Os mesmos podem ser internos ao indivíduo ou externos, sendo que, em muitos casos, estes 

se encontram relacionados entre si. 

Não é intenção deste trabalho apresentar de forma profunda todos os fatores que influenciam o 

desenvolvimento linguístico bilingue. Por isso, apontamos de seguida, resumidamente, alguns dos 

fatores que têm sido mais estudados: 

1.2.1 A transferência entre línguas 

A questão da interferência linguística é um dos fenómenos linguísticos mais estudados em situações 

de aquisição de duas línguas. Segundo Xavier & Mateus (1990), há interferência quando um sujeito 

bilingue utiliza, numa das línguas de que é falante, uma forma ou um traço próprio da outra língua. A 

transferência pode afetar diferentes áreas do conhecimento linguístico e atingir diferentes graus de 
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intensidade. Pode consistir em transferência lexical ou na modificação de aspetos da estrutura da língua 

adquirida por influência da outra língua. 

Em termos teóricos, as interferências enquadram-se na hipótese da existência de ‘dois sistemas 

linguísticos diferenciados’ numa situação de bilinguismo, proposta por De Houwer (1990), Genesee 

(1989) e Meisel (1989) segundo em que se defende que as crianças que adquirem duas línguas 

maternas desenvolvem logo desde o início dois sistemas de representação distintos. Na definição mais 

rígida dessa hipótese, as interferências são fenómenos passageiros associados a certos estádios de 

aquisição, limitando-se ao nível do uso das línguas, mas não da sua representação gramatical. Almeida 

& Flores (2017), ao abordagem a coabitação entre os dois sistemas linguísticos de acordo com a 

hipótese acima, explicam que a interação entre os dois sistemas linguísticos pode assumir três 

formatos: pode ocorrer uma transferência, como já foi referenciado, de uma estrtura existente numa 

língua para a outra língua.  Pode dar-se o caso de uma dada estrutura se desenvolver de forma mais 

lenta no falante bilingue em comparação com um monolingue. Neste caso, aponta-se para um atraso 

no desenvolvimento de uma estrutura. Por fim, pode acontecer que exista uma aceleração no 

desenvolvimento de uma estrutura numa língua devido à presença dessa mesma estrutura na outra 

língua. 

A hipótese que se opõe à da existência de dois sistemas linguísticos diferenciados, é a de Volterra & 

Taeschner (1978) segundo a qual num primeiro momento do desenvolvimento linguístico, existe 

apenas um único sistema de representação dos dois sistemas linguísticos aos quais a criança é 

exposta. Segundo esta hipótese, o que é chamado de interferência explica-se pelo fato do falante ainda 

não ter chegado à representação completamente separada dos seus dois sistemas linguísticos. 

O processo de transferência pode ocorrer em dois níveis distintos: o da competência linguística e o da 

produção. No primeiro caso, o falante bilingue transfere as representações mentais do sistema 

gramatical de uma das línguas para outra. Já no segundo caso, o falante bilingue apresenta dificuldades 

relacionadas com o processamento linguístico, isto é, transferências no momento da ativação deste 

conhecimento para fins de produção verbal (Flores, 2008). 

É importante reiterar que o processo de transferência nem sempre resulta em interferência linguística. 

Em línguas consideradas próximas, como o português e o espanhol, pode ocorrer a transferência de 

uma estrutura que, por existir nas duas línguas, facilita a situação de bilinguismo (Gil, 2015; Rodrigues, 
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2013). Porém, nem sempre acontece dessa maneira, ou seja, a coabitação pode ser entre duas línguas 

estruturalmente distintas, como o português e o mandarim, e nestes casos a aprendizagem da língua 

segunda torna-se mais problemática (Macedo, 2015; Shu, 2014). 

1.2.2 Quantidade e qualidade da exposição  

O grau e o tipo de exposição linguística são um outro fator que pode condicionar o desenvolvimento 

linguístico bilingue. Conseguimos perceber a importância deste fator desde o tipo de bilinguismo que 

constitui o alvo do nosso estudo, o bilinguismo simultâneo, designação utilizada para distinguir as 

situações em que a exposição às duas línguas ocorre desde o nacimento até mais ou menos aos 3 

anos, em oposição às situações em que a exposição à segunda língua é tardia, isto é, ao bilinguismo 

sucessivo. No primeiro caso, os falantes possuem maiores probabilidades de adquirir um nível de 

proficiência nativa nas duas línguas “e fazem-no de uma forma muito semelhante aos falantes 

monolingues” (Almeida & Flores, 2017: 294) e no segundo nem sempre isso acontece. 

Fazendo uma análise superficial, pode-se pensar que ser um falante bilingue implica necessariamente 

possuir uma proficiência reduzida nas duas línguas, pois “a criança bilingue tem de dividir o tempo em 

que está acordada por duas línguas e, em teoria, isso significa que tem quantitativamente menos 

exposição a cada uma delas do que a criança que é exposta a apenas uma língua no seu quotidiano” 

(Flores & Correia, 2017: 243). Porém, várias investigações, das mais antigas às mais recentes (Flores, 

2019; Meisel, 1989; 1990), têm demonstrado que a mente humana está biologicamente predisposta 

para o multilinguismo e adquirir duas línguas ao mesmo tempo não impede que uma criança atinja um 

alto nível de proficiência nas duas línguas. Além disso, mesmo a quantidade de exposição linguística 

das crianças monolingues é muito variada, ou seja, há crianças que crescem no seio de famílias 

numerosas, com abundante comunicação verbal entre os seus membros e outras que passam muitas 

horas sozinhas, ou em ocupações que não envolvem interação verbal.  

Mesmo sob circunstâncias sociais muito diferentes, todavia, o processo de aquisição de uma língua 

nativa é bastante uniforme. Esta observação sugere que a relação entre a quantidade (e qualidade) de 

exposição linguística que uma criança recebe e a competência linguística que desenvolve não é uma 

relação linear simples “de um para um”, revestindo-se de uma complexidade ainda insuficientemente 

compreendida (Flores & Correia, 2017). 
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Apesar de genericamente a relação entre o a quantidade e qualidade de exposição linguística ser 

discutível, várias são as investigações que têm demonstrado a existência de associação entre a 

quantidade e qualidade de exposição e o desenvolvimento de dominios específicos de aquisição 

linguística, sobretudo ao nível do léxico (Figueira, 2017; Flores & Correia, 2017).  

Apesar da criança nascer predisposta a adquirir pelo menos uma língua1, o processo de 

desenvolvimento da capacidade comunicativa só ocorre quando a criança cresce num contexto que lhe 

proporcione condições para o efeito. De acordo com este pensamento, podemos dizer que as crianças 

não estão isentas de sofrerem influências linguísticas com base no que ouvem diariamente. Isto quer 

dizer que o desenvolvimento de algumas capacidades por parte da criança bilingue, como as que estão 

relacionadas com a correção linguística, por serem em certa medida reprodução daquilo que elas 

ouvem de pessoas com quem interagem, estão condicionadas à existência dessa capacidade nas 

pessoas com quem ela interage. 

Outros elementos importantes que favorecem a existência de assimetrias na exposição linguística de 

um falante bilingue são os estatutos que as línguas desempenham na comunidade em que o mesmo 

está inserido. Tal como verificamos nas abordagens sobre o bilinguismo, algumas classificações deste 

fenómeno resultam do tipo de exposição que o falante possui nas duas línguas. Assim, uma criança 

que nasce num país que possui duas línguas oficiais possui um grau de exposição diferente nas duas 

línguas, comparativamente a uma criança que nasce num país com apenas uma língua oficial e que 

esteja exposto à segunda língua apenas no seio familiar ou numa comunidade restrita de falantes. 

O acesso à literacia é igualmente um elemento importante que aumenta o grau de exposição a uma 

língua. Um falante bilingue que saiba ler possui maiores probabilidades de perceber o funcionamento 

de uma língua e, com alguma prática, de produzir corretamente enunciados, em relação a um falante 

bilingue que não tenha essa capacidade. Em consequência deste tipo de exposição à língua, Schmid 

(2011) diz que há dois meios diferentes de contato com as línguas: o contato passivo e o contato ativo. 

Para este autor, ao contrário do que acontece no input ativo, o contato passivo envolve um input através 

de livros, televisão, rádio, entre outros meios, mas não há utilização efetiva da língua. 

                                                
1 Conforme a teoria inatista de Noam Chomsky (e.g. Chomsky, 1986) 
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1.2.3  A idade 

É relativamente consensual que uma criança parece ter muito mais facilidade em adquirir uma segunda 

língua do que um adulto (Almeida & Flores, 2017). Partindo deste pressuposto, podemos dizer que 

crianças que desde o nascimento são expostas a duas línguas e que mantenham, ao longo do 

crescimento, contato regular com as duas línguas, possuem a facilidade de desenvolver competências 

nativas nas duas línguas. Apesar disso, mesmo uma exposição regular às duas línguas, estes falantes 

sempre apresentam particularidades no seu conhecimento linguístico, resultante da sobreposição de 

uma língua sobre outra.  

O efeito da idade na aquisição de uma língua está estreitamente relacionado com o desenvolvimento 

da capacidade cognitiva do aprendente, ou seja, quanto mais velho se é, mais desenvolvida será a 

capacidade cognitiva. Nestes termos,  

entendendo a memória como um sistema de estrutura interna complexa que permite (i) a 

codificação, (ii) o armazenamento e (iii) a recuperação da informação codificada e armazenada, e 

partindo do princípio de que nada haverá que saibamos ou que saibamos fazer que não esteja 

inscrito nos nossos subsistemas de memória, claro está que os “saberes” e “mestrias”, i.e., as 

“competências” que permitem ao falante-ouvinte (e/ou escrevente-leitor) fazer uso de um ou mais 

sistemas linguísticos terão de ser suportadas por subsistemas de memória (Martins, 2016: 96).  

O efeito da idade sobre o desenvolvimento bilingue é mais ou menos semelhante, se entendermos a 

aquisição de uma língua como um processo que obedece a fases específicas, independentemente dos 

contextos em que o processo ocorre. Flores (2010; 2011) estuda dois contextos específicos: o de perda 

de uma língua e o de aquisição de uma língua de herança. O primeiro diz respeito a crianças 

portuguesas que crescem em contextos de imigração e que regressam para Portugal em algum 

momento da sua vida. Com base na análise das entrevistas realizadas a estas crianças, a autora 

demonstra que a idade de regresso e a consequente perda do contato regular com a língua de migração 

é um fator essencial na manutenção do bilinguismo destes falantes e a faixa etária dos 11-12 anos 

constitui um limite crítico para a estabilização de saber linguístico, nomeadamente do domínio sintático. 

Isto significa que as crianças bilingues que mantêm contato contínuo com as duas línguas até a esta 

idade tendem a manter a sua competência bilingue, mesmo que deixem de estar expostas a uma 
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dessas línguas a partir desse momento. As crianças que perdem o contacto com uma das suas línguas 

antes dessa idade, apresentam altos níveis de erosão linguística. 

O segundo contexto diz respeito a crianças portuguesas residentes num país de emigração que 

adquirem o português como sua “língua de herança”. Num outro estudo, Flores & Barbosa (2010) 

analisam a proficiência de crianças portuguesas, residentes na Alemanha, relativamente ao uso e à 

colocação do pronome clítico e constatam que estes falantes desenvolvem um conhecimento 

gramatical semelhante aos falantes monolingues, no entanto, apresentando atraso quando à sua 

estabilização.. As faixas etárias dos 11-12 anos de idade também representaram um importante marco 

no desenvolvimento da competência bilingue destas crianças, ou seja, ela representa a idade em que 

o conhecimento sobre a utilização dos pronomes clíticos é mais ou menos estabilizado. As crianças 

bilingues mais novas nos mesmos contextos apresentam um conhecimento pouco estável das regras 

de colocação dos clíticos. 

Com base na aplicação de um questionário que mede a sensibilidade e as atitudes linguísticas dos 

falantes bilingues canadenses diante das duas línguas oficiais do Canadá, Adsett & Morin (2005) 

investigam a variação no contato e no domínio das línguas oficiais do Canadá nas diferentes regiões 

deste país. Os seus resultados demonstram igualmente que, mesmo em contextos em que a criança 

está exposta permanentemente a duas línguas, os efeitos da idade sobre a aquisição são visíveis. Há 

estruturas que só se estabilizam em estádios tardios de desenvolvimento e outras que, se não forem 

adquiridas numa fase da aquisição por razões de redução de exposição de acordo das com as distintas 

regiões (em que se pode falar mais uma língua em relação a outra), dificilmente são adquiridas mais 

tarde. 

Várias são as explicações que os investigadores têm encontrado para explicar esta situação. A mais 

conhecida e, por isso, mais discutida é a hipótese da existência de um período crítico para aquisição. 

1.2.3.1 Hipótese do Período Crítico 

A Hipótese do Período Crítico (HPC) surge em paralelo à teoria da capacidade inata da linguagem de 

Noam Chomsky. Ela surge através do neurologista alemão, refugiado nos Estados Unidos, durante a 

segunda guerra mundial, Eric Lenneberg, que, baseado nas suas observações clínicas, chega à 

conclusão de que “o desenvolvimento da linguagem na criança pode ser explicado através da biologia” 
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(Sim-Sim, 2017). A existência de um período crítico sobre o desenvolvimento linguístico baseia-se na 

interpretação de factos observáveis, tais como a correlação entre o desenvolvimento motor e os marcos 

de desenvolvimento da língua, como por exemplo sentar-se, gatinhar e andar pela mão de um adulto e 

produzir lalação, compreender ou produzir as primeiras palavras. Lenneberg (1969) fundamenta esta 

posição nos seguintes termos: 

it is possible to correlate the variable language development with the variables chronological age 

or motor development, it is possible to relate it to the physical indications of brain maturation, such 

as the gross weight of the brain, neurodensity in the cerebral cortex, or the changing weight 

proportions of given substances in either gray or white matter. (Lenneberg, 1969 Apud Sim-Sim, 

2017: 11). 

Podemos verificar que, com a HPC, se assume que a capacidade para adquirir uma língua é uma 

consequência da maturação neurológica, na medida em que os marcos de desenvolvimento linguístico 

ocorrem em simultâneo com outros marcos de desenvolvimento físico e de coordenação motora e que 

parece haver um período ideal ou preferencial (período crucial ou crítico), entre o nascimento e a 

adolescência, para que a aquisição tenha lugar (Sim-Sim, 2017). 

Com base nessa argumentação, infere-se que, sendo o desenvolvimento linguístico dependente 

essencialmente da maturação neurológica e física, “a privação de input linguístico na infância 

compromete o processo de aquisição e desenvolvimento linguísticos” (Martins, 2016: 100). Apesar da 

aceitação desta hipótese não ser muito pacífica, ela é, na nossa opinião, a que melhor explica o 

processo de fossilização, ou seja, o processo que ocorre quando o aprendente de uma língua cessa de 

forma permanente o processo de aprendizagem, impedindo assim que a sua interlíngua se desenvolva. 

O argumento é um adulto só excecionalmente consegue adquirir proficiência, igual à de um falante 

nativo dessa língua (Selinker, 1972; 1996; Selinker & Han 2001). 

Por outro lado, muitos autores das correntes interacionistas e cognitivistas da aquisição linguística 

rejeitam essa hipótese. Esta rejeição é baseada no argumento de que a aprendizagem das línguas se 

dá unicamente pela utilização das mesmas (usage-based). Assim, para os autores que defendem esta 

posição, não se pode falar de período crítico porque o pensamento da criança ao longo do processo de 

aquisição linguística tem origens na sociedade em que ela está inserida, mediante trocas comunicativas 
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e é, por isso, importante encarar a aquisição considerando dados comportamentais e dados de 

processamento, embora baseados na maturação cerebral (Birdsong, 1999; Singleton, 2005; 2007). 

Um outro estudo importante é o que foi desenvolvido por Muñoz (2011). Os resultados comprovam que 

os adultos possuem maiores possibilidades de apender uma segunda língua em períodos mais curtos 

comparativamente às crianças, mas esta diferença já não é significativa em períodos longos.  A autora 

justifica esta constatação com o desenvolvimento das capacidades cognitivas dos adultos, que lhes 

permitem reter informações com maior facilidade. Porém, num período mais longo, as crianças ativam 

a suas propriedades inatas de aquisição natural de uma língua, o que acelera o seu desenvolvimento, 

permitindo que alcancem ou ultrapassem o conhecimento linguístico adquirido conscientemente pelos 

adultos.  

O estudo de Muñoz (2011) comprova que a idade é responsável pelas diferenças físicas, cognitivas e 

afetivas dos aprendizes. Um adulto aprende uma L2 de forma diferente de uma criança, refletindo uma 

diferença na capacidade mental, a qual muda com a idade e interage com o processo de aprendizagem 

linguística (Percegona, 2005). 

1.2.4  Contextos de aquisição 

Os diferentes tipos de bilinguismos descritos acima resultam direta ou indiretamente dos contextos de 

aquisição em que as línguas são adquiridas. Quando pensamos nessa questão, o contexto que à 

primeira vista nos ocorre é aquele em que a exposição às duas línguas ocorre desde o nacimento. 

Neste caso, as duas línguas são consideradas maternas para a criança, uma vez que não existe 

diferença de tempo no começo da exposição entre as duas línguas (Almeida & Flores, 2017). 

Este tipo de bilinguismo tem vindo a ser cada vez mais incentivado porque muitos estudos defendem 

que os falantes bilingues têm vantagens cognitivas comparados com falantes monolingues. Essa 

promoção do bilinguismo precoce é também defendido por Pereira (2011:18) que diz que “o 

bilinguismo, dadas as suas múltiplas vantagens, merece ser promovido”. 

Em oposição à língua materna, surge o conceito de língua não materna, que integra todos os contextos 

em que que a exposição a uma das línguas ocorre depois dos 4 anos de idade. O conceito integra a 

aprendizagem de uma língua em sala de aula ou a aquisição em contexto de imersão, iniciada depois 

de o falante já ter adquirido ou estar em processo de aquisição da sua primeira língua, como no contexto 
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de emigração. Em decorrência destas especificidades na exposição linguística, a segunda língua pode 

ser denominada de língua segunda, língua estrangeira ou ainda língua de herança. 

1.2.5  A educação bilingue 

As abordagens que fizemos até agora deixam claro que pode ser considerado falante bilingue quer o 

indivíduo que é exposto a duas línguas desde o nascimento, quer aquele cuja exposição à segunda 

língua começa mais tarde. Ficou igualmente claro que o nível de competências que os falantes bilingues 

possuem sobre as duas línguas é variado, dependendo de inúmeros fatores. Um dos fatores é o papel 

da escola no desenvolvimento da competência bilingue. 

Qualquer conhecimento linguístico é moldado pela educação formal. Mesmo em falantes monolingues, 

há estruturas linguísticas que só são adquiridas quando se entra na escola, por serem tipicamente 

consideradas de aquisição tardia (por exemplo, a mesóclise em português). Estas estruturas estão, em 

muitos casos, ligadas à questão da aprendizagem da leitura e da escrita, competências de 

aprendizagem formal. 

O mundo vive atualmente uma situação na qual a diversidade cultural, étnica e linguística é uma 

realidade típica do quotidiano nas pessoas. Tal diversidade reflete-se na educação, e é, por isso, 

crescente a procura pela educação bilíngue (Flory & Souza, 2009) 

Johnston (2010) é de opinião que, pelo papel relevante que possui o processo educativo no 

desenvolvimento das línguas, os educadores e agentes de políticas linguísticas nunca deveriam ignorar 

as fases de desenvolvimento linguístico por que os aprendentes passam. Por conseguinte, Martins & 

Pereira (2011) defendem que, ao pensar em aprendentes que adquirem uma das línguas como não 

materna, deve-se pensar numa metodologia à medida das suas competências. Segundo estas autoras, 

a seleção de métodos eficazes de ensino de PL2 deve basear -se num conhecimento cabal de um 

conjunto de fatores. Entre esses fatores, assumem particular relevância os perfis sociolinguísticos e 

psicolinguísticos dos alunos. 

Mesmo em situação de acolhimento de estrangeiros, a educação assume um papel importante para a 

necessária integração linguística. De acordo com Geißler (2005): 

 Se considerarmos que integrar significa proporcionar oportunidades iguais para participar na vida 

da sociedade de acolhimento..., então as oportunidades educativas são cruciais a este processo. 
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A educação constitui o recurso central que permite a participação na vida económica, social, 

política e cultural do país (Apud Duarte, Moreira, & Flores, 2013: 112). 

Em situações de emigração, a educação na língua de herança é mais difícil de ser concretizada, porque 

nem sempre os países de acolhimento ensinam a língua do país de origem dos emigrantes.  

1.2.6  Fatores socioculturais 

O bilinguismo pode derivar de uma situação em que as duas línguas são faladas numa sociedade. A 

frequência de utilização de uma língua é quase sempre determinada por políticas estabelecidas ao nível 

macro de uma comunidade. Mesmo havendo algumas exceções (Timor-Leste, por exemplo), países em 

que há duas línguas oficiais, as duas tendem a ser utilizadas com frequência e as crianças são desde 

cedo expostas às duas línguas.  

As políticas são, assim, a primeira medida de regulamentação social que favorece a ocorrência do 

processo de aquisição bilingue. Sendo “o conjunto de tentativas explícitas e implícitas de regulação das 

práticas linguísticas de uma comunidade, pode radicar em iniciativas do respetivo Estado – nível macro 

– de grupos ou organizações – nível meso – ou de um indivíduo – nível micro” (Pinto, 2010: 49). Tendo 

em conta este pensamento, é legítimo falar de política de língua de um Estado, política de língua de 

uma universidade, de uma igreja, ou uma organização qualquer. Podemos, mesmo, falar de política de 

língua de um lar, estabelecida pelo responsável da casa, ou ainda de uma pessoa, no sentido em que 

cada um tem o direito de usar a língua que quiser, quando quiser, com quem quiser e como quiser, 

desde que, claro, consiga estabelecer a comunicação.  

Há ainda situações em que uma língua é legitimada pela sua capacidade de manter unida a 

comunidade, como é o caso do português em Angola. As distintas comunidades utilizam as suas 

próprias línguas territorialmente localizadas, ao mesmo tempo que têm necessidade de utilizar o 

português para se comunicarem com comunidades que não possuem a mesma língua. As crianças 

nascidas nestes contextos são sempre expostas a duas línguas e adquirem as duas de forma natural.  

Segundo Tseng (2002), a competência no uso da língua é determinada não apenas pela habilidade de 

usá-la com precisão linguística, mas também usá-la apropriadamente de acordo com determinado 

contexto. Este autor apresenta como exemplo disso os fatores culturais. Estes fatores não são apenas 

um conjunto de elementos a serem adquiridos pelos aprendentes, mas são ativamente criados pelos 
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falantes através de interações que focalizam a construção de significados, em muitos casos impossíveis 

de serem transportados para outros contextos ou traduzidos para outras línguas.  

Flores (2005: 87) vai mais longe e chega a dizer que “uma pessoa bilingue é bi-cultural”, uma vez que 

conhecer uma língua implica conhecer uma determinada maneira de pensar e a forma de se relacionar 

com o outro. Segundo esta autora, os aspetos fundamentais da cultura dos povos influenciam a língua 

e, consequentemente, as pessoas bilingues – ou seja, as pessoas que dominam duas línguas e sabem 

como os falantes de ambas as culturas agem e interagem entre si –, pertencem a duas culturas 

diferentes. Por isso, a falta de conhecimento da cultura pode levar a erros de descodificação na 

comunicação entre pessoas de culturas diferentes.  

O bilinguismo pode ser mais ou menos compulsório em algumas culturas; porém, é raramente 

inevitável em uma sociedade bilingue. Um individuo pode, até certo ponto, escolher ser bilingue e 

também escolher a qualidade do seu bilinguismo, pois conhecer ou não uma segunda língua pode fazer 

a diferença entre um status social melhor ou pior (Flores, 2005). 

1.2.7  A natureza das línguas 

Para o caso do bilinguismo simultâneo este talvez não seja um fator que faça grandes diferenças, uma 

vez que o processo de aquisição das duas línguas é feito de forma inconsciente e natural. Porém o 

mesmo não se pode dizer sobre o bilinguismo sucessivo: a aquisição de uma língua segunda depois 

dos cinco anos pode também ser facilitado ou dificultado pela existência de semelhança ou de 

diferenças entre a língua materna e a língua a ser aprendida. 

Almeida (2012), partindo da análise de erros nas produções escritas de um grupo de aprendentes de 

espanhol que se encontravam a aprender português em Portugal, constatou que, pelo facto de a língua 

que os falantes já dominavam ser tipologicamente próxima da língua que se encontravam a aprender,  

os aprendentes tinham tendência a usar aquela língua como uma plataforma de acesso a esta. Os 

resultados deste estudo evidenciam que “os erros são reveladores de estratégias de resolução de 

problemas e de aprendizagem de uma língua estrangeira” (Almeida, 2012: 20) e a mesma funciona 

muito bem em estruturas comuns às duas línguas. Trata-se de uma conclusão a que também chegaram 

Rocha & Robles (2017), segundo os quais a língua materna (referindo-se ao espanhol) pode dificultar 

significativamente a aprendizagem do português em níveis mais avancados e em estruturas mais 



 

17 

complexas provocando, assim, casos de interferências linguísticas nas redacoes, mas não de forma 

significativa na fase inicial, porque nessa altura os aprendentes optam por contruir frases simples e, 

em muitos casos, usam palavras isoladas.  

Por outro lado, Di (2013) testa a proficiência linguística de dois grupos de falantes nativos do mandarim 

na utilização das formas de tratamento em português. O primeiro grupo encontrava-se em contexto de 

imersão a aprender o português há dez anos e o segundo aprendeu português durante vários anos na 

China e tinha acabado de chegar a  Portugal. Os resultados mostram que a maioria dos informantes 

(quer do primeiro, quer do segundo grupo) manifesta dificuldades no “uso de a senhora / dona / 

senhora dona + Nome próprio e uso de o senhor + Apelido (assim como a sua combinacao com títulos), 

devido muito provavelmente à transferência da LM, onde não há diferença no uso dos tratamentos 

entre sexos, nem existem a formas de tratamentos constituídas por vários títulos” Di (2013: 84).  

Os resultados de Almeida (2012), de Di (2013) e de Rocha & Rables (2017) reforçam a ideia de que 

que há mais facilidade em aprender uma língua segunda estruturalmente próxima à língua materna do 

aprendente, como por exemplo o espanhol para falantes nativos de português, do que em aprender 

uma língua estruturalmente muito diferente da língua materna do aprendente, como por exemplo o 

mandarim para falantes nativos de português. 

1.2.8 A motivação 

Para a aprendizagem formal de uma língua segunda, além de todos os fatores já referenciados, a 

motivação é um outro fator que faz com que alguém aprenda uma língua. Assim, alguém que aprende 

uma língua por entretenimento nem sempre tem o mesmo desempenho que aqueles que aprendem a 

língua para efeitos de socialização. 

As investigações sobre a influência deste fator na aquisição de uma língua segunda têm demonstrado 

que o desempenho ao longo da aquisição de língua segunda esta fortemente associado à motivação 

(Cabral, 2002; Crookes & Schmidt, 1991; Dornyei, 2001 e Norris-Holt, 2001). 

Cabral (2002) apresenta três hipóteses por intermédio das quais é possível compreender a questão da 

motivação na aprendizagem de línguas estrangeiras. A primeira é a hipótese intrínseca, em que se 

concebe a motivação como uma força interior que impele a aprendizagem; e a segunda é a hipótese 

resultativa em que se concebe a motivação como um elemento que favorece o sucesso e leva a 



 

18 

perseverança na aprendizagem; e finalmente a hipótese "régua ou cenoura" (carrot and stick) – em 

que se defende que a motivação resulta de influências exteriores presentes no processo de 

aprendizagem. 

Crookes & Schmidt (1991) fazem uma abordagem semelhante e defendem que a motivação para a 

aprendizagem de línguas estrangeiras resulta da interação de quatro dimensões: a) as causas da 

aprendizagem da língua alvo; b) o interesse pela situação de aprendizagem; c) o desejo de atingir um 

objetivo pessoal; e d) o esforço do aprendente no processo de aprendizagem. 

Todos esses fatores internos contribuem para a manutenção da motivação na aprendizagem, pois as 

mesmas determinam as atitudes face à língua segunda, o envolvimento total ou parcial no processo de 

aprendizagem e o apoio do ambiente de aprendizagem.  

A motivação depende ainda de determinadas características próprias da personalidade dos 

aprendentes, como o nível de autoestima, a ansiedade durante a aprendizagem, a capacidade de 

extroversão e/ou de inibição, assim como a habilidade de arriscar participando das atividades que são 

propostas pelo professor e da empatia que se manifesta nas relações entre colegas. 

Por ser um fator interno ao indivíduo, a motivação é um fator muito difícil de manipular em investigações 

científicas (Ellis, 1994). Esta dificuldade do estudo rigoroso do papel de fatores como a motivação no 

processo de aprendizagem da língua segunda deve-se ao fato de os mesmos agirem em interação 

constante com outros fatores (internos e externos), sendo muito difícil de refletir sobre as suas eventuais 

relações diretas de causa e efeito. 

1.3 Erosão linguística em falantes bilingues 

Até agora, as abordagens feitas deixam claro que o desenvolvimento da competência bilingue é 

condicionado por um conjunto de fatores que, ao interagirem entre si, dão origem a diferentes tipos de 

bilinguismo. Porém o domínio bilingue pode sofrer retrocesso por conta da alteração do grau e tipo de 

exposição linguística que, associado a outros condicionamentos de natureza interna ao falante, resulta 

no que que Flores (2008) chamou de “erosão linguística”, expressão equivalente a “language attrition”, 

isto é a “temporary or permanent loss of language ability as reflected in a speaker’s performance or in 

his or her inability to make grammaticality judgments that would be consistent with native speaker 
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monolinguals at the same age and stage of language development” (Seliger, 1996 apud Flores, 2013: 

1). 

Autores como Fillmore (1991), Fishman (1994), Flores (2008; 2013), Seliger (1991) e Schmid (2002; 

2004) têm-se dedicado ao estudo da erosão linguística em diversificados contextos e tipos de aquisição 

bilingue. Os casos mais estudados são os que ocorrem em contexto de imigração, por neste caso os 

falantes estarem mais propensos a deixar de falar a sua L1 em substituição da língua do país de 

acolhimento e, em alguns casos, ocorrer uma rotura total. 

Numa fase inicial da investigação sobre este tema, muitos investigadores consideravam que o 

fenómeno de erosão linguística só ocorria em falantes com algum tipo de distúrbio patológico no 

desenvolvimento linguístico (Flores, 2007).  Porém não demorou para que estes começassem a 

perceber que as pessoas se adaptam ao ambiente linguístico em que os mesmos estão inseridos e, 

como tal, quando uma língua não é frequentemente utilizada ela pode ser alvo de um fenómeno de 

erosão. 

A necessidades de movimentação das pessoas exige delas uma capacidade de adaptação a ambientes 

linguísticos diferentes. Para o caso de crianças, sobretudo aquelas que não completaram o processo 

de aquisição da sua língua materna, o processo é mais complexo, porque os dois sistemas linguísticos 

nem sempre “coabitam” de forma pacífica e, nestes casos, pode ocorrer a produção de estruturas 

alternadas do ponto de vista linguístico, ou seja, pode haver um Code Swiching (Riehl, 2005). 

Schmid (2008: 9) aponta um conjunto de hipóteses que precisam de ser testadas para que então se 

possa perceber melhor o fenómeno de erosão linguística: 

1. Attrition is the reversal of acquisition; 

2. Attrition usually takes place within the first 10 years of emigration; 

3. Attrition does not set in until 10 years after emigration; 

4. Attrition is most severe where the two language systems have similarities; 

5. Attrition is most severe the more different the two language systems are; 

6. Attrition is most severe in cases where there is little or no contact with other speakers of the 

language. 
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Para a verificação destas hipóteses é necessário em muitos casos que se façam estudos longitudinais, 

o que nem sempre é possível, por um lado por conta da necessidade de tempo e de recursos que este 

tipo de estudo exige e, por outro lado, pela incerteza da possibilidade de ter os participantes sempre 

disponíveis para fornecerem dados necessários à pesquisa. 

Apesar de se verificarem estes constrangimentos já existem vários estudos que têm demonstrado haver 

erosão em diversificados contextos de aquisição bilingue. Capilla (2007), por exemplo, faz uma 

pesquisa em que verifica se há erosão linguística na língua materna de imigrantes hispanofalantes 

espanhóis adultos residentes no Brasil e proficientes em português, a língua do contexto de 

acolhimento. Para isso, analisa as produções orais de oito participantes adultos (imigrantes de primeira 

geração), sete dos quais residentes no Brasil há mais de 40 anos e apenas um residia no Brasil há seis 

anos. Os resultados dessa pesquisa demonstraram que no processo de erosão da língua materna dos 

participantes, o contato entre as duas línguas teve efeitos importantes sobre a língua materna. Desta 

forma, a influência do português determinou em grande parte as mudanças que se observaram no 

espanhol dos participantes. As extensões ou decalques semânticos, ao nível do léxico, o uso das 

regências verbais, dos advérbios e das conjunções e das preposições, ao nível morfossintático, e a 

utilização dos pronomes (expressão, omissão, substituição e posição), ao nível sintático, são os 

fenómenos registados como tendo sido os mais afetados pelo efeito de erosão. Apesar disso, o número 

de desvios contabilizados nas produções orais de cada participante não sugeriu um estado avançado 

de erosão por serem poucos e porque os avaliadores não consideram os referidos desvios como sendo 

não-nativos.  

Os resultados de Capilla (2007) vão de acordo com os de Ferrari (2010). Esta autora, ao estudar, em 

dois momentos, se há erosão linguística em italianos cultos em contato prolongado com o português 

do Brasil, verificou que, no corpus recolhido numa fase anterior ao estudo (em 2004), a erosão não se 

mostrava tão marcante como aquela detetada no corpus recolhido ao longo da investigação (2008-

2009), o que pressupõe que o fenómeno não se estabiliza após a primeira década, pois na altura da 

primeira recolha os participantes já residiam no Brasil há mais de 8 anos. 

Porém, um resultado diferente vem do estudo longitudinal realizado por De Bot & Clyne (1994), que 

não observaram (mais) mudanças em emigrantes de longo prazo no segundo momento de recolha de 

dados, separado do primeiro momento de recolha por um espaço de quinze anos. Estes autores 



 

21 

justificam estes resultados dizendo que a erosão em contextos de imigração não ocorre simplesmente 

pela falta de utilização frequente da língua materna, mas também pelo esforço que os falantes 

empreendem na aquisição da outra língua (que é presumivelmente mais elevado nos primeiros anos 

após a chegada ao novo país). 

Resultados semelhantes também têm sido encontrados em estudos cujos participantes são crianças 

em diferentes fases de aquisição da língua materna. Destacam-se aqui os estudos de Flores (2008; 

2013). No primeiro estudo, Flores (2008) analisa as produções de 32 falantes que, estando a residir 

na Alemanha, adquiriram o português e o alemão de forma natural na infância e que se tinham 

posteriormente mudado para Portugal, terra de nacimento dos pais, alterando-se, consequentemente, 

o ambiente linguístico dominante. Os participantes foram divididos em quatro grupos i. falantes que 

tinham regressado a Portugal há pouco tempo e/ou mantinham contato frequente com o alemão; ii. 

falantes que vieram para Portugal com idade igual ou superior aos doze anos e que têm um contacto 

muito reduzido com a sua segunda língua; iii. falantes que vieram para Portugal na infância (até aos 

onze anos de idade), tendo desde então uma exposição muito reduzida ao alemão; iv. falantes que, 

tendo deixado o país de emigração em fase precoce da infância (entre os cinco e os nove anos de 

idade), não conseguiram expressar-se em alemão, aparentando ter perdido a sua segunda língua. A 

autora apresenta a sua conclusão nos seguintes termos: 

Revelando uma estreita relação entre os factores ‘idade de perda/redução de input’, ‘frequência 

de contacto com a segunda língua’ e ‘tempo de estada em Portugal’, os dados atestam diferentes 

graus de vulnerabilidade dos diversos domínios sintácticos analisados. Ao mesmo tempo sugerem 

que os fenómenos de erosão observados são consequência de debilidades existentes a nível do 

controlo da língua não usada, evidenciadas na incapacidade em inibir totalmente a língua 

dominante, o português, no momento de processamento do alemão (Flores, 2008: vi).  

De forma mais específica, os resultados deste estudo mostram que os efeitos do processo de erosão 

eram muito mais expressivos em falantes que tinham regressado a Portugal antes dos onze anos de 

idade, mesmo que o tempo de estada em Portugal fosse inferior ao dos falantes que tinham regressado 

mais tarde. A relação idade de aquisição e processo de erosão, estabelecida por Flores (2008), contribui 

significativamente para confirmar a hipótese da existência de um período crítico para que a aquisição 

linguística e posterior estabilização do conhecimento linguístico tenha lugar. 
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Num trabalho posterior, Flores (2013) apresenta o caso de um estudo longitudinal de uma criança que 

nasceu em Portugal e que teve uma exposição ao alemão dos 2 aos 6 anos, período em que residiu 

com os pais na Alemanha. Ao analisar as produções orais da informante em português um ano depois 

do seu retorno a Portugal, verificou que a informante, “que no momento do regresso a Portugal 

apresentava proficiência nativa a nível do alemão, começava a mostrar sinais de erosão nesta língua 

cinco meses depois de imergir num ambiente dominantemente português” (Flores, 2013: 376). 

Verificou-se igualmente que “há propriedades da língua que são afetadas por erosão antes de outras e, 

ainda que outras parecem ser afetadas sensivelmente ao mesmo tempo, indicando existir alguma uma 

correlação entre elas” (Flores, 2013: 376). 

Todos os estudos apresentados sobre erosão linguísticas foram feitos em situações de imigração em 

que o processo de exposição a uma das língua é restrito ou nulo. Não conhecemos nenhum estudo 

empírico em que este processo ocorra em línguas que coexistam (oficialmente) no mesmo território, 

pelo que se torna necessário preencher tal insuficiência, pois mesmo nestes contextos há variáveis a 

considerar no desenvolvimento linguístico bilingue.  
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CAPÍTULO II – O BILINGUISMO EM ANGOLA 

2.1.  As línguas de Angola 

À semelhança de muitos outros países africanos, Angola é um país plurilingue, isto é, uma comunidade 

onde várias línguas coexistem. Os povos, por intermédio das dessas línguas interagem entre si e, por 

isso, cria-se nesse território uma situação de multilinguismo, pois, ao interagirem entre si, tornam-se 

capazes de se comunicarem nessas várias línguas. 

Existe uma grande flutuação quanto ao número e as designações das línguas existentes em Angola. As 

contagens das que pertencem ao grupo bantu vão de 8 ou 9 (Adriano, 2014; Fernandes & Ntondo, 

2002; Undolo, 2015;) a 40 ou 41 línguas (Araújo, 2014; Ponso, 2008) e das que pertencem ao grupo 

não bantu vão de 2 (Fernandes & Ntondo, 2002; Undolo, 2015) a 4 línguas (Ponso, 2014). 

Estas dificuldades prendem-se com a necessidade de estabelecer uma fronteira clara entre  línguas e 

dialetos. Muitos investigadores consideram os dialetos línguas e outros consideram as línguas como 

associadas a grupos étnicos. Trata-se de uma problemática que se regista em  outros países africanos, 

como Mocambique, por exemplo, e a resolução do mesmo passaria inicialmente por diferenciar de 

forma rigorosa a “diversidade horizontal das línguas”, de que se deve ocupar a dialetologia, da “variação 

vertical das comunidades linguísticas”, de que se deve ocupar a sociolinguística (Santos, 1997).     

De qualquer modo, uma coisa parece certa: há em Angola línguas do grupo bantu e línguas não bantu. 

Aquelas são oriundas da África Subequatorial e possuem uma grande semelhança do ponto de 

morfossintático e lexical, resultante, como os investigadores defendem, do facto de terem uma mesma 

língua ancestral (Chicuna, 2009) e estas “ocupavam uma boa parte do continente africano antes da 

expansão dos povos que falam as línguas de um dos ramos do Níger Congo (das quais as línguas bantu 

se destacam), porém neste momento apenas restam ilhéus disseminados por aqui e por ali no território 

que se estende do Sul dos Camarões até à África do Sul” (Kukanda, 2000).  

Segundo Nzau (2011), foi com base no método histórico-comparativo que se chegou a atribuir às 

línguas bantu uma língua antepassada comum – o “Proto-Bantu”. Esta é, por conseguinte, uma língua 

hipotética que se considera ter sido falada na região dos Grandes Lagos, o ponto de partida dos povos 

que falavam essas línguas durante a sua dispersão pelo sul de África. Esses povos ficaram, por isso, 

também conhecidos na história como povos bantu. 
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Independentemente das flutuações numéricas e das variantes que têm sido defendidas como sendo 

línguas autónomas, parece-nos que a maior parte dos investigadores prefere adotar, em maior ou 

menor medida, a classificação de Kukanda (2000) que aponta para a existência de nove línguas do 

grupo bantu:  o kimbundu, o kikongo, o umbundu, o cokwe, o ngangela, o nyaneka-humbi,  o herero, o 

ambo e o oxindonga.  

Quanto à classificação das línguas do grupo não bantu adotamos aqui a de Adriando (2014), que 

identifica apenas duas línguas: o hotentonte ou hhoi e o kankala ou san. Pensamos que esta 

classificação reduz a problemática que as expressões Khoisan e Vátwa levantam, pois elas se referem 

igualmente ao grupo etnolinguístico que as línguas identificadas representam. Assim o hotetonte é a 

língua falada pelo grupo Khoisan e a língua kankala é a língua falada pelo grupo Vátwa.  

Destaque-se, nesse conjunto de grupos étnicos, línguas e variantes, a importância que o português, 

enquanto igualmente língua de Angola, desempenha nesse mosaico linguístico, sendo esta a única 

língua que, em termos territoriais, é falada, com maior ou menor domínio, em todo o território angolano. 

2.2.  A língua umbundu 

O umbundu é, depois do português, a língua mais falada em Angola, com 23% de falantes num universo 

de cerca de 30 milhões2 de habitantes e estes estão concentrados no centro e sul do país, mais 

concretamente nas províncias do Huambo, Bié, Benguela e uma parte significativa das províncias da 

Huíla e Cuanza Sul. 

Segundo Chicumba (2012), a densidade populacional elevada dos grupos linguísticos que falam a 

língua umbundu é justificada pela região em que estes falantes residem. Por estar situada no centro 

de Angola, os membros da comunidade ovimbundu sempre tiveram menos possibilidades / facilidades 

de atravessar as fronteiras do país. 

Os subgrupos do grupo etnolinguístico ovimbundu, por estarem geograficamente distantes uns dos 

outros, possuem manifestações específicas de utilização da língua. Isso faz com que haja diversas 

variantes da língua umbundu. Quinta, Brás & Gonçalves (2017) destacam algumas dessas variantes, 

relacionando-as com as regiões em que as mesmas são faladas, como se pode verificar na Tabela 1: 

                                                
2 O censo realizado em 2014 apontava para quase 25 milhões de habitantes, com uma previsão de 
crescimento anual de mais de um milhão. 
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Regiões Variantes 

 
 

Benguela 

Akwambe ou Ndombe, 
Cisanje 

Hanya ou Mwanha 
Lumbu 
Nganda 

 
Kwanza-sul 

Mbwi ou Ambwi 
Sale 

Sumbe ou Pinda 

Viye/Bié Viyenu 

 
Wambu/ Huambo 

Mbalundu 
Sambu 
Wambu 

Wila/ Huíla Kakonda 
Tabela 1 - Variantes da língua umbundu (Quinta, Brás, & Gonçalves, 2017) 

É importante salientar que as variantes apontadas por Quinta, Brás e Gonçalves têm em conta, como 

principal critério para a sua definição, a identificação da localidade de que os povos falantes da língua 

umbundu são provenientes, porque várias são as razões que fazem com que em zonas consideradas 

de transição (entre uma e outra localidade) esta classificação seja pouco aplicável. Além disso, já é um 

facto que atualmente a língua umbundu é falada um pouco por todo o país, em consequência das 

movimentações das pessoas que a falam. Até recentemente, essas movimentações eram motivadas 

pela necessidade de procurar um abrigo seguro, devido ao conflito armado que o país viveu até ao ano 

de 2002 e, posteriormente, por várias outras razões. 

Já referenciamos a semelhança que as línguas bantu apresentam entre si. A língua umbundu não é 

uma exceção, ela também apresenta essa semelhança com as demais línguas bantu faladas em Angola 

do ponto de vista morfossintático, lexical e fonológico, o que consolida a crença numa língua ancestral 

comum.  

Como é comum em contextos multilingues, a língua umbundu mantém um intercâmbio muito grande 

com as demais línguas com as quais partilha o mesmo território, com especial destaque para o 

português. Nessa troca recíproca, o umbundu emprestou os seus vocábulos ao português (kissangua, 

lohanda, lombi, mukaku, ginguba) e, por sua vez, o português emprestou vocábulos ao umbundu 
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(elasola, ohama, ocombutador, olalyu, omesa), adaptados, sempre que necessário, ao sistema 

fonológico da língua de chegada.  

Do ponto de vista morfossintático e semântico esse intercâmbio também se regista, mas não poucas 

vezes resulta em interferência linguística. Assim, é muito comum ouvirmos de falantes nativos do 

umbundu frases em português como “Estou a escutar cheiro de peixe”, em consequência, acredita-se, 

da tradução literal da frase em umbundu “Ndiyevite elemba lyombinsi”, perfeitamente funcional nesta 

língua. 

Sendo nosso objeto de estudo, é importante salientar aqui exemplos da marcação do plural por falantes 

nativos do umbundu. O que acontece genericamente é que estes realizam sintagmas como “Os livro-” 

ou “As casa-”, porque na sua língua materna a marcação do plural é feita pela adição (ou alteração) 

de afixos no início da estrutura morfológica e não por flexão, como acontece em português. Mais 

detalhes sobre este tipo de interferência serão apresentados no capítulo seguinte.  

Ao nível fonológico, esta interferência também é visível. Há um percetível aportuguesamento das 

estruturas da língua umbundu, quando pronunciadas por um falante bilingue português L1, e uma 

umbundização das estruturas do português quando pronunciadas por um falante bilingue umbundu 

L1. 

É claro que neste convívio, a língua umbundu encontra-se numa desvantagem significativa em relação 

ao português, porque ao procurarem aperfeiçoar a comunicação em português, por conta do estatuto 

que esta língua ocupa e da necessidade social que se impõe, os falantes vão dando cada vez menos 

atenção à sua língua materna. Esta situação faz com que filhos de falantes nativos de umbundu já não 

tenham uma proficiência idêntica à dos pais e os filhos destes terão ainda menos, favorecendo assim 

o desaparecimento (lento, mas não impossível) da língua. 

2.3.  Estatutos do português  

A importância que o português ocupa no conjunto das línguas angolanas é hoje incontornável. A mesma 

resulta de “privilégios” provenientes de medidas políticas, e não só. A primeira referência à legitimação 

do português é encontrada na Constituição da República de Angola que, no seu artigo 19º, diz que “a 

língua oficial da República de Angola é o português”. Este documento, enquanto lei magna que 

regulamenta todas as práticas vivenciais do território angolano, ao apontar para o português como 
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oficial, torna esta língua como “aquela que representa o Estado, a que é veiculada pelas instituições 

oficiais (escolas e outras) e, ainda, aquela que é capaz de veicular qualquer tipo de conhecimento, 

filosófico ou científico, de cariz tradicional ou resultante de investigação de ponta” (Correia, 2001:1).   

Gonçalves (2013), ao falar da ascensão do português como língua oficial nas antigas colónias de 

Portugal, com especial destaque para Angola e Moçambique, argumenta: 

A escolha do Português como língua oficial por parte dos países africanos, que são tipicamente 

multilingues, prende-se basicamente com a sua potencialidade “operacional”. Que garante 

unidade nacional, e permite, de forma mais eficaz do que as línguas locais, a comunicação 

internacional e a transmissão do conhecimento científico. (Gonçalves, 2013:157). 

Para Manuel (2015), a decisão do governo de Angola de elevar o português a estatuto de língua oficial 

tem por base a conceção do país como uma nação em que os seus habitantes podiam entender-se 

mutuamente pelo uso da mesma língua, servindo esta como elemento de unificação nacional. No 

entanto, acrescenta este autor, esta decisão pode ser interpretada também como uma tentativa de 

evitar conflitos etnolinguísticos. 

Desde 1975, ano da independência, até aos dias atuais, a percentagem de falantes do português tem 

vindo a aumentar progressivamente e, segundo Inverno (2006:15), “Angola é hoje, pela sua extensão 

territorial [e número de falantes], o segundo maior país de língua oficial portuguesa”. Undolo (2011: 

2) acrescenta que o “português se tornou em Angola a língua mais difundida no território nacional e 

alcançou um carácter multifuncional, isto é, utilizada como língua de comunicação intra e 

internacional”. 

De facto, apesar deste carácter multifuncional de que falam os autores acima, o português coabita, 

como já foi referenciado, com muitas línguas, na sua maioria de origem bantu, influenciando-se 

reciprocamente. Face ao plurilinguismo existente em Angola, a língua portuguesa é capaz de permitir 

e facilitar a comunicação entre todas as áreas culturais da Nação e desta com o exterior (Carrasco, 

1988:65). 

Como consequência, muitos angolanos já possuem o português como sua língua materna e, por isso, 

alguns estudiosos (como Adriano, 2014; Miguel, 2008, Nzau, 2011), para além de língua oficial, já têm 

apontado o português como língua nacional, ou seja, “a língua falada no território e que, por plasmar 
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marcas de uma herança específica ou código de afirmação de originalidade ético-cultural, configura um 

elemento caracterizador de uma consciência nacional e, nos casos mais evoluídos, constitui suporte 

de uma expressão literária autónoma” (Nzau, 2011:35).  

Com o fim da guerra civil que assolou Angola durante muito tempo, no ano de 2002, aumentou o 

intercâmbio entre as zonas urbanas e as rurais e com elas as línguas. Por outro lado, a implantação 

de escolas por todo o território angolano tem facilitado a aprendizagem e utilização do português um 

pouco por todo o país. No entanto, é de realçar que a língua portuguesa passou por processos de 

mudança linguística e apresenta diferenças face ao português europeu. Além disso, em muitas regiões 

do território angolano a variedade do português usada não corresponde àquela que até hoje é tida como 

norma padrão em Angola.  

Um outro aspeto igualmente importante a destacar no quesito estatuto do português é a quantidade de 

cidadãos estrangeiros que encontram em Angola o seu novo lar. Estes aprendem a língua como 

estrangeira em contexto de imigração, quase sempre em situações informais de comunicação, e, entre 

transferências positivas e interferências, vão criando as suas próprias marcas na língua. 

2.4.  A aquisição bilingue em Angola 

O contexto angolano é atualmente muito diversificado no que diz respeito ao domínio linguístico, mas 

podemos dizer que há, por um lado, uma zona urbana, onde vigora essencialmente o português, e uma 

zona rural, onde podemos encontrar o português em interação com outras línguas de Angola que “são 

consideradas minoritários, uma vez que cada uma delas está confinada num espaço geográfico restrito 

em função da concentração do grupo etnolinguístico” (Manuel, 2015: 16). A utilização de, pelo menos, 

mais uma língua além do português faz com que haja condições para que as crianças estejam expostas 

a mais do que uma língua logo à nascença.  

Assim sendo, as crianças que nascem no seio destes grupos podem ser categorizadas em dois grupos: 

monolingues, as que falam somente o português (normalmente filhos de pais jovens, que não falam ou 

não utilizam a outra língua em contexto familiar) e bilingues, quer simultâneo – aquelas que aprendem 

ao mesmo tempo ou até aos 3 ou 4 anos de idade o português e uma outra língua (estas constituem 

a maioria), quer sucessivo – aquelas que entram em contacto com o português apenas na escola, o 

que nas zonas rurais acontece muito tardiamente (por volta dos 6 ou 7 anos). 
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Manuel (2015) estuda a situação linguística de Benguela, uma cidade angolana situada a oeste do país 

e descreve a competência linguística dos falantes dessa região da seguinte forma: 

(...) boa parte das pessoas nascidas em Benguela são potencialmente falantes bilingues do 

português e do umbundu, pois estão expostas a estas duas línguas, que ouvem frequentemente 

no seu seio familiar e no seio social, como, por exemplo, na escola e na comunicação social, onde 

as duas línguas são utilizadas em programas informativos, embora o português seja muito mais 

utilizado (Manuel, 2015: 17).  

Apesar disso, Manuel (2015) não descarta a possibilidade de haver em Benguela pessoas que só falem 

o português ou que estejam propensas a isso, uma vez que estão mais expostas ao português. O autor 

realça ainda que esta é uma situação que não se verifica em falantes de umbundu, ou seja, não há em 

Benguela pessoas que só falem umbundu ou, se for o caso, que não estejam propensos a aprender o 

português. 

Se Manuel (2015) fala numa possibilidade, Cruz (2013) apresenta dados que comprovam que, apesar 

de haver condições sociais para que a aquisição bilingue ocorra, muito cedo os falante se apercebem 

da importância que o português ocupa no processo comunicativo e, por isso, interessam-se mais em 

aperfeiçoar as suas competências nessa língua, comprometendo seriamente o desenvolvimento da 

outra língua. 

Num estudo comparativo entre o perfil linguístico do falante urbano do Huambo e do Lubango, duas 

cidades do centro e sul de Angola respetivamente, Cruz (2013) pretendia saber quem fala o quê nestas 

cidades e, por isso, inqueriu uma amostra de 2000 falantes, entre crianças, jovens e adultos. Os 

resultados mostraram que cerca de 65% da população estudada no perímetro urbano das duas cidades 

tinha o português como língua materna. Destes, 43% tinham domínio de mais uma língua (em quase 

todos os casos o umbundu) e em 22% dos casos o português era única língua que os participantes 

dominam.  

Cruz (2013) constatou ainda que nessas localidades as línguas bantu são mais faladas pela população 

de segmentos etários mais envelhecidos e, regra geral, oriundos do mundo rural – fator que dita a 

diminuição destes falantes. Paralelamente, este investigador observou uma fraca apetência dos jovens 

pela aprendizagem e uso dessas línguas, bem como um grande desconhecimento, por parte da 
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população em geral, de línguas estrangeiras – sendo, no entanto, o inglês a língua estrangeira mais 

usada e estudada, sobretudo em ambiente escolar.  

Assim, com base nos dados apresentados acima, pode-se dizer que em Angola o melhor domínio do 

português está relacionado com diversos fatores como “o nível socioeconómico, o maior nível de 

escolaridade, a menor idade e a pertença ao sexo masculino” (Cruz, 2013: 1). 
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CAPÍTULO III – FENÓMENO LINGUÍSTICO EM ESTUDO 

3.1.  Categorias morfológicas 

O fenómeno linguístico analisado na nossa investigação é a flexão dos substantivos em númeno em 

português e em umbundu. Por isso, antes de perceber como este fenómeno funciona, torna-se 

necessário fazer uma abordagem muito breve sobre a constituição interna das palavras nas duas 

línguas e os elementos a serem tidos em conta na nossa análise. 

Ao estudar uma língua, percebemos que as palavras pertencentes a classes principais e que admitem 

formação morfológica de neologismos podem ser analisadas morfologicamente, através de um conjunto 

de instrumentos que permitem a segmentação e hierarquização das unidades encontradas, que tomam 

o nome de constituintes morfológicos (Villalva, 2003). É, aliás, do estudo desses constituintes 

morfológicos que se ocupa a morfologia, pois, tal como nos diz Rio-Torto et al. (2016), a morfologia 

pode entender-se como “a organização mental da linguagem que estrutura a organização interna das 

palavras e a formação destas”.  

Desta forma, as etiquetas que identificam os constituintes morfológicos são o radical, o tema e a palavra 

e estas noções ocupam os três vértices nucleares da estrutura básica das palavras. Os restantes 

constituintes morfológicos são chamados de afixos (Villalva, 2003). O radical é “o elemento estrutural 

básico da palavra, a sua componente invariável e nele se prendem os morfemas flexionais e os 

morfemas derivacionais” (Casanova, 2009: 268); o tema é o constituinte da palavra que inclui uma 

raiz ou um radical e um índice temático (Xavier & Mateus, 1990); e a palavra é a unidade linguística, 

sintaticamente inanalisável, pertencente a uma categoria sintática, como nome, verbo ou preposição 

(Xavier & Mateus, 1990). Por sua vez, os afixos são entendidos como “uma forma presa a uma base, 

que não ocorrem por si só, mas sempre como uma forma presa” (Casanova, 2009: 28). 

Segundo Villalva (2006), é importante fazer uma categorização no processo de análise morfológica, 

para que se saiba que categorias devem ser consideradas e como se definem essas categorias. A 

autora avança dizendo que as cateogorias morfológicas a serem tidas em conta ao longo da realização 

de um estudo são i) as que identificam os constituintes (como os radicais e os afixos), ii) as que referem 

unidades sintagmáticas da estrutura morfológica (como o tema ou a palavra), e iii) as que referem 

processos morfológicos (como a flexão ou a derivação). 
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Para o nosso caso, e considerando o nosso objeto de análise, interessa-nos a categoria que refere o 

processo morfológicos da flexão, mais especificamente a formação do número gramatical dos 

substantivos, para o caso do português, e a identificação dos constituintes, para o caso do umbundu, 

uma vez que esta língua forma o plural mediante a adição ou alteração do afixo que se junta ao radical. 

3.2.  Estrutura morfológica do português 

A descrição das estruturas morfológicas repousa numa tradição de identificação de unidades mínimas 

a que a linguística estruturalista deu o nome de morfemas e definiu como “os mais pequenos elementos 

individualmente significativos na elocução de uma língua” (Villalva, 2000).  

Em português, Villalva (2000) apresenta os princípios teóricos que permitem que as palavras 

pertencentes a classes maiores e que admitem formação morfológica de neologismos possam ser 

descritas em uma estrutura: 

 

Figura 1 – Princípios teóricos para a descrição de uma estrutura morfológica, segundo Villalva (2000) 

Fica claro, por meio da representação acima, que os constituintes relevantes para uma análise dos 

processos morfológicos de uma palavra em português são o radical e o tema. O primeiro dos termos 

acima referidos, ou seja, o radical, identifica unidades lexicais, portadoras de informação semântica e 

morfossintática que transmitem ao nó que as domina (isto é o tema). O núcleo destas estruturas e o 

tema constituem uma nova unidade morfológica que domina o radical e o constituinte temático, ou 

seja, o afixo que realiza a classe morfológica do radical. Em português, este constituinte corresponde 

ao índice temático dos adjetivos e nomes, e à vogal temática dos verbos e, finalmente, a palavra é a 

etiqueta da unidade morfológica que domina o tema e o seu especificador, ou seja, a flexão morfológica, 

a cargo da qual se encontra a realização de uma ou mais categorias morfossintáticas. Em português, 

os adjetivos e nomes flexionam em número, os verbos em tempo-modo-aspeto e pessoa–número 

(Villalva, 1995). 
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Este princípio representado só se aplica às palavras simples (que são objetos da nossa análise), porque 

a perceção da constituição das palavras compostas pressupõe uma prévia perceção do processo de 

composição.  

3.3.  Estrutura morfológica do umbundu 

A disposição dos constituintes de um nome da língua umbundu permite verificar que, tal como em 

outras línguas do grupo bantu, estamos diante de uma língua aglutinante, isto é, “a palavra é formada 

por afixação de morfema ou afixos presos a outro morfema (raiz) que constituem o núcleo da palavra” 

(Quiraque, 2016: 21).  

O radical, como em qualquer outra língua, contém o significado da palavra e os afixos se juntam a ele 

para modificarem, pelo processo de derivação, a significação contida no radical.  

Os afixos dentro de uma unidade morfológica possuem valores semânticos e através deles é possível 

agrupar as palavras em categorias e classes. São igualmente os afixos que fornecem a oposição 

singular-plural, comutando os princípios em função do contexto (Ntondo, 2015). 

Além do morfema lexical ou radical e dos afixos, em algumas classes, os prefixos na língua umbundu 

são antecedidos de uma vogal (e, i, o e u), a que Ntondo (2015) chama de aumento. Estes aumentos 

não possuem qualquer significado, são infixos que não são morfemas, ou seja, apenas aparecem por 

necessidade fonológica e podem se manter, podem ser alterados, ou substituidos na formação do 

plural, por exemplo.  

Outra caraterística tipológica, que diferencia as línguas bantu das outras línguas flexionais é o indicador 

de número dos nomes. Isto é, nestas línguas, os indicadores de número devem ser prefixos, através 

dos quais os nomes podem ser distribuídos em classes cujo número geralmente varia entre 10 e 20 

(Quiraque, 2016). Para a língua umbundu, Joaquim e Luís (2016) identificam 18 classes, como 

veremos mais adiante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.4.  A formação do plural dos nomes em português 

Entende-se por flexão o processo morfológico de formação de palavras que se carateriza pela sua 

obrigatoriedade e sistematicidade. Assim, se uma categoria de palavras é flexionável numa dada 

categoria morfossintática (por exemplo, os nomes flexionam em número), então todas as palavras 
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pertencentes a essa categoria sintática são flexionáveis na referida categoria morfossintática (isto é, 

todos os nomes se flexionam em número) (Villalva, 2003). 

A flexão nominal recobre os nomes, no português, e realiza uma categoria morfossintática, o número, 

que possui dois valores: o singular e o plural e ela é por definição obrigatória e sistemática nas suas 

realizações concretas. Estão no singular os nomes que “designam um ser único, ou o conjunto de seres 

considerados como um todo” e estarão no plural os nomes que “designam mais de um ser ou mais 

de um desses conjuntos” (Cunha & Cintra, 2014: 240). 

Assim, para a formação do plural os morfemas gramaticais ou radicais selecionam os morfemas presos 

(os que não possuem autonomia vocabular) também conhecidas como desinências nominais, ou ainda 

afixos. 

Em português, a observação dos dados mostra que a maioria dos nomes apresentam uma forma para 

o singular e outra para o plural e que o contraste é realizado pela presença ou ausência de um único 

sufixo (exemplo: gato/gatos) no final da unidade morfológica: no singular, a flexão a flexão dos nomes 

e opera no vazio, ou seja, não existe nenhum sufixo para este valor de número, podendo admitir-se que 

esse valor de número é assumido por defeito; o plural dispõe de um sufixo próprio que é -s (Villalva, 

2003). 

Também existem nomes em português que têm uma flexão defetiva e nomes que, aparentemente, não 

realizam a flexão em número seguindo o padrão regular com o morfema -s. Por isso, Cunha & Cintra 

(2014: 241-250) elencam um conjunto de regras especiais para a formação do plural dos nomens em 

português: 

1.  Os nomes terminados em -ão formam o plural de três maneiras: 

a) a maioria dos nomes mudam a terminação -ão em -ões: leão ® leões;  

b) um reduzido número de nomes -ao em -ães: cão ® cães; 

c) um número pequeno de oxítonos e todos os paroxítonos, acrescentam simplesmente 

um -s à forma singular, ou seja, obedecem à regra geral: cristão ® cristãos; 

2.  Os nomes terminados em -r, -z e -n formam o plural acrescentando-se -es ao singular: 

professor ® professores; rapaz ® rapazes; abdómen ® abdómenes; 



 

35 

3.  Os nomes terminados em -s, quando oxítonos, formam o plural acrescentando 

também -es ao singular; quando paroxítonos, são invariáveis: ananás ® ananases; o atlas ® 

os atlas; 

4.  Os nomes terminados em -al, -el, -ol e -ul substituem no plural o -l por -is: animal ® 

animais; papel ® papéis; farol ® faróis; paul ® pauis; 

5.  Os nomes oxítonos terminados em -il mudam o -l em -s: barril ® barris; 

6.  Os nomes paroxítonos terminados em -il substituem esta terminação por -eis: fóssil 

® fósseis; 

É de referir que estas regras só se aplicam às palavras simples e não às compostas (que, por não 

serem nosso objeto de estudo, as suas regras não são apresentadas neste trabalho) e muitas delas, 

além de serem especiais, possuem exceções. 

3.5.  A formação do plural dos nomes em umbundu 

No que se refere à formação do plural, a língua umbundu possui uma particularidade que é comum a 

todas as línguas do grupo bantu, porém diferente das línguas flexionais: a distinção dos nomes através 

classes nominais definidas pelos afixos. “Esta distribuição é que vai determinar as regras de 

concordância e de funcionamento das palavras dentro da frase” (Joaquim & Luís, 2016: 33). 

Podemos, desta forma, conceitualizar classe nominal nesse contexto como sendo “o conjunto de nomes 

que possuem o mesmo prefixo e a mesma concordância em contextos frásicos” (Ngunga, 2004: 108). 

Assim, em umbundu, um sistema de emparelhamento dessas classes nominais permite distinguir as 

formas do singular das do plural (Ntondo, 2015). E, para que isso aconteça, antepõe-se ao radical uma 

desinência de número de acordo com a classe a que o nome pertence, em substituição ou em 

combinação como o aumento da palavra no singular, como podemos ver nos seguintes exemplos: 

 ombolo (pão) ® olombolo (pães), em que 

o[aumento], mbolo [radical] ® o[aumento], lo[afixo], mbolo[radical]. 

emela (folha) ® amela (folhas), em que 

e[aumento], mela[radical] ®  a[afixo], mela[radical]. 
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Tal como fizemos referência acima, em umbundu podemos encontrar dezoito classes nominais 

indicadas por um mesmo prefixo. Uma boa parte dos nomes funciona com dois prefixos comutáveis, 

isto é, um para o singular e outro para o plural, fazendo com que as duas palavras pertençam a duas 

classes diferentes, e outros aceitam apenas um mesmo prefixo que pode ser singular ou plural. 

Em seguida apresentamos o resumo das classes nominais em umbundu, reproduzindo Joaquim & Luís 

(2016): 

Classe 1: não tendo um afixo que o carateriza, limita-se ao tema nominal da palavra e engloba todos 

os nomes próprios e de parentesco: Suku (Deus), Yosefe (José), tate (pai), ina (mãe); 

Classe 2: u-; omu- , associam-se aos temas nominais para designar nomes comuns, ofícios e 

naturalidades: ukwenje (rapaz); omunu (pessoa); 

Classe 3: a-; oma-, associam-se aos temas nominais para formar o plural dos nomes da classe 2: 

akwenje (rapazes); omanu (pessoas);  

Classe 4: va-, associa-se aos temas nominais para formar o plural dos nomes da classe 1: vasuku 

(deuses), vatate (pais), vaina (mães); 

Classe 5: u-; omu-, associam-se aos temas nominais para designar qualidades, partes do corpo, 

árvores, etc.: utito (pequenês), utwe (cabeça), uti (árvore); 

Classe 6: ovi-, associa-se aos temas nominais para designar o plural dos nomes que pertencem a classe 

9 e alguns da classe 5: ovitwe (cabeças), oviti (árvores) ovipala faces/caras); 

Classe 7: e-; i-, associam-se aos temas nominais para designar diversas realidades humanas, vegetais, 

naturais, animais, etc.: eyo (dente), epya (lavra), ekamba (amigo), epungu (milho), elende (nunvem), 

eponde (bagre), iso (olho), imbo (aldeia), ilu (céu); 

Classe 8: a-; ova-, associam-se aos temas nominais para formar o plural dos nomes da classe 7, sendo 

que o segundo se junta aos temas monossílabos: ovayo (dentes); ovapya (lavras), akamba (amigos), 

apungu (milhos), alende (nunvéns), aponde (bagres), ovaso (olhos), ovambo (aldeias), ovalu (ceus); 

Classe 9: oci-, associa-se aos temas nominais para expresar diversos valores semânticos, incluindo o 

aumentativo e a pejoração: ocipala (cara/face), ocinjo (casarão/casa feia);   
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Classe 10: o- (om-; on-), esta é a classe mais extensa em umbundu; associa-se aos temas nominais 

para estes designarem nomes comuns de seres ou objetos sem alguma particularidade específica: 

ohosi (leão); ombwa (cão); onjo (casa); 

Classe 11: olo- (olom-; olon-), associa-se aos temas nominais para formar o plurais das classes 10 e 

12: olohosi (leões); olombwa (cães) olodjo (casas). olonjinji (formigas); olonyi (moscas); 

Classe 12: olu-, associa-se aos temas nominais para indicar uma delimitação ou nomes de insectos: 

olunjinji (formiga); olunyi (mosca); 

Classe 13: oka-, associa-se aos temas nominais para formar os diminutivos dos nomes, podendo, no 

encontro entre o prefixo e o tema, ocorrer elisão de uma das vogais: okamola (criancinha); okolume 

(homenzinho);  

Classe 14: otu-, associa-se aos temas nominais para formar o plural dos nomes da classe 13: otumola 

(crianzinhas); otulume (homenzinhos); 

Classe 15: oku-, associa-se aos temas nominais para estes indicarem ação ou movimento: okupopya 

(o falar); okuenda (o andar); 

Classe 16: pu- (p-), associa-se aos temas nominais para estes indicarem a noção de superfície, de 

contato e de aproximação: posamwa (no pátio); pelonga (no prato); 

Classe 17: ku- (k-), associa-se aos temas nominais para estes indicarem um lugar em que se aproxima 

ou direção: kovapya (na lavra); ... kolwi (... ao rio); 

Classe 18: vu- (v-), associa-se aos temas nominais ora estes exprimam interioridade: vohondo (no 

quanrto), vimbo (na aldeia).  

É importante referir que nem sempre essa distrbuição funciona de forma linear, ou seja, existem na 

língua umbundu muitos casos  de formas irregulares de enquadramento dos nomes em classes. Assim, 

verificamos que existem palavras que no singular pertencem a uma determinada classe, porém ao 

formarem o plural selecionam classes diferentes (ukãi; uti3 ® akai; oviti) e existem palavras que podem 

selecionar mais do que um afixo (ukãi ® akãi ou ovakãi).  

 

                                                
3 Mulher; pau 
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CAPÍTULO IV – APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

O estudo desenvolvido assume um paradigma quantitativo, uma vez que se centra na análise de fatos 

e fenómenos observáveis e na medição/avaliação de variáveis ligadas aos comportamentos linguístico 

passíveis de serem medidas, comparadas e relacionadas no decurso da investigação empírica 

(Coutinho, 2018).  

Quanto à tipologia, a pesquisa é do tipo transversal, pois estudamos a questão da aquisição e da erosão 

em dois grupos bilingues que se encontram em diferentes estádios de desenvolvimento linguístico 

bilingue, tendo como referência dois grupos de falantes monolingues que, igualmente, se encontram 

em diferentes estádios de desenvolvimento linguístico nativo. Além de classificar e relacionar variáveis, 

procuramos também investigar a relação de causalidade entre fenómenos de exposição linguística e 

processos de erosão. 

4.1.  Participantes 

Participaram do estudo 56 alunos angolanos, sendo 28 da 3ª classe e outros 28 da 9ª classe, 

pertencentes à Escola do Ensino Primário nº 1357, “São José de Cluny” e ao Complexo Escolar nº 

1290 – “Padre Ernesto Lecomte”, respetivamente, localizadas no município de Caconda. Esta 

localidade situa-se a 236 km a norte da cidade do Lubango, capital da província da Huíla, no sul de 

Angola, onde a língua mais falada, depois do português, é o umbundu. Por este motivo, a maior parte 

das crianças, nessa localidade, é bilingue. De referir que as duas escolas estão localizadas no mesmo 

recinto, separadas apenas por um muro, pois a primeira pertence às madres e a segunda aos padres 

da Missão Católica da respetiva localidade. Metade do número de participantes das duas classes é 

falante monolingue de português e os dados recolhidos destes serviram para controlo da evolução 

linguística dos grupos bilingues. 

De modo a facilitar a leitura deste capítulo, os participantes da 3ª classe, que falam duas línguas são 

designados de Bilingues 1 e os que falam apenas português são chamados de Monolingues 1. Os 

participantes que se encontram na 9ª classe e que falam duas línguas são designados de Bilingues 2 

e os que falam apenas uma língua são chamados de Monolingues 2.  

A média de idades dos participantes Bilingues 1 e Monolingues 1 é de 7,6 (Desvio Padrão/DP = 0,462) 

e a média de idade dos participantes Bilingues 2 e Monolingues 2 é de 16,03 (DP = 0,552). 
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A amostra foi selecionada de uma população de cerca de 1054 alunos, por intermédio de um 

questionário adaptado a partir do Bilingual Language Profile (Birdsong et al, 2012)5 e a participação no 

estudo dependeu de um Termo de Consentimento (ver anexo 2) enviado aos encarregados de educação 

e da autorização da escola (ver anexos 3 e 4). Foi a aplicação do questionário que nos permitiu 

estabelecer o número a integrar em cada grupo. Na turma da 3ª Classe apenas havia 14 alunos 

monolingues de português. Assim sendo, para termos um número proporcional de elementos nos 

demais grupos, tivemos de selecionar igualmente 14 elementos para cada um, tendo como principal 

critério a comprovação efetiva do bilinguismo. De modo a não movimentarmos os participantes do seu 

ambiente natural (a sala de aulas), e para que não se sentissem excluídos, os demais alunos, apesar 

de não termos registado as suas produções, também participaram da pesquisa. 

4.2.  Objetivos 

Com a realização desta pesquisa, pretendemos compreender como se processa a aquisição ao longo 

do desenvolvimento linguístico de falantes bilingues (português – umbundu) em Angola. 

Para a concretização do objetivo geral, traçamos os seguintes objetivos específicos: 

i.Verificar se há desequilíbrio na capacidade de formar o plural em grupos de falantes que se 

encontrem em diferentes estádios de desenvolvimento linguístico bilingue português-umbundu 

(3ª classe – pouco tempo depois da entrada na escola – e 9ª classe – à saída do I Ciclo do 

Ensino Secundário); 

ii.Averiguar se, com o aumento da escolarização na língua oficial, o português, ocorre um 

processo de erosão linguística na língua da família (a língua umbundu); 

iii.Saber que propriedades do processo de formação de plural nessa língua estão sujeitas a erosão 

linguística; 

iv.Verificar se existe relação entre o (maior ou menor) grau de exposição linguística e a 

competência bilingue dos participantes; 

 

                                                
4 Número total de alunos das duas turmas que nos foram cedidas para a realização do estudo 
5 https://sites.la.utexas.edu/bilingual/ 
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4.3.  Métodos  

4.3.1. Bilingual Language Profile 

O Bilingual Languange Profile (BLP) é um instrumento de recolha de dados desenvolvido por Birdsong, 

Gertken & Amengual (2012) que tem como fim avaliar a dominância linguística dos falantes por meio 

de relatos pessoais que são concisos, rápidos e fáceis de usar. Destina-se a produzir uma pontuação 

de dominância contínua e um perfil bilingue geral, tendo em conta uma variedade de variáveis 

linguísticas.  

O BLP é constituído por um conjunto de afirmações relacionadas com a exposição, uso e domínio das 

duas línguas, com base nas quais se apresenta uma sequência numérica que os participantes 

selecionam. 

Segundo explicam os autores, a avaliação da dominância linguística em contexto bilingue pelo BLP 

abrange as dimensões do uso, da experiência linguística, da proficiência, fluência, facilidade de 

processamento, "pensar numa língua", identificação cultural e frequência de uso. O domínio é 

devidamente entendido em termos relativos e não absolutos. Isto é, uma pessoa não é simplesmente 

dominante numa dada língua em termos absolutos, mas sim possui um domínio mensurável que é 

relativo à outra língua. Além disso, a dominância pode ser maior ou menor que o domínio de outra 

pessoa (Birdsong, Gertken & Amengual, 2014). 

Para o presente estudo, optámos por adaptar o BLP (ver Anexo 5), selecionando apenas alguns aspetos 

que nos pareciam mais relevantes para a nossa pesquisa. Estes aspetos são: a informação biográfica, 

que nos permitiu recolher informações como a idade, o sexo e a localidade em que os participantes 

residiam; o historial linguístico, o uso linguístico, a competência linguística e as atitudes linguísticas. 

Para a obtenção de dados relacionados com a o historial linguísticos, os participantes tinham de 

selecionar numa escala de idades que vai de 0 (nascimento) adiante, a idade em que começaram a 

aprender a duas línguas. O período de tempo que os mesmos passaram ou passam no seio das 

comunidades em que as línguas são faladas foi medido da mesma forma. O uso linguístico foi medido 

em percentagem de 0 a 100 e consideramos as variáveis tempo de uso, tempo de uso com a família, 

tempo de uso com os amigos e tempo de uso na escola. 
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Para a competência linguística consideramos apenas os domínios da expressão e da compreensão oral 

das duas línguas, em virtude de umas das línguas alvo da nossa investigação – umbundu – não ser a 

língua de escolarização e, por isso, quase nunca é utilizada de forma escrita pelos falantes. Para isso, 

elaboramos uma escala de 0 a 5, em que 0 significa fala/percebe nada bem e 5 significa fala/percebe 

muito bem. Finalmente, para a recolha de informações relacionadas com as atitudes linguísticas, 

elaboramos três afirmações nas duas línguas, em que os participantes tinham de igualmente apontar 

uma opção, numa escala de 0 a 5, em que 0 significa que não concorda e 5 significa que concorda 

plenamente. 

Aplicamos o BLP no primeiro dia de pesquisa, com o intuito de, essencialmente, identificar os 

participantes da nossa pesquisa. Este instrumento permitiu categorizar os participantes da 3ª e da 9ª 

Classe em Monolingues 1, Monolingues 2, Bilingues 1 e Bilingues 2. Entre os falantes bilingues 

encontramos participantes que, por motivos de transferência / mudança de residência, começaram 

apenas a ter contato com o umbundu no momento em que chegaram à comunidade (isto é, aos dois 

ou aos três anos) e outros que entraram em contato com o português muito tarde (aos dois, três ou 

quatro anos de idade). 

4.3.2. Tarefa de Produção Oral Provocada 

O método experimental a que recorremos consiste em colocar os participantes a realizarem tarefas de 

produção provocada. Estas tarefas consistem em mostrar imagens aos participantes da pesquisa para 

que estes possam descrevê-las. Com base nas descrições que são feitas, analisa-se o fenómeno 

linguístico em estudo. Trata-se de um método muito utilizado atualmente, pois representa o ponto de 

viragem no domínio do conhecimento de aquisição e representa uma boa alternativa aos métodos 

naturalistas (Sim-Sim, 2017).  

Para a nossa investigação adotamos uma versão mais lúdica, de modo a que todos os participantes se 

sentissem à vontade ao realizar a tarefa e para que não percebessem o fenómeno linguístico que estava 

a ser estudado. A tarefa foi chamada de “O Jogo da Memória” e consistia na apresentação de slides 

sucessivos em que vários elementos apareciam ou desapareciam. O investigador apresentava uma 

imagem inicial, perguntando ao participante o ele via, mudava o slide e perguntava novamente ao 

participante o que tinha mudado na imagem e este, em resposta, produzia frases como “vejo uma 
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casa” e “apareceram mais duas casas” / “agora vejo duas casas”, respetivamente, como podemos 

ver na seguinte figura: 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Tarefa de produção oral provocada 
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Para descontrair mais ainda os alunos ao longo da realização da tarefa, dávamos um ponto para cada 

acerto e os participantes mostravam-se cada vez mais motivados e faziam um esforço para 

memorizarem todos os elementos de um slide para acertarem na descrição do próximo. 

A realização da tarefa foi individual, porém o exercício foi precedido de uma tarefa coletiva de nomeação 

em que todos os alunos participaram, isto é, a apresentação geral de todos os elementos que 

apareceriam no “Jogo da Memória” e os seus respetivos nomes, de modo a que se evitasse que os 

participantes chamassem de moradia à casa, ou de miúdo ao rapaz, por exemplo. 

Sendo que pretendíamos verificar como os falantes bilingues formavam o plural dos nomes em 

português e em umbundu, criamos várias imagens. Em algumas apareciam apenas um elemento e em 

outras apareciam mais do que um elemento. Ao longo da criação das imagens tivemos o cuidado de 

fazer desenhos no singular que correspondiam aos desenhos no plural, para que se evitasse que outros 

fatores não previstos pudessem interferir nos resultados. 

Para a criação do instrumento de recolha de dados em português tivemos em conta as regras de flexão 

dos nomes em número. Para cada regra elaboramos alguns estímulos e consideramos os nomes 

terminados em -a (4 estímulos), os nomes terminados em -ão (6 estímulos), os nomes terminados em 

consoantes -r (2 estímulos), -z (2 estímulos), nomes terminados em -al (2 estímulos) e os nomes 

terminados em -el (2 estímulos), perfazendo, no total, 18 estímulos. 

Não nos foi possível fazer esse mesmo controlo na língua umbundu, pois a formação do plural nessa 

língua faz-se de forma diferente (ver capítulo III) e porque precisávamos que os elementos que contavam 

das imagens da tarefa em português fossem os mesmos para a tarefa em umbundu. Assim, os 18 

estímulos selecionados, em português, correspondiam a quatro classes em umbundu:  o-; om-/on- (8 

estímulos), e-; i- (5 estímulos), u-/omu- (4 estímulos), oci- (1 estímulo); que, ao formarem o plural, 

passam para outras quatro classes nominais, nomeadamente as classes olo- (8 estímulos), a-/ova- (8 

estímulos), va- (1 estímulo), e ovi- (1 estímulo). 

Os 8 estímulos da classe a-/ova- provêm de duas classes diferentes no singular: a classe e-/i- e a classe 

u-/omu- (etemo6 ® atemo; ukai7 ® akai), sendo 5 provenientes da primeira e 3 provenientes da 

                                                
6 Enxada 
7 Mulher 
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segunda. Para facilitar a análise, os três últimos foram juntados às outras classes que tinham apenas 

um estímulo, nomeadamente a classe va- e à classe ovi-. Assim, os resultados em umbundu são 

apresentados por categorias: a primeira integra a condição olo- (com 8 estímulos), a segunda integra a 

condição a-/ova-, provenientes da classe singular e-/i- (com 5 estímulos) e a terceira inclui as condições 

a-/ova-, provenientes da classe singular u-/omu-, mais as classes que tinham apenas um estímulo, 

nomeadamente as classes va- e oci-, (perfazendo um total de 5 estímulos).   

As tarefas foram realizadas em português e em umbundu e foram aplicadas em dois momentos. Para 

a efetivação do primeiro momento precisamos de dois dias, em que primeiro foi reservado à aplicação 

do questionário. Para os participantes mais novos a aplicação foi oral de modo a facilitar o processo. 

No segundo dia, no período da manhã, participaram da experiência os alunos da 3ª classe, bilingues e 

monolingues e, no período da tarde, os alunos da 9ª classe. Nessa fase da pesquisa todas as sessões 

foram em português.  

O segundo momento aconteceu uma semana depois das primeiras sessões.  No período da manhã 

deste dia de pesquisa, trabalhamos apenas com alunos bilingues da 3ª classe e, no período da tarde, 

com os alunos bilingues da 9ª classe. Estas últimas sessões foram todas em umbundu. 

Para posterior análise, gravamos apenas as produções orais dos 56 participantes selecionados por 

intermédio do BLP (14 Monolingues 1, 14 Monolingues 2, 14 Bilingues 1 e 14 Bilingues 2). Essas 

produções foram posteriormente transcritas com a ajuda do programa Microsoft Excel e analisadas 

recorrendo a estatística descritiva e a testes não paramétricos, com ajuda do IBM-SPSS, versão 25. 

É importante referir que, antes de aplicarmos qualquer instrumento, os mesmos tiveram de ser 

aprovados pela Comissão de Ética para as Ciências Sociais e Humanas, um organismo do Conselho 

de Ética da Universidade do Minho que tem a função de assegurar e zelar pela promoção de padrões 

de ética por forma a proteger e garantir a integridade, a dignidade, a honestidade e a qualidade ética 

nas atividades de investigação em ciências sociais e humanas que decorrem nas unidades de 

investigação da Universidade do Minho (ver o parecer na Comissão em anexo 1). 
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4.4.  Questões de investigação e hipóteses 

Considerando que o objetivo desta pesquisa consiste em verificar como se processa o desenvolvimento 

linguístico bilingue em dois estádios de aquisição (à entrada na escola e à saída do I Ciclo do Ensino 

Secundário), assim como verificar se do grau de utilização e frequência de utilização das línguas 

resultam num processo de erosão linguística numa das línguas, guiamo-nos pelas seguintes questões 

e hipóteses: 

Q1. Há um desenvolvimento linguístico equilibrado (no que respeita à categoria nominal de número, 

em português e em umbundu) nos dois estádios de aquisição linguística de falantes bilingues em 

Angola? 

Considerando que, quase sempre, “a escolha pelo uso de uma das duas línguas pelo falante está 

sujeita a diversos fatores, internos e externos, muitos deles definidos pela situação comunicativa” 

(Bassani, 2015: 9), formulamos, para esta questão a seguinte hipótese: 

H1: Não há um desenvolvimento linguístico equilibrado. À entrada na escola, os falantes têm mais 

dificuldades de expressar o plural em português, comparativamente ao umbundu, podendo, mediante 

o aumento do grau de exposição (por conta de o português ser a língua se escolarização), a situação 

inverter-se.  

Q2. Ao longo do desenvolvimento linguístico bilingue, a capacidade de expressar o número no 

substantivo é afetada por efeitos de erosão na língua da família? 

A palavra, enquanto “etiqueta da unidade morfológica que domina o tema e o seu especificador, ou 

seja, a variação morfológica, a cargo da qual se encontra a realização de uma ou mais categorias 

morfossintácticas” (Vilalva, 1995: 2), possui uma estrutura que obedece a regras específicas de flexão. 

Esta estrutura e regras variam de língua para língua: enquanto que em português a distinção do número 

gramatical é feita no final da palavra, adicionando um –s, em regra geral, (aluno » alunos) ao tema da 

unidade morfológica, na língua umbundu essa distinção é feita no início da unidade morfológica, 

alterando o afixo inicial pertencente a uma classe nominal, por um outro pertencente a outra classe 

(ondongue » olondongue).  

Sobre a formação do plural na aquisição bilingue em duas línguas morfologicamente distintas, Flores 

(2008: 24) afirma que “um dos processos mais observados nos registos verbais de falantes bilingues 
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sem contacto com uma das suas línguas é a regularização do sistema flexional”. Esta autora apresenta 

como um dos exemplos a redução de marcas alomórficas de número e género a uma única forma 

flexional. Desta forma, ao assimilar as regras de uma língua e usar esta estrutura de forma reiterada, 

existem grandes possibilidades das regras da outra língua serem esquecidas por falta de uso.  

Assim sendo, considerando essa possibilidade, formulamos a seguinte hipótese: 

H2: Tratando-se de línguas diferentes do ponto de vista da formação do plural, a escolarização permite 

a consolidação e estabilização na aquisição das regras do português e favorece a ocorrência de erosão 

na língua da família. 

Q3. Em caso afirmativo, que classes nominais da língua umbundu são mais afetadas pelo processo de 

erosão linguística? 

A distribuição de palavras em classes nominais em umbundu obedece a critérios morfossintáticos e 

semânticos e, em função da realidade, é de se esperar que haja, nessa língua, classes com mais nomes 

do que outras e, consequentemente, palavras mais utilizadas do que as outras. Por exemplo, para a 

formação do plural a classe 11, olo- (olom-; olon-) – que integra todos os nomes que no singular 

expressam nomes comuns, delimitação, entre outros – contempla um número mais elevado de 

palavras, comparativamente à classe 4, va – que integra nomes que no singular são nomes próprios 

ou que expressam graus de parentesco.  

Considerando esse pressuposto, formulamos a hipótese 3: H3. As formas nominais da língua umbundu 

que no plural possuem mais palavras são menos as afetadas pelo fenómeno de erosão do que as 

classes nominais que contemplam menos palavras. 

Q4. Há uma relação entre a erosão e o perfil linguístico dos falantes à entrada na escola? 

Em países multilingues com apenas uma língua official “children from linguistic minority families must 

learn the language of the society in order to take full advantage of the educational opportunities offered 

by the society” (Fillmore, 1991: 323). Ao entrarem na escola, o falante passa mais tempo exposto ao 

português, uma vez que as aulas, lecionadas nessa língua, ocupam praticamente metade do tempo 

que ele está acordado e a outra parte é dividida entre a família e o meio social em que o mesmo está 

inserido. Tendo em conta este aspeto, formulamos a seguinte hipótese: 
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H4: Os alunos bilingues português L2 têm menos tendência à erosão na língua de família (o umbundu) 

comparativamente aos bilingues português L1, no desenvolvimento linguístico. 

4.5.  Resultados 

Levantados os dados, procedemos a uma quantificação geral dos mesmos de acordo com as 

ocorrências do fenómeno linguístico em estudo, para facilitar a sua leitura. Assim, os resultados do 

estudo realizado são os seguintes: 

4.5.1. Desenvolvimento linguístico bilingue 

O primeiro passo da pesquisa foi verificar as taxas de acerto dos participantes nas duas línguas (veja o 

Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 – Formação do plural em português e em umbundu 

Os dados mostram-nos que os participantes monolingues apresentam poucas flutuações na aquisição 

da única língua que dominam, com taxas de acerto a rondar os 90% (DP = 6,202) para o grupo 

Monolingue 1 e 100% (DP = 0) para o grupo Monolingue 2. 

Por sua vez, os dados recolhidos dos falantes bilingues mostram-nos que há uma grande diferença no 

domínio das duas línguas. Os falantes bilingues mais novos (Bilingues 1) apresentam taxas de acerto 

mais altas em umbundu, comparativamente ao português, isto é, 90% (DP = 22,949) e 68% (DP = 

28,143), respetivamente. Porém, os resultados dos falantes mais velhos, os Bilingues 2, mostram-nos 

como esta situação se inverte, ou seja, estes falantes apresentaram uma taxa global de acerto de 87% 

(24, 649) em português e apenas de 56% (31,790) em umbundu. 
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As tabelas abaixo ilustram de forma resumida essa variação: 

 Monolingues 1 Monolingues 2 

 N Min. Máx. Média DP N Min. Máx. Média DP 

Português 14 81,3 100 95,8 6,202 14 100 100 100 0,000 

Tabela 2 – índice de variação nos acertos dos falantes Monolingues 

A tabela 2 mostra-nos que a variação nos acertos em português é muito reduzida nos acertos dos 

participantes Monolingues 1 e é nula nos participantes Monolingues 2. 

 

 Bilingues 1 Bilingues 2 

 N Min. Máx. Média DP N Min. Máx. Média DP 

Português 14 6,6 100 68,08 28,143 14 18,8 100 86,6 24,649 

Umbundu 14 25 100 90,1 22,949 14 4,2 100 55,6 31,790 

Tabela 3 – Índice de variação nos acertos dos falantes Monolingues 

Ao contrário do que acontece com os falantes monolingues, a tabela 3 mostra-nos que há uma grande 

variação dos resultados nos participantes bilingues. Os valores mínimos e máximos favorecem a 

obtenção de desvios altos do padrão em português e em umbundu.   

4.5.2. Acerto por participante 

Sendo que cada participante possui um perfil específico, apresentamos no Gráfico 2, os resultados da 

formação do plural de cada um dos participantes que formavam o grupo Bilingues 1. 
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Gráfico 2 – Taxas de acerto por participante: Bilingues 1 

No gráfico acima podemos verificar que há pouco equilíbrio no domínio linguístico dos participantes 

Bilingues 1. Em quase todos os casos (11 no total), há um maior domínio do umbundu sobre o 

português. 

Quanto aos participantes Bilingues 2, os resultados estão representados no Gráfico 3: 

 

Gráfico 3 – Taxas de acerto por participante: Bilingues 2 

É igualmente possível verificar no gráfico representado o desequilíbrio nos resultados dos participantes 

Bilingues mais velhos, porém desta vez é visível o maior domínio do português. 
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4.5.3. Acerto por condição em português 

Depois de verificados os dados globais, pretendemos saber o número de acerto dos participantes 

bilingues de acordo com as condições para a formação do plural nas duas línguas.  

Começamos por apresentar os resultados para as condições de formação do plural em português: 

 

Gráfico 4 – Condições para a formação do plural em português 

Os dados representados no gráfico acima mostram-nos que as taxas de acerto dos participantes 

bilingues variaram de acordo com a condição para a formação do plural em português. Assim, para a 

Condição –S, a taxa de acerto é de 77% (DP=26,790) para os Bilingues 1 e de 93% (DP=15,281) para 

os Bilingues 2; para a Condição –ÃES, os acertos são de 46% (DP=36,502) para os Bilingues 1 e de 

79% (DP=32,310) para os Bilingues 2; para a Condição –ÕES, os acertos são de 57% (DP=38,516) 

para os Bilingues 1 e 79% (DP=32,310) para os Bilingues 2; para a Condição –ÃOS, os acertos são de 

89% (DP=28,947) para os Bilingues 1 e 93% (DP=18,157) para os Bilingues 2; na Condição –RES, os 

acertos chegam aos 75% (DP=37,978) no grupo dos Bilingues 1 e aos 89% (DP=21,290) nos Bilingues 

2; para a Condição –ZES, os acertos são de 75% (DP=37,978) para os Bilingues 1 e 89% (DP=21,290) 

para os Bilingues 2; na Condição –AIS, os acertos atingem 64% (DP=41,271) para os Bilingues 1 e 

86% (DP=36,313) para os Bilingues 2; e, finalmente, para a Condição –EIS, as taxas de acerto são de 

61% (DP=40, 089) para os Bilingues 1 e 86% (DP=36,313) para os Bilingues 2. Os dados mostram 

que, em todas as condições, os alunos mais velhos apresentam taxas de acerto mais elevadas do que 
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os alunos mais novos. Verificamos também que, para ambos os grupos, as formas mais fáceis de 

adquirir são a formação regular de plural com –s (e -ãos). 

4.5.4.  Acerto por condição em umbundu 

Quanto ao umbundu, as taxas de acerto de acordo com as condições para a formação do plural dos 

dois grupos bilingues, mostram o seguinte: 

 

Gráfico 5 – Condições para a formação do plural em umbundu 

É possível verificar no gráfico representado acima, que em todas as três condições estudadas, os 

alunos mais novos superam os alunos mais velhos. Na Condição OLO–, os resultados mostram-nos 

que os falantes Bilingue 1 obtiveram uma taxa de acerto de 91% (DP=23,219) e os Bilingues 2 de 

63% (DP=31,009); na Condição A/OVA–, os Bilingues 1 obtiveram uma taxa de acerto de 90% 

(DP=21,839) e os Bilingues 2 de 53% (DP=36,464); nas Condições A/OVA-, VA-  e OVI, os Bilingues 

1 obtiveram uma taxa de acerto de 89% (DP=25,559) e os Bilingues 2, uma taxa de 51% (DP=38,998). 

Globalmente as taxas de acerto das três condições são muito próximas dentro de cada grupo (89% – 

91% no grupo Bilingue 1; e 51% – 63% no grupo Bilingue 2). 

4.5.5. Variação dentro do mesmo grupo 

É igualmente importante verificar o nível de estabilidade ou de variação dentro de um mesmo grupo. 

Por conseguinte, o comportamento linguístico relacionado com o fenómeno linguístico em estudo que 
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os participantes apresentaram ao longo da aplicação dos testes estão representados nos gráficos que 

se seguem. 

Falantes Bilingues 1 – português 

O Gráfico 6 ilustra o comportamento linguístico do grupo Bilingues 1 em português:  

 

Gráfico 6 – Acertos do grupo Bilingues 1 em português por condição 

Os dados representados mostram-nos que, para a formação do plural em português, os participantes 

Bilingues 1 apresentam resultados mais baixos na Condição –ÃES (46%) e na Condição –ÕES (57%). 

Os acertos crescem progressivamente na Condição –EIS (61%), na Condição –AIS (64%), nas Condições 

–RES e –ZES (75%, respetivamente), na Condição –S (77%) e na Condição –ÃOS (89%).    

Falantes Bilingues 2 – português 

O Gráfico 7 ilustra o comportamento linguístico dos participantes Bilingues 2: 
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Gráfico 7 – Acertos do grupo Bilingues 1 em português por condição 

Os falantes bilingues mais velhos apresentam bons resultados nas Condição –S (93%) e na condição –

ÃOS (93%). Esses resultados baixam ligeiramente nas demais condições, isto é, –ÃES, –ÕES, –AIS, –

EIS, –RES e –ZES (respetivamente 79%, 79%, 86%, 86%, 89% e 89%). 

Falantes Bilingues 1 – umbundu 

Depois de verificado o nível de variação em termos de acerto dentro de um mesmo grupo em português, 

apresentamos em seguida os resultados em umbundu, a começar pelo grupo Bilingue 1: 

 

Gráfico 8 – Acertos do grupo Bilingues 1 em umbundu 
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Os participantes Bilingues 1, na formação do plural na língua umbundu, apresentam taxas de acerto 

muito elevadas, tal como ilustrado acima. Estes participantes obtiveram uma percentagem de acerto 

de 91% na Condição OLO–, 90% na Condição A–/OVA– e 89% nas condições A–/OVA-, VA– e OVI–.   

Falantes Bilingues 2 – umbundu 

Na formação do plural em umbndu, os participantes Bilingues 2, apresentam os seguintes resultados: 

 

Gráfico 9 – Acertos do grupo Bilingues 2 em umbundu 

Os dados representados mostram-nos que os resultados dos participantes bilingues mais velhos baixam 

significativamente em umbundu. A taxa mais alta que estes falantes obtiveram na formação do plural  

nessa língua é de 63% na Condição OLO–, seguida de 53% na Condição A– /OVA– e a taxa mais baixa 

é de 51%, obtida nas Condições A–/OVA–, VA- e OVI–.  

4.5.6. Idade de início de aquisição 

Foi igualmente necessário verificar se a idade de início de aquisição de cada uma das línguas que os 

participantes da pesquisa dominam influencia os resultados obtidos na formação do plural numa e 

noutra língua.  

Os dados representados no Gráfico 10 são referentes à formação do plural pelo grupo Bilingues 1 e 

estão organizados de acordo com a idade de início de aquisição do português: 
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Gráfico 10 – Taxas de acerto na formação do plural em português e umbundu de acordo com a idade de início 

de aquisição do português (Bilingue 1) 

Por intermédio do gráfico 8 é possível verificar que, quanto mais tarde os participantes começam a 

adquirir o português, melhores são os seus resultados na língua umbundu. Note-se que todos os 

participantes Bilingues 1 que tiveram o primeiro contato com o português aos 2, 3 ou 4 anos, 

apresentam uma taxa de acerto de 100% em umbundu e apresentam taxas de acerto muito baixas em 

português, isto é, de 50%, (DP= -) 21% (DP= -) e 6% (DP= -) respetivamente. Os participantes deste 

mesmo grupo, que começaram a adquirir as duas línguas desde o nascimento também obtiveram 

melhores resultados em umbundu, com uma taxa de acerto de 87,4% (DP=25,444), comparativamente 

ao português, em que obtiveram uma taxa de acerto de 79,5% (DP=16,017) na formação do plural.   

Os dados representados no Gráfico 11 são referentes à formação do plural pelo grupo Bilingues 1 e 

estão organizados de acordo com a idade de início de aquisição do umbundu: 
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Gráfico 11 – Taxas de acerto na formação do plural em português e umbundu de acordo com a idade de início 

de aquisição do umbundu (Bilingue 1) 

O gráfico 9 mostra-nos que os participantes Bilingues 1 que começam a aprender as duas línguas 

desde o nascimento apresentam melhores resultados em umbundu, com uma taxa de acerto de 98,9% 

(DP=2,595) na formação do plural, em relação ao português em que obtiveram 64,3% (DP=28,748). 

Porém a situação inverte-se à medida em que a idade de início de aquisição do umbundu aumenta. Os 

participantes deste mesmo grupo que começam a aprender a língua umbundu aos dois anos 

apresentaram melhores resultados na formação do plural do português, com 87,5% (DP= -) de acerto, 

comparativamente ao umbundu em que a taxa de acerto na formação do plural baixa para 50% (DP= -

). Com os participantes que começaram a adquirir o umbundu aos 3 anos, esta situação acentua-se; a 

taxa de acerto na formação do plural em português sobe para 93,8% (DP= -) e em umbundu baixa mais 

ainda para 25% (DP= -). 

Os dados representados no Gráfico 12 são referentes à formação do plural pelo grupo Bilingues 2 e 

estão organizados de acordo com a idade de início de aquisição do português: 
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Gráfico 12 – Formação do plural em português e umbundu de acordo com a idade de início de aquisição do 

português (Bilingue 2) 

O gráfico 10 mostra-nos que quando mais tarde os participantes Bilingues 2 entraram em contato com 

o português melhores são os seus resultados em umbundu e vice-versa. Os resultados mostram-nos 

que os participantes que tiveram contato com as duas línguas desde o nascimento apresentam uma 

taxa de acerto em português de 100% (DP=0,000) e em umbundu de apenas 40% (DP=22,282). Com 

os que tiveram contato com o português aos dois anos a situação é mais equilibrada; estes participantes 

apresentam uma taxa de acerto de 76,6% (DP=19,690) na formação do plural em português de 71,7% 

(DP=33,249) na formação do plural em umbundu. Há ainda neste grupo falantes que entraram em 

contato com o português apenas aos três anos e estes apresentam resultados muito melhores em 

português, 100% (DP= -) de acerto na formação do plural, comparativamente ao umbundu, 18,8% (DP= 

-), na formação do plural.  

Os dados representados Gráfico 13 são referentes à formação do plural pelo grupo Bilingues 2 e estão 

organizados de acordo com a idade de início de aquisição do umbundu: 
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Gráfico 13 – Formação do plural em português e umbundu de acordo com a idade de início de aquisição do 

umbundu (Bilingue 2) 

Quanto à influência da idade de início de aquisição do umbundu na formação do plural pelos 

participantes Bilingues 2, o gráfico 11 mostra-nos que estes apresentam uma taxa de acerto de 83%, 

(DP= 26,859) em português, e de 62,7% (DP= 29,554) em umbundu, quando a aquisição das duas 

línguas começa desde o nascimento. A situação acentua-se à medida que a idade de início de aquisição 

aumenta, ou seja, os participantes que entram em contanto com o umbundu aos dois anos apresentam 

uma taxa de acerto em português de 100% (DP= -) e de 63,3% (DP= -) em umbundu e os participantes 

que começaram a adquirir o umbundu desde os três anos acertam igualmente em 100% (DP=0,000) 

dos casos na formação do plural em português, mas apenas em 12,9% (DP=12,374) na formação do 

plural em umbundu, revelando grandes défices na competência morfológica nesta língua. 

4.6.  Discussão 

O primeiro dado a considerar a respeito dos resultados apresentados tem que ver com o 

desenvolvimento linguístico dos falantes monolingues. Estes apresentam uma ligeira diferença entre si, 

isto é, entre os falantes monolingues mais novos e os monolingues mais velhos. Para verificar se esta 

diferença é estatisticamente significativa, corremos um teste não paramétrico Mann-Whitney. Este 

revela não existirem diferenças significativas entre os dois grupos (U= 56,000, p = n.s). Como era de 

esperar, os falantes mais novos apresentam resultados ligeiramente inferiores em termos de acerto 

comparados aos falantes mais velhos, no entanto, a diferença mínima entre ambos revela que no 

momento de escolarização os alunos monolingues já adquiriram a flexão em número na sua língua 
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materna. Os resultados ligeiramente mais elevados dos falantes mais velhos poderá dever-se a efeitos 

de tarefa, ou seja, os mais velhos, por serem mais desenvolvidos a nível cognitivo e terem um grau 

mais elevado de instrução, têm mais facilidade na realização da tarefa.   

A situação é diferente nos participantes bilingues. A taxa de acerto de 90% que o grupo Bilingues 1 

obtém na formação do plural em umbundu evidencia um maior domínio linguístico do umbundu 

comparativamente ao português no início da escolarização. Este grupo obteve uma taxa de acerto de 

apenas 68% na tarefa em português. Porém, esta situação inverte-se nos dados recolhidos dos 

participantes bilingues mais velhos; contrariamente aos mais novos, estes possuem maior domínio do 

português (com uma taxa de acerto de 87%) comparativamente ao umbundu, em que a taxa de acerto 

é de 56%. 

Aplicamos o teste Mann-Whitney e verificamos que estas diferenças entre o grupo mais novo (Bilingue 

1) e o grupo mais velho (Bilingue 2) são estatisticamente significativas tanto na tarefa em português (U 

= 93,000, p = 0,005) como em umbundu (U = 69,000, p < 0,001). Estes resultados obtidos na 

formação do plural em português evidenciam o papel do aumento de exposição ao português através 

da educação formal no desenvolvimento linguístico bilingue dos participantes. 

Os dados confirmam a nossa Hipótese 1, ou seja, não há um desenvolvimento linguístico equilibrado 

em falantes bilingues em Angola. À entrada na escola, os falantes, que crescem em famílias onde se 

fala maioritariamente o umbundu, têm mais dificuldades de expressar o plural em português, 

comparativamente ao umbundu. Mediante o aumento do grau de exposição ao português (por conta 

de o português ser a língua se escolarização), a situação inverte-se. Os alunos tornam-se mais 

proficientes a português e desenvolvem um conhecimento sólido na morfologia nominal de número na 

língua maioritária. 

Por intermédio dos resultados globais apresentados acima é possível igualmente comprovar a Hipótese 

2, segundo a qual a capacidade de expressar o plural na língua da família (a língua umbundu) é afetada 

por processos de erosão. Os falantes bilingues mais velhos apresentam resultados muito baixos se 

comparados aos falantes mais novos na formação do plural nessa língua. 

Apesar de o presente estudo ser de caráter transversal, a confirmação destas duas primeiras hipóteses 

vai ao encontro dos de resultados de outros estudos que analisam de forma longitudinal a questão da 
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erosão linguística em situações de alteração do ambiente linguístico dominante (Capilla, 2007; Flores, 

2008; 2010; Paradis, 2007). Há, de fato, um risco de as crianças perderem conhecimento linguístico 

se a redução de contato com uma das línguas se der, de forma significativa, na infância. Este é o caso 

do umbundu na população testada. 

Ao analisar os dados para verificar até que ponto as condições para expressar o plural nas duas línguas 

influenciam os resultados, verificamos que em algumas os participantes apresentaram mais 

dificuldades do que em outras. Em português, por exemplo, considerando as taxas de acerto, as 

condições –S e –ÃOS são as que se apresentam como as mais fáceis para os falantes bilingues, seguido 

das condições –RES  e –ZES, –AIS e –EIS e as condições –ÃES e –ÕES são, para os falantes bilingues, 

as que apresentam maior grau de dificuldade. Nas condições –S e –ÃOS, enquanto o grupo Bilingues 

1 obteve taxas de acerto de 77% e 89%, respetivamente, os participantes Bilingues 2 obtiveram 

resultados mais altos, isto é, 93% e 93% respetivamente. Para verificar se as diferenças são 

estatisticamente significativas, corremos múltiplos testes Mann-Whitney (por condição), cujos 

resultados se apresentam na Tabela 4. 

Condição Bilingues 1 Bilingues 2 Mann-Whitney, U  p 

Condição -S 77% 93% 131,000 0,085 

Condição -ÃES 46% 79% 103,000 0,012* 

Condição -ÕES 57% 79% 134,000 0,101 

Condição -ÃOS 89% 93% 194,000 0,968 

Condição -RES 75% 89% 162,000 0,376 

Condição -ZES 75% 89% 144,000 0,171 

Condição -AIS 64% 86% 134,000 0,101 

Condição -EIS 61% 86% 122,000 0,049* 

Tabela 4 – Formação do plural em português, por condição e por grupo: resultados estatísticos (* = grau de 

significância) 

Quanto à língua umbundu, a situação é semelhante, ou seja, há diferenças dependendo das diferentes 

condições. É na condição OLO- que os participantes obtiveram melhores resultados e as condições A-

/OVA-, VA- e OVI-, compiladas numa única categoria de análise, apresentam-se com aquelas em que 

os falantes bilingues apresentaram maiores dificuldades na formação do plural. 
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A Tabela 5 representa as diferenças estatísticas de acordo com as condições para a formação do plural 

em umbundu: 

Condição Bilingues 1 Bilingues 2 Mann-Whitney, U p 

Condição OLO- 91% 63% 89,000 0,004* 

Condição A-/OVA- 90% 53% 86,000 0,003* 

Condições A-/OVA-; VA- e OVI- 89% 53% 

 

77,000 0,001** 

Tabela 5 – Formação do plural em umbundu, por condição e por grupo: resultados estatísticos (*/** = grau de 

significância) 

A Tabela 5 mostra-nos que há diferenças significativas entre os dois grupos em todas as condições, em 

umbundu. Assim, com base nos dados apresentados, é possível confirmar a nossa Hipótese 3, ou seja, 

as formas nominais da língua umbundu que, ao formarem o plural, selecionam as classes A-/OVI- VA- 

e A-/OVI-, pouco frequentes no processo comunicativo, são as mais afetadas pelo processo de erosão 

linguística na língua da família. Para verificar se o desempenho dos falantes de cada grupo é 

estatisticamente diferente em relação às três condições, corremos um teste Friedmann (design intra-

sujeitos) para cada grupo. Os resultados mostram que, no grupo Bilingue 1, não há diferenças 

estatisticamente significativas entre as três condições (X2(2) = 0,429, p = n.s), ou seja, no início da 

escolarização os falantes têm igual desempenho nas várias condições de formação do plural em 

umbundu. Pelo contrário, no grupo Bilingue 2, o teste revela diferenças muito significativas entre as 

condições (X2(2) = 11,415, p = 0,003*). Isto mostra que, com o avançar da idade e da escolarização, 

os falantes perdem conhecimento das regras de formação do plural, porém a erosão parece não afetar 

de igual forma todas as condições.  

O maior domínio de algumas condições de formação do plural na língua em erosão confirma a ideia de 

que os diferentes aspetos morfológicos não são igualmente vulneráveis (Flores, 2007). Aliás, já foi 

demostrado por Schmid (2002) que a formação do plural é um domínio com um elevado grau de 

vulnerabilidade, se comparado com outras categorias morfológicas (como, por exemplo, o género).  

Numa fase inicial de aquisição do português constatamos vários casos de transferência das regras 

morfossintáticas do umbundu para o português. Sendo que esta língua forma o plural adicionando um 

afixo no início da unidade morfológica, verificamos que, em quase todos os casos agramaticais, houve 
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a omissão da marca do plural no fim da unidade morfológica em português. Não constatamos nenhum 

caso de transferência de regras da língua dominante (o português) para a língua em erosão (o 

umbundu), como reporta em seu estudo Seliger (1991). 

Finalmente procuramos estabelecer a relação existente entre o perfil dos falantes, com especial 

destaque para a idade de início de aquisição linguística e os resultados obtidos na formação do plural 

nas duas línguas. Os dados apresentados mostraram-nos que a relação existente entre estas duas 

variáveis é muito forte. Foi possível verificar que quanto maior fosse a idade de início de aquisição numa 

das línguas, melhores eram os resultados na outra língua para o grupo de falantes bilingues mais novos, 

ou seja, os participantes bilingues com português L2 apresentam melhores resultados na formação do 

plural na língua umbundu e os participantes bilingues com umbundu L2 mais tarde apresentam 

melhores resultados em português. 

Porém, os falantes que começaram a adquirir as duas línguas desde o nascimento (português e 

umbundu L1) apresentam melhores resultados em umbundu comparativamente ao português.  

Um outro dado igualmente importante é que os participantes Bilingues 1 se encontravam na faixa etária 

entre os seis e oito anos e a frequentar a 3ª classe do Ensino Primário angolano, ou seja, ainda se 

encontram na fase inicial de escolarização. Sobretudo para os participantes que começaram a adquirir 

o português aos dois ou aos três anos, isso significa que as estruturas linguísticas em português ainda 

não estavam estabilizadas no momento da recolha de dados. Espera-se, por isso, um desenvolvimento 

positivo do seu conhecimento linguístico do português, o que se confirma nos dados dos falantes mais 

velhos.   

A influência da idade de início de aquisição é também verificada nos participantes Bilingues 2. Neste 

grupo só os falantes que tiveram o primeiro contato com o português aos três anos é que apresentaram 

resultados muito elevados na formação do plural na língua umbundu (todos a atingir taxas de acerto 

de 100%). Em todos os outros casos (incluindo  os que começaram a adquirir o português aos dois 

anos – sendo, portanto, o umbundu a sua língua materna) os participantes apresentaram resultados 

inferiores aos obtidos em português. 
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Considerando esse pressuposto, a Hipótese 4 fica igualmente confirmada, ou seja, os alunos bilingues 

com português L2 têm menos tendências a sofrer erosão na língua de família (o umbundu) 

comparativamente aos participantes bilingues com português L1, no desenvolvimento linguístico. 

Os resultados individuais ilustram bem a confirmação dessa hipótese e fica claro que, além da idade 

(Flores, 2007; Vago, 1991) o tipo de contato (De Bot & Clyne, 1991; Flores & Correia, 2017) que cada 

falante possui com cada uma das duas línguas influencia significativamente o seu domínio linguístico.  
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CONCLUSÕES 

Com a realização desta investigação tínhamos como objetivo geral compreender como se processa a 

aquisição bilingue português-umbundu em falantes angolanos que se encontravam em diferentes 

estádios de desenvolvimento linguístico. Trata-se de uma investigação realizada, tendo como principal 

motivação a nossa experiência enquanto falante dessas línguas e a observação de dados reais em 

contextos comunicativos. Partimos do pressuposto de que os falantes bilingues, quando entram na 

escola, começam um processo de educação formal, alterando, consequentemente, o grau de exposição 

linguística.  A partir da entrada na escola, cuja língua de instrução é o português, os alunos dividem o 

seu tempo entre a escola (onde se utiliza unicamente o português), a rua (onde se utiliza as duas 

línguas, porém, com maior tendência para o uso do português,) e a família (onde, na maior parte dos 

casos, se usa unicamente o umbundu). Consideramos que há imensas vantagens em compreender a 

aquisição bilingue porque este processo ajuda a melhorar o processo de ensino-aprendizagem de uma 

forma geral, por exemplo, considerando que há uma permanente interação (maior ou menor) entre os 

dois sistemas linguísticos ao longo do desenvolvimento das diferentes estruturas das duas línguas 

(algumas das quais mais complexas e, por isso, de difícil aquisição), que podem ser trabalhadas na 

aula de línguas e, assim, facilitar a aprendizagem. 

O ponto de partida do presente estudo incidiu sobre a possibilidade de ocorrência de erosão linguística 

quando o grau de exposição numa das línguas sofre alguma alteração. Associado a este propósito, este 

estudo tinha como fins específicos verificar se há um desenvolvimento linguístico equilibrado nas duas 

línguas em dois estádios diferentes. Se ocorre um processo de erosão na língua que não é a de 

escolarização – a língua da família (neste caso o umbundu) –, pretendemos saber quais as condições 

dessa língua que, na formação do plural, estão propensas a erosão, assim como verificar a influência 

do fator idade de início de aquisição sobre a competência dos participantes. 

Para a concretização deste objetivo, houve necessidade de situar a investigação, através de uma breve 

revisão da literatura sobre a aquisição linguística, assim como os contextos em que o fenómeno de 

erosão pode acontecer. Feito isso, estabelecemos uma relação com o contexto angolano e 

consideramos que a escolarização podia ser um dos fatores que contribui para o desequilíbrio do grau 

de exposição linguística dos falantes bilingues. Não sendo incentivado o uso da língua minoritária fora 
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do contexto familiar, estabelecemos a hipótese de que o contexto sociolinguístico angolano pode 

favorecer a ocorrência de erosão na língua da família. 

Por intermédio de um questionário selecionamos uma amostra de 56 alunos, entre monolingues e 

bilingues, com poucos anos de escolaridade e à saída do I Ciclo do Ensino Secundário que foram 

submetidos a um teste de produções provocadas – o Jogo da Memória – que permitiu recolher dados 

acerca da formação do plural nas duas línguas. 

Analisados os dados recolhidos, foi possível verificar que, de uma forma geral, não há um 

desenvolvimento linguístico equilibrado em falantes bilingues português – umbundu. Os falantes 

bilingues mais novos apresentam melhores resultados em umbundu comparativamente ao português, 

mas esta situação inverte-se nos resultados dos falantes bilingues mais velhos. Concluímos, por isso, 

que o umbundu sofre erosão linguística com o avançar da escolarização.  

De acordo com os resultados dos participantes bilingues mais velhos, na formação do plural na língua 

umbundu, foi possível concluir que estes falantes apresentam erosão nessa língua e as condições A-

/OVA-, VA- e OVI-, seguidas da condição A-/OVA- apresentam-se como sendo as mais sensíveis ao 

fenómeno.  

Foi igualmente possível verificar que o perfil dos falantes contribui significativamente na consolidação 

da competência linguística dos participantes. Os participantes que começam a aprender o português 

desde o nascimento apresentam melhores resultados nessa língua comparativamente que começaram 

a aprender a língua mais tarde, o que nos levou a pensar que, quanto mais tarde se começa a aprender 

uma das línguas, mais consolidado se torna o conhecimento na outra língua. No que o domínio 

linguístico diz respeito, é oportuno destacar a importância da escolarização na consolidação do 

processo de aquisição do português, a língua de escolarização, o que favorece significativamente o 

desenvolvimento desta língua. Porém, leva também a erosão da outra língua, à qual o falante passa a 

estar significativamente menos exposto. 

As conclusões apresentadas representam uma contribuição às descrições do processo de aquisição 

bilingue português-umbundu em Angola e a sua relevância está no estabelecimento, através da 

descrição, de padrões de aquisição linguística, assim como na apresentação dos domínios suscetíveis 

de serem perdidos em consequência do desequilíbrio do grau de exposição a dados linguísticos. 
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Esta investigação mostra, entre outros aspetos, a necessidade da realização de estudos mais 

aprofundados e longitudinais na área de aquisição linguística bilingue em Angola, por ser um contexto 

em que este fenómeno é muito comum. Por isso, as limitações deste trabalho, que se manifestam 

através da seleção de uma amostra muito reduzida e pelo fato de não podermos estudar a aquisição 

em um mesmo grupo em diferentes fases de desenvolvimento, constituem bons pontos de partida para 

futuras investigações. 
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ANEXO 1 – Parecer as Comissão de Ética para as Ciências Sociais e Humanas 
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento enviado aos encarregados de educação 
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ANEXO 3 – Solicitações de autorização para a realização da investigação enviado às escolas 
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ANEXO 4 – Respostas às solicitações de autorização para a realização da investigação 
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ANEXO 5 – Bilingual Languange Profile 

 

I. INFORMAÇÃO BIOGRÁFICA 
Data de hoje …………/……………………………../2019 
Idade…………anos                                     
Sexo: Masculino ☐                      Feminino☐ 
Local de residência:………………………………………………. 
 
 

II. HISTORIAL LINGUÍSTICO 
1. Com que idade começou a aprender as seguintes línguas? 

Português 
☐           ☐           ☐         ☐         ☐          ☐         ☐         ☐         ☐        ☐        ☐      ☐ 

Desde o         1              2             3            4              5           6             7            8           9          10      11+ 
nascimento 

Umbundu 
☐           ☐           ☐         ☐         ☐          ☐         ☐         ☐         ☐        ☐        ☐      ☐ 

Desde o         1              2             3            4              5           6             7            8           9          10      11+ 
nascimento 

 

2. Quantos anos passou no seio de uma família em que as seguintes línguas são faladas? 
Português 
☐           ☐           ☐         ☐         ☐          ☐         ☐         ☐         ☐        ☐        ☐      ☐ 

 Desde o         1              2             3            4              5           6             7            8           9           10       11+ 
nascimento 

 Umbundu 
  ☐           ☐           ☐         ☐         ☐          ☐         ☐         ☐         ☐        ☐        ☐      ☐ 
Desde o         1              2             3            4              5           6             7            8           9           10       11+ 
nascimento 

 

III. USO LINGUÍSTICO 
1. Durante uma semana, que percentagem de tempo usa as seguintes línguas? 

Português        ☐        ☐        ☐       ☐       ☐       ☐        ☐          ☐          ☐         ☐      ☐ 
                         0%      10%     20%   30%   40%    50%   60%     70%       80%     90%  100% 
Umbundu         ☐        ☐        ☐       ☐       ☐       ☐        ☐          ☐          ☐         ☐      ☐ 
                         0%      10%     20%   30%   40%    50%   60%      70%       80%     90%  100% 

 
2. Durante uma semana, que percentagem de tempo usa as seguintes línguas com a família? 

Português        ☐        ☐        ☐       ☐       ☐       ☐        ☐          ☐          ☐         ☐      ☐ 
                         0%      10%     20%   30%   40%    50%   60%     70%       80%     90%  100% 
Umbundu         ☐        ☐        ☐       ☐       ☐       ☐        ☐          ☐          ☐         ☐      ☐ 
                         0%      10%     20%   30%   40%    50%    60%     70%       80%     90%  100% 

 
3. Durante uma semana, que percentagem de tempo usa as seguintes línguas com os amigos? 



 

8 

Português        ☐        ☐        ☐       ☐       ☐       ☐        ☐          ☐          ☐         ☐      ☐ 
                         0%      10%     20%   30%   40%    50%   60%     70%     80%      90%  100% 
Umbundu         ☐        ☐        ☐       ☐       ☐       ☐        ☐          ☐          ☐         ☐      ☐ 
                         0%      10%     20%   30%   40%    50%   60%     70%      80%      90%  100% 
 
 

4. Durante uma semana, que percentagem de tempo usa as seguintes línguas na escola? 
Português        ☐        ☐        ☐       ☐       ☐       ☐        ☐          ☐          ☐         ☐      ☐ 
                         0%      10%     20%   30%   40%    50%    60%     70%      80%     90%  100% 
Umbundu         ☐        ☐        ☐       ☐       ☐       ☐        ☐          ☐          ☐         ☐      ☐ 
                         0%      10%     20%   30%   40%    50%    60%      70%      80%     90%  100% 
 

IV. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA  
1.  

0-nada bem                                     6-muito bem 
a. Falas bem o Português                             1☐       2☐      3☐      4☐      5☐       6☐ 
b. Falas bem o Umbundu                             1☐       2☐      3☐      4☐      5☐       6☐ 

 
2.  

a. Percebes bem o Português                        1☐       2☐      3☐      4☐      5☐       6☐ 
b. Percebes bem o Umbundu                        1☐       2☐      3☐      4☐      5☐       6☐ 

 
 
V. ATITUDES LINGUÍSTICAS 
1.  

       0-concordo                     6-concordo 
a. Sinto-me bem quando falo em Português                  1☐   2☐   3☐   4☐   5☐   6☐ 
b. Sinto-me bem quando falo em Umbundu                  1☐   2☐   3☐   4☐   5☐   6☐ 

 
2.  

a. Considero importante para mim continuar  
a aprender o Português                 1☐   2☐   3☐   4☐   5☐    6☐ 

b. Considero importante para mim continuar  
a aprender o Umbundu                1☐   2☐   3☐    4☐   5☐    6☐ 

3.  
c. Considero importante para mim continuar  

a usar o Português     1☐   2☐   3☐    4☐   5☐    6☐ 
d. Considero importante para mim continuar  

a usar Umbundu     1☐   2☐   3☐    4☐   5☐    6☐ 
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ANEXO 6 – Instrumentos utilizados na tarefa de produção oral provocada em português 

A) Preparação 



 

10 

 

 

 

 



 

11 

B) Jogo da Memória 
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ANEXO 7 – Instrumentos utilizados na tarefa de produção oral provocada em umbundu 

A) Preparação 
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B) Jogo da Memória 
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