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Resumo:  
Este artigo enfoca a migração caboverdiana para São Tomé e Príncipe (STP) no século XX, 
seus aspectos históricos e seu efeito linguístico no kabuverdianu falado nesta região. Alguns 
estudiosos, como Nascimento (2001, 2004) e Sousa (2014-2015), apontam que em 1902 
começa a afluir um grande número de trabalhadores caboverdianos contratados para trabalhar 
nas roças de STP, sendo as décadas de 30, 40 e 50 aquelas com maior número de contratados 
(Feio 2016). A despeito da grande participação caboverdiana na formação da comunidade de 
STP (no Príncipe, os caboverdianos e seus descendentes correspondem a 80% da população), a 
realidade dessa migração ainda não tem sido tema de muitos estudos, sobretudo no tocante às 
questões linguísticas, não havendo nenhuma discussão voltada à variedade de kabuverdianu 
falada no arquipélago do Golfo da Guiné, lacunas que justificam a realização desta pesquisa. 
Este estudo possui os seguintes objetivos: (i) delinear a história da migração caboverdiana para 
STP; (ii) apresentar uma análise preliminar de aspectos fonético-fonológicos e lexicais do 
kabuverdianu do Príncipe. Para atingir os objetivos, foram realizadas pesquisa bibliográfica e 
análise de dados coletados em trabalho de campo na ilha do Príncipe em 2018. No âmbito 
histórico, deslindamos o cenário da migração e as condições de vida dos trabalhadores 
contratados, que foram alvo de uma visão depreciativa e desde a chegada a STP vivenciaram 
uma dura rotina de trabalho nas roças de cacau, ilustrada com relatos colhidos em trabalho de 
campo. Por fim, enfocamos a percepção dos caboverdianos e seus descendentes sobre a 
migração e a vida atualmente, com ênfase em questões como a segregação social (vivenciada 
desde a chegada ao arquipélago e vigente até hoje), o preconceito e a construção da identidade, 
que reúne elementos tanto de Cabo Verde quanto de STP. Com base no trabalho de campo, 
percebe-se que a partir dos antigos contratados caboverdianos, o kabuverdianu chegou às ilhas 
STP e passou a fazer parte da paisagem linguística, se mantendo com os descendentes. Os 
entrevistados reportam que a sua língua materna é o kabuverdianu, sendo o português reservado 
ao contexto escolar e às interações com falantes de fora da comunidade que não dominam o 
kabuverdianu. A comparação entre as variedades principense e santiaguense de kabuverdianu 
apontou diversas similaridades fonéticas e lexicais, como já defendido por Semedo (2016), mas 
também variações na realização de vogais e processos fonológicos, como a inserção vocálica 
diante de um onset complexo ou de uma vogal nasal. Esses resultados preliminares demonstram 
a necessidade de mais estudos voltados ao kabuverdianu falado nas ilhas de STP. 
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Resumo 

O português de São Tomé (PST) e o português do Príncipe (PP) são variedades do 
português faladas nas ilhas de São Tomé e do Príncipe, no país insular São Tomé e Príncipe 
(STP). Em tais variedades, notam-se algumas estruturas compartilhadas com outras 
variedades da língua portuguesa como a brasileira (PB) e a europeia (PE), além de traços 
intrínsecos ao PST e ao PP (cf. GONÇALVES, 2010; CHRISTOFOLETTI, 2013; 
GONÇALVES; HAGEMEIJER, 2015; AGOSTINHO, 2016; BOUCHARD, 2017; ARAUJO; 
BALDUINO, 2019; BALDUINO, 2018; 2019; 2020; SANTIAGO, 2019; AGOSTINHO; 
SOARES; MENDES, 2020, entre outros). Partindo deste pressuposto, nesta comunicação, 
apresentaremos a história e a situação linguística atual do PST e do PP, discutindo, ainda, 
alguns processos fonológicos, como neutralização vocálica, vocalização e apagamento 
segmental, que, em conjunto com os aspectos sociohistóricos latentes à emergência de tais 
variedades do português, caracterizam tais variedades. 

O surgimento do PST e do PP em STP remonta ao estabelecimento colonial do 
português em um ambiente plurilíngue (GONÇALVES; HAGEMEIJER, 2015; ARAUJO, 
2020). A primeira (séculos XV e XVI) e a segunda (séculos XIX e XX) colonização portuguesa 
no arquipélago criaram um cenário de contato linguístico e propiciaram a emergência de novas 
línguas. Neste contexto sociohistórico, o português é eleito a língua-alvo da população instalada 
em STP, ainda que o input de tal língua fosse escasso. Ademais, os processos históricos de 
interação social no período pós-colonial promoveram a difusão da língua portuguesa, 
conduzindo as línguas autóctones à obsolescência (GONÇALVES; HAGEMEIJER, 2015; 
ARAUJO, 2020). 

Somando-se a tais fatos históricos, alguns processos sincrônicos demarcam tais 
variedades. Esse é o caso da neutralização vocálica, identificada mediante o alçamento em 
sílabas pretônicas como em s[u]fá e postônicas mediais e finais como em abób[u]ra e leit[ɪ], 
assim como da harmonia vocálica de pretônicas engatilhada pela vogal tônica, como em 
n[ɔ]v[ɛ]la. A vocalização, por sua vez, ocorre quando as codas /l/ e /r/ e /ɲ/ ambissilábica 
(WETZELS, 1997) perdem seu traço consonântico e adquirem características de uma vogal: 
salgada [saw.ˈga.dɐ], ferver [few.ˈve] e banho [ˈbɐ̃.jʊ]. Por fim, o apagamento segmental é um 
processo recorrente no PST e no PP, atingindo, sobretudo, C2 de um cluster (C1C2V), codas e 
vogais altas pretônicas: padre [ˈpa.dɪ]; fácil [ˈfa.sɪ] e escrever [ʃkɾe.ˈve]. A compilação e análise 
de tais fenômenos foi realizada a partir do exame de dados de fala espontânea e 
controlada/elicitada coletados in loco. Todos os dados foram inspecionados no Praat para 
delimitarmos a ocorrência dos fenômenos, verificando, ainda, critérios linguísticos como: alvo, 
gatilho(s) e contexto(s) segmentai(s) e suprassegmentai(s) que pudessem afetar os processos. 
O exame de fatores históricos, sociais e linguísticos nos permite concluir que, em STP, é 
evidente o desenvolvimento de variedades locais próprias, as quais, embora ainda careçam de 
uma descrição e sistematização linguística robusta, se comparadas à literatura dedicada ao PB 
e ao PE, são dotadas de traços linguísticos identitários. 
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Resumo:  
O objetivo deste estudo é analisar o apagamento do rótico em coda no português santomense 
(PST) e no português principense (PP), variedades faladas em São Tomé e Príncipe. O PST e o 
PP emergiram em um contexto plurilíngue, no período colonial, em que línguas crioulas de base 
lexical portuguesa eram faladas majoritariamente como língua materna (L1) (Araujo 2020). 
Esse é o caso do santome, em contato, sobretudo, com o PST falado nos centros urbanos de São 
Tomé, e do lung’Ie e do kabuverdianu, em contato com o PP, empregado na ilha do Príncipe. 
Sincronicamente, o PST e o PP ainda convivem com essas línguas crioulas, porém, as mesmas 
são cada vez menos empregadas como L1 por seus falantes (cf. INE 2012). Desse modo, há 
possibilidade de reestruturações linguísticas (Lucchesi e Baxter 2008) relacionadas ao contato 
linguístico e a variáveis sociais particulares às comunidades de fala analisadas.  
Isso posto, nos pautamos na Sociolinguística Variacionista (Weinreich, Labov e Herzog 1968; 
Labov 1972; 1994; 2001) para análise do apagamento do rótico em coda no PST e no PP. 
Trabalhamos com 18 entrevistas, sendo 9 para o PST e 9 para o PP,  examinando um total de 
2387 ocorrências de rótico em coda, as quais foram submetidas a uma análise acústica no Praat 
para identificação do fenômeno. O tratamento quantitativo desses dados foi realizado nos 
softwares RStudio e Rbrul. Empregamos um modelo de regressão logística de efeitos mistos, 
incluindo na análise, além das variáveis fixas, as variáveis aleatórias: Informante e Item lexical. 
Quanto às variáveis fixas, analisamos oito variáveis, sendo quatro sociais e quatro linguísticas. 
As variáveis sociais consideradas foram: Variedade (PST e PP), Gênero, Faixa Etária e Grau 
de Escolaridade dos informantes. Quanto às variáveis linguísticas, foram analisadas: a Classe 
Gramatical da palavra, a Tonicidade da sílaba e a Posição do Segmento na palavra, além do 
Contexto Fonológico Precedente, conforme o Quadro 1. 
O índice de apagamento verificado foi de 54,7% e as variáveis selecionadas como relevantes 
para a impletentação do fenômeno foram: Posição do Segmento, Escolaridade e Classe 
Gramatical. A Posição do Segmento foi a variável que exerceu um efeito mais significativo 
sobre a aplicação da regra de apagamento do rótico, com o maior índice de apagamento (77,3%) 
sendo verificado quando o rótico está em posição final (P.R. .75). No que se refere à 
Escolaridade, o apagamento do rótico é favorecido por falantes com menor grau de escolaridade 
(P.R. .75) e quanto à variável Classe Gramatical da palavra, os itens verbais (P.R. .64) 
favorecem o apagamento. O cruzamento entre as variáveis Posição do Segmento e Classe 
Gramatical mostrou que o maior índice de apagamento do rótico é constatado em itens verbais 
quando o rótico está em posição final, isto é em verbos no infinitivo, corroborando resultados 
de estudos sobre o mesmo fenômeno no PST (Brandão et al. 2017; Brandão e De Paula 2018; 
Brandão 2018; Bouchard 2017; Vieira e Balduino no prelo), no PP (Balduino 2019) e, também, 
no português brasileiro (Callou, Serra e Cunha 2015; Oliveira 2018; Oushiro e Mendes 2014).  
Apesar de o PST e o PP estarem circunscritos  a ecologias linguísticas distintas, e, portanto, em 
contato com línguas diferentes, a Variedade não foi relevante para o apagamento do rótico em 
coda, inclusive, não houve diferença significativa entre os índices de apagamento no PST e no 
PP, 53,4% e 55,9%, respectivamente.                                                                                           
Anexo 

Quadro 1: Variáveis sociais e linguísticas analisadas 



Variáveis Fatores (níveis) das variáveis 
Variedade PST e PP 
Gênero dos informantes feminino e masculino 
Faixa Etária dos informantes primeira (de 18 a 33 anos) e segunda (de 33 a 52 anos) 
Escolaridade dos informantes ensino fundamental (da 4ª à 9ª classe), ensino médio (10ª 

à 12ª classe) e ensino superior  
Posição do Segmento na palavra final e medial 
Tonicidade da sílaba átona e tônica 
Contexto Fonológico Precedente /a/, /ɛ/, /e/, /i/, /ɔ/, /o/ e /u/ 
Classe Gramatical da palavra verbo e não-verbo 
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