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RESUMO

Esta tese tem como objeto de estudo a obra “MOÇAMBICANISMOS: Para um Léxico 

de Usos do Português Moçambicano de Armando Jorge Lopes, Salvador Júlio Sitoe e 

Paulino José Nhamuende” (2002), sob uma visão historiográfica. A razão de abordagem 

na área da Historiografia Linguística se pauta nos métodos historiográficos que nos 

permitem sistematizar, diacronicamente, como se deu o processo de mudanças na língua 

portuguesa culminando na variedade Português Moçambicano (PM). A reconstrução 

histórico-linguística do Português em Moçambique, sob uma vertente de “imanência 

contextualizada”, possibilitou a constatação de que a obra referenciada é um 

instrumento didático-pedagógico imprescindível no contexto multilíngue e multicultural 

moçambicano e favorece o processo de ensino bilíngue de forma menos traumática. 

A obra se configura num modelo ideal de desenvolvimento da competência linguística e 

comunicativa dos luso-falantes de Português (língua segunda) porque se instaura no 

plano de uma política linguística de solidariedade nacional. Como não se restringe à 

descrição de uma norma estandardizada, inteligível nacional e internacionalmente, ela 

também abre caminhos para valorização das línguas bantu e para futuros trabalhos em 

direção à produção de gramática do PM e de dicionário mais amplo.

O nosso trabalho procura demonstrar as implicações socioculturais, linguísticas e 

políticas no âmbito do modelo dessa obra no que tange à perspectiva de política e de 

planejamento linguístico direcionados a conduzir o moçambicano a vir participar, ao 

mesmo tempo, da comunidade da língua oficial (o Português) e da comunidade 

etnolinguística bantu a que pertence por naturalidade. 

A obra confere visibilidade a Moçambique no universo simbólico da Lusofonia, da 

Anglofonia e da Iberofonia, sobretudo, porque, de forma metódica e científica, torna 

conhecido e reconhecido o PM à medida que propõe a convivência pacífica e a 

habilidade de identificar, compreender e aceitar afinidades e diversidades em espaços 

multilíngues e multiculturais.  

Palavras-chave:HistoriografiaLinguística. Política Linguística. Português Moçambicano 



 

RESUMEN

Esta tesis tiene como objeto de estudio la obra "MOÇAMBICANISMOS: Para un 

Léxico de usos del Portugués de Mozambicano de Armando Jorge Lopes, Salvador 

Júlio Sitoe y Paulino José Nhamuende" (2002), mediante una visión historiográfica. El 

razón de enfoque en lo campo de la Historiografia Lingüística se guía en los métodos 

historiográficos que nos permitan sistematizar, diacrónicamente, como es el proceso de 

cambios en la lengua portuguesa presente en la variedad Portugués Mozambicano (PM). 

La reconstrucción histórica y lingüística de los portugueses en Mozambique, por médio 

de una hebra de "inmanencia contextualizada", permitió a la comprensión de que el 

trabajo que se hace referencia es una herramienta de enseñanza-aprendizaje vital en 

contexto multilingüe y multicultural mozambicano y favorece el proceso de educación 

bilingüe en una manera menos traumática. 

El trabajo se encuentra en un modelo ideal de desarrollo de la competencia lingüística y 

comunicativa de los hablantes de portugués (segunda lengua), ya que se estableció en 

una política lingüística de solidaridad nacional. Esto se debe a que no se limita a la 

descripción de una norma estándar inteligible nacional e internacionalmente, ella 

también abre vías para la recuperación de las lenguas bantúes y para futuro trabajos en 

direccion a la producción del PM y de diccionario más amplio. 

El nuestro trabajo trata de demostrar las implicaciones socioculturales, lingüísticas y 

políticas en el âmbito del modelo deso trabajo en relación con la perspectiva de política 

y de la planificación lingüística para conducir el mozambincano a venir participar, al 

mismo tiempo, de la lengua oficial (el português) y de la comunidad etnolingüística 

 bantúe a la cual pertenece por nacimiento. 

La obra plantea visibilitad a Mozambique en el universo simbólico de la Lusofonía, de 

la Anglofonia y de la Iberofonía, principalmente, porque, de manera metódica y 

científica, hace conocido y reconocido el PM que propone la coexistencia pacífica y la 

capacidad de identificar, comprender y aceptar afinidades y diferencias en espacios 

multilingües y multiculturales. 

Palabras clave: Historiografía Lingüística. Política Lingüística. Portugués Mozambicano 



 

ABSTRACT 

This thesis is focused on the book “MOÇAMBICANISMOS: Para um Léxico de Usos 

do Português Moçambicano [MOZAMBICANISMS: For a Lexicon of Use of the 

Mozambican Portuguese by Armando Jorge Lopes, Salvador Júlio Sitoe and Paulino 

José Nhamuende” (2002)], based upon a historiographical approach. The reasons for 

choosing Linguistic Historiography is because historiographical methods enable the 

researcher to diachronically systematize the whole process which led to the Portuguese 

language change into Mozambican Portuguese (PM). The historical and linguistic 

reconstruction of the Mozambican Portuguese, through a “contextualized immanency” 

has driven us to the finding that the book is a critical didactic and pedagogic tool within 

the Mozambican multilingual and multicultural context and it easily favours bilingual 

education. 

The book is an appropriate model for the linguistic and communicative competence 

development of Portuguese speakers in the lusophone world (second language speakers) 

for it is viewed within a national solidarity language policy. This is not limited to the 

description of a standardized norm which is intelligible both at the domestic and 

international level. It also clears the path for the valuing of the bantu languages for 

forthcoming scientific works towards the production of a grammar and of a more 

expanded dictionary. 

This thesis seeks to demonstrate the sociocultural, linguistic and political implications 

within the scope of its model regarding the language policy and planning, with the aim 

at driving the Mozambican speakers to simultaneously join the community of 

Portuguese speakers and the bantu ethnolinguistic community, whose part it makes by 

nature.  

The book conveys visibility to Mozambique within Portuguese, English and Spanish 

speaking and symbolic world, mostly because it methodically and scientifically makes 

the Mozambican Portuguese known and makes it become recognised, as it suggests a 

peaceful coexistence and the ability to identify, understand and accept diversity in 

multilingual and multicultural settings.  

Key words: Historiography Linguistics; Language Policy; Mozambican Portuguese 
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A motivação e a escolha da obra 

A Lusofonia é o espaço simbólico dos países da CPLP (Angola, Brasil, Cabo Verde, 

Guiné Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste) cuja 

afinidade é a língua portuguesa que, em cada um desses espaços do globo, adquiriu 

feição própria porque floresceu uma variedade de Português em situação de substrato 

linguístico.  

É no âmbito desse fenômeno de variedades do Português, nos diferentes espaços 

lusófonos, que brotou um especial interesse, nesta pesquisadora, a respeito do Português 

Moçambicano (PM). Dada à conscientização de que a língua portuguesa é 

simultaneamente homogênea e heterogênea surge a questão: como e por que a língua 

portuguesa mantém uniformidade na diversidade? A busca de resposta para esta questão 

levantou outra dúvida: se Moçambique é um país lusófono onde o Português é a língua 

do governo, da administração e do ensino, por que a maioria da população 

moçambicana se comunica em uma das línguas nacionais, ou seja, nas línguas bantu?  

O desejo de resposta a tais indagações nos encaminharam para um contato mais estreito 

com acadêmicos e cidadãos moçambicanos que, paulatinamente, foram nos 

apresentando suas visões de mundo e suas concepções em torno do uso da língua 

portuguesa num país não só multilíngue como multicultural. Durante essa caminhada, 

perguntas e respostas ora se entrelaçavam ora se emparelhavam, permitindo-nos 

vislumbrar encontros, desencontros e reencontros de/entre línguas e culturas nos quatro 

cantos do mundo onde se fala o Português. 

Para a dissertação do Mestrado, concentramos nossa atenção no ensino da língua 

portuguesa em Moçambique Colonial e agora, para a tese de Doutorado, concentramos 

nossa atenção na variedade Português Moçambicano (PM), em Moçambique pós-

Independência, sem contudo, desvincularmo-nos do período colonial. A busca de 

respostas para o fenômeno linguístico uniformidade/diversidade do Português exigiu 

que percorrêssemos a história de Moçambique, pois língua e cultura são indissociáveis. 

Deparamo-nos então com a história de uma civilização marcada pela dicotomia 

opressão/liberdade, em cujas vozes ressoam fones lusos e cosmovisão bantu.  

Estando separados por longa distância cósmica, mas unidos pela mesma língua, 

aventuramo-nos a conhecer e a contar o que aprendemos com e sobre esse fascinante 
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universo bantu moçambicano: a bantofonia. No entanto, inseridos no espaço simbólico 

da Lusofonia, procuramos aplicar uma técnica do zoom2, sobre o Português 

Moçambicano o que nos permitiu vislumbrar o espaço simbólico da luso-bantofonia; 

espaço onde o Português tem se enriquecido do substrato bantu. 

Ciente de nossa natural inabilidade de perscrutar tão vasto espaço cultural e linguístico, 

sobretudo porque nossas culturas espelham realidades distintas, procuramos afastar ao 

máximo o natural grau de subjetividade. Entretanto, desejamos que a reflexão ora 

esboçada seja um convite a pesquisadores e turistas que desejem aventurar-se na terra 

onde o sol nunca desce, Moçambique. 

Sobre a escolha da obra 

Consideramos dois fatos importantíssimos ocorridos em 2003 para nossa entrada no 

universo moçambicano: a participação nas aulas da Profa. Dra. Neusa Bastos sobre 

Lusofonia e a ida de nosso filho Ricardo para Moçambique. Ambos nos entusiasmaram; 

ela porque alargava  o espaço da Lusofonia, até então, restrito a estudos sobre Portugal e 

Brasil, e ele, por ter sido acolhido calorosamente pelos moçambicanos quando lá esteve. 

A observação que, na época, ele nos fez sobre a comunicação bilíngue – português e 

bantu -  no país, instigou ainda mais nossa curiosidade a respeito do fenômeno 

unidade/diversidade da língua portuguesa. 

Seguiu-se a isto, a presença do Prof. Dr. Eduardo Namburete no 5º Congresso 

Internacional de Lusofonia promovido pelo IP-PUC/SP. A partir de então, foi-se 

alargando nossa rede social moçambicana. Para a dissertação do Mestrado, contamos 

com a colaboração dos acadêmicos moçambicanos: Catedrático Armando Jorge Lopes, 

Prof. Dr. Edward Kitoko-Nsiku; Dra. Celia Diniz, Dra. Hidilzina Dias e o Prof. Mestre 

Salvador Amosse que, na época, concluía seus estudos conosco.  

No ano de 2010, o Prof. Dr. Edward Kitoko-Nsiku,  um dos convidados para o 

Congresso Internacional de Lusofonia do IP-PUC/SP, convidou-nos para prosseguir na 

pesquisa acadêmica considerando a variedade PM. Gentilmente ele nos presenteou com 

a obra Moçambicanismos Para um Léxico de Usos do Português Moçambicano, autoria 

de Armando Jorge Lopes, Salvador Júlio Sitoe e Paulino José Nhamuente (2002).  Dada 

                                                            
2 Termo utilizado por Calvet (2002, p. 143) 
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nossa paixão lusófona e incentivo contínuo da orientadora Profa. Dra. Neusa Bastos, 

aceitamos com entusiasmo o convite.  

Em 2011, estivemos em Moçambique objetivando conhecer in loco a cultura e o uso da 

língua portuguesa. É cativante a movimentação dos moçambicanos em Maputo (capital) 

expressando-se em Português, em Xrhonga, em Xichangana. Entre esses fones lusos e 

bantu que serpenteiam e se alastram pelo ar, encontramos também, na UEM 

(Universidade Eduardo Mondlane), nas livrarias, feiras, mercado informal, restaurantes, 

cultos religiosos, etc. vozes em inglês e em francês. Inclusive, e, bastante notório, são as 

reuniões familiares onde também o uso das línguas – português, bantu e inglês – é tão 

farto quanto a refeição servida.  

Essa estadia nos permitiu conhecer o espaço bantófono; conhecer o país multilingue e 

multicultural em que o respeito, a solidariedade e a ternura são marcas excepcionais. 

Pudemos também contar com recolha de material a ser utilizado para reconstrução da 

história de Moçambique. Contamos com entrevistas e colaboração dos professores da 

UEM (os nomes constam na página de Agradecimentos). E, mais especificamente, 

conhecemos pessoalmente e entrevistamos o Prof. Catedrático Armando Jorge Lopes – 

mentor do projeto e principal autor da obra por nós escolhida para análise. 

Assim, iniciamos a construção da história de Moçambique no que concerne a presença 

da língua portuguesa num país bantófono. O percurso que realizamos, chamou-nos a 

atenção em particular para a grande produção e ininterruptas atividades acadêmicas do 

Catedrático Armando Jorge Lopes. Isto porque ele considera(va) a necessidade de 

implantar no país uma política linguística que contemplasse o ensino bilíngue nas 

escolas já a partir da 1ª. classe e a necessidade de elevar as línguas nacionais (bantu) ao 

estatuto de língua oficial. Em outras palavras, na sua concepção, as línguas nacionais 

bantu deveriam ocupar juntamente com a língua portuguesa o lugar de língua oficial.  

Olhando para o passado de Moçambique e olhando para os incansáveis trabalhos 

realizados por professores e linguistas, chegamos a pensar: parece que o Catedrático 

Armando “dá murros em ponta de faca”. Isto porque a proficiência em língua 

portuguesa continua sendo privilégio de poucos; a maioria da população não conhece o 

Português ou tem apenas fraco domínio nessa língua que é a língua do governo e do 

ensino. 
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Mais tarde percebemos que, em contrapartida, sobressai nesse cenário de batalha das 

línguas3, a trajetória acadêmica de Armando Jorge Lopes, conforme demonstraremos 

adiante, marcada por intensa produção voltada à necessidade de elaboração de políticas 

e planos linguísticos que resultem em promoção e valorização das línguas bantu a partir 

do ensino bilíngue inicial nas escolas. Essa concepção de Armando Jorge Lopes 

acompanha-o desde os primeiros tempos da Independência de Moçambique (1975) até 

os dias de hoje (2014), pois, sob sua perspectiva, os cidadãos devem ter respeitados o 

direito de comunicar-se na sua língua materna e na língua oficial do país o que 

corresponderá ao efetivo surgimento da Nação-Estado. 

Se de um lado, as raríssimas ações administrativas de implantação de políticas 

linguísticas podem ser denominadas como política linguística conduzida por uma 

cultura do silêncio, por outro lado, as produções de Armando Jorge Lopes revelam o 

cunho de uma política linguística de solidariedade nacional. As suas extraordinárias 

ações acadêmicas conduziram, dentre outras, à revitalização da língua Xirhonga e à 

adoção de seu uso nos órgãos autárquicos moçambicanos. Outra ação de relevo desse 

linguista e sociólogo é a recolha de palavras e expressões de uso corrente na variedade 

do Português Moçambicano que lhe ocupou o tempo por longo período – 1975/6 a 2000 

– e culminaram na publicação de Moçambicanismos Para um Léxico de Usos do 

Português Moçambicano, em 2002 (corpus deste trabalho) e reeditado, em 2013, pela 

Editora das Letras, Luanda, Angola.  

Sendo assim, essa é uma obra digna de reflexão, pois traz no seu bojo um rico conteúdo  

que, relembrando os dizeres de De Clerq & Swiggers (1991) é para o historiógrafo 

“motivação de fazer HL, como ilustração do progresso do conhecimento” (em 

Moçambique) e “motivação de fazer HL como testemunha exterior sobre uma realidade 

social, colorida” pelas concepções e práticas linguísticas de um acadêmico 

moçambicano. 

Afinal, a cultura moçambicana retratada em Léxico de usos revela o modus vivendi de 

uma civilização cujas vozes ecoam sentimentos de opressão e de liberdade tão bem 

capturadas por Armando Jorge Lopes, Salvador Júlio Sitoe e Paulino José Nhamuende.  

  

                                                            
3 Batalhas da línguas é o título de uma das obras de AJL (2004) que utilizamos como fonte secundária.  
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0.0 INTRODUÇÃO 

Esta introdução pretende explicar a estrutura que conferimos a este trabalho no que 

concerne a informações preliminares a respeito do tema, do problema em consideração, 

dos objetivos e da metodologia escolhida para alcançar o resultado. Como se trata do 

enquadramento de obra sob uma perspectiva historiográfica, consideramos a 

necessidade de iniciar abordando, brevemente, as civilizações, as línguas, as culturas 

que se encruzilharam no Índico e formaram o Moçambique, não só multiétnico, como 

multilingue e multicultural que hoje conhecemos e admiramos.  

0.1  Encruzilhada de línguas e de culturas 

Este trabalho sobre a variedade Português Moçambicano (PM) se insere na área de 

Historiografia Linguística (HL) como resultado das pesquisas que vêm se 

desenvolvendo no IP-PUC/SP (Instituto de Pesquisas Linguísticas “Sedes Sapientiae” 

para estudos do Português da PUC/SP). Trata-se do GPeHLP (Grupo de Pesquisa em 

Historiografia da Língua Portuguesa), cadastrado no Diretório de Pesquisa do CNPq, 

ligado ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa da PUC/SP e ao 

Programa de Pós-Graduação em Letras da UPM/SP (Universidade Presbiteriana 

Mackenzie de São Paulo). 

 Os pesquisadores do IP-PUC/SP têm se debruçado sobre obras linguísticas produzidas 

no espaço lusófono que cobrem o período de cinco séculos – do século XVI ao século 

XX – as quais revelam as motivações, os interesses e as necessidades sociopolíticas e 

culturais contemporâneas (do autor) na elaboração de material didático-pedagógico para 

divulgação, promoção e ensino da língua portuguesa.  

As produções contemplam obras gramaticais atreladas ao ensino da língua portuguesa 

reconhecendo o ponto de partida - filólogos portugueses seiscentistas - ao ponto de 

encontro - filólogos e linguistas brasileiros, africanos e asiáticos. Se preferimos ponto 

de encontro a ponto de chegada é porque acreditamos que reflexões em torno da língua 

portuguesa serão uma constante, pois a língua é dinâmica e vai se modificando ao longo 

do tempo, quer por pressões sociais internas, quer por pressões sociais externas que 

culminam em novas produções didático-pedagógicas. 
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O ponto de encontro a que nos referimos trata-se da inovação do IP-PUC/SP quando 

alargou suas fronteiras na organização de Congressos Nacionais para Congressos 

Nacionais e Internacionais a partir de 2004 acompanhando, assim, as tendências 

mundiais da globalização. É sob essa visão globalizante que o IP-PUC/SP procura viver 

na prática os princípios da Lusofonia: a comunhão de povos que divergem e convergem 

em direção à língua portuguesa. 

É no âmbito dessas tendências globalizantes que o multiinguismo e o multiculturalismo 

nos países africanos, onde predominam as línguas nacionais do tronco bantu, chamam a 

atenção dos acadêmicos, essencialmente, no espaço simbólico da Lusofonia. Isto porque 

a língua portuguesa é língua oficial nos seguintes países – Angola, Cabo Verde, Guiné 

Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, diferenciando-se do Brasil e 

de Portugal onde o Português é língua nacional. Esses países compõem a CPLP 

(Comunidade de Países de Língua Portuguesa). Convém destacar que, em Timor-Leste, 

a língua nativa é o tétum4. 

Os países africanos que integram a CPLP, onde são conhecidos por países lusófonos e, 

comumente, referidos como países de expressão portuguesa, formam o grupo PALOP 

(Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa). Entretanto, a língua portuguesa, com 

pouca expressividade entre a maioria da população é, por si só, uma situação 

conflituosa, exigindo medidas no sentido de torná-la conhecida nacionalmente e 

inteligível em nível internacional. 

Nesses países, foi se desenvolvendo uma variedade de Português com feições peculiares 

que caracterizam e identificam o povo que a fala. Há certa aura africana na nativização 

do Português que o torna distinto das outras variedades de Português localizado, 

contudo, são inteligíveis e veículo de comunicação no espaço simbólico da Lusofonia. 

Cada um dos países da CPLP deseja ter sua variedade conhecida e apreciada no espaço 

lusófono, convictos de que o Português é um bem comum e pertence a cada povo que se 

expressa nessa língua e lhe confere o estatuto de língua nacional ou de língua oficial. 

Com relação a Moçambique, foco de nosso trabalho, a variedade Português 

Moçambicano (PM) foi se desenvolvendo em situação de substrato linguístico com as 

                                                            
4 Cf.  BRITO & MARTINS, Moçambique e Timor-Leste:  onde também se fala o Português. In: 
www.cecs.uminho.pt e http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1828/1005 .  Acesso em 10.11.2012. 
Último acesso em 15.04.2014. 
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línguas bantu locais. O Português, em contato com as LB, incorporou empréstimos e  

inovações linguísticas – os moçambicanismos – que identificam e concedem cidadania 

moçambicana à variedade PM.  

Moçambique, país bantófono e luso-bantófono no espaço da Lusofonia, integra também, 

desde 1995, a Commonwelth, comunidade de países de língua inglesa. Moçambique 

também é parte integrante da Comunidade do Desenvolvimento da África Austral 

(SADC) onde o Português, o Inglês e o Francês são línguas oficiais na comunicação 

entre os seus membros. 

O inglês é língua de longa tradição em Moçambique, vindo desde a época da emigração 

de moçambicanos nativos para trabalharem nas minas da África do Sul. Atualmente, é a 

primeira língua estrangeira ensinada nas escolas e utilizada nas relações diplomáticas 

com o estrangeiro, principalmente, com os países fronteiriços anglófonos. O inglês é 

utilizado por uma pequena parcela de luso-falantes nos contatos internacionais; no 

mercado profissional que exige proficiência em Português e Inglês e, não raramente, é 

utilizado nas redes sociais de amizade entre a parcela com maior grau de escolaridade e 

de poder econômico mais elevado.  Há, por conseguinte, entre a população mais jovem 

um expressivo interesse de adquirir proficiência nessa língua, motivados pelo papel que 

o inglês ocupa mundialmente.  A presença do inglês em Moçambique tem sido pauta em 

agendas e artigos5 nacionais e internacionais no que tange a vir se tornar língua oficial 

do país em detrimento à língua portuguesa. O assunto tem dividido opiniões, entretanto, 

segundo LOPES (2004), a questão é mais emotiva do que o seu enquadramento em 

planejamentos e políticas linguísticas.  

Esse linguista defende que a substituição do Português pelo Inglês como meio de 

comunicação e/ou meio de ensino em Moçambique criaria mais problemas do que 

soluções. Para ele, a influência do inglês será cada vez maior; existem inúmeras 

palavras do inglês no Português e nas línguas bantu, entretanto, não há como o inglês 

vir a substituí-lo. Isto devido à escolarização que, a cada vez mais, atinge as parcelas da 

sociedade moçambicana, ocorrendo em vários segmentos a consciência de partilha 

                                                            
5 Guilherme de Melo, jornalista português que viveu muitos anos em Moçambique, publicou, na virada do 
novo milênio,  uma crônica no Diário de Notícias, Portugal. Comentava ele sobre a presença do inglês em 
Moçambique: “Se voltar a Moçambique onde nasci, daqui por dez, vamos lá, vinte anos, duvido que a 
(língua portuguesa) continue a ouvir na boca das crianças e dos jovens com quem então me cruzar. O 
mais provável é escutar um macarrônico tomorrow I go to the beach quando estiverem a dizer uns aos 
outros que irão no dia seguinte à praia (In: FIRMINO, 2002, p. 120).  
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linguística entre a língua portuguesa e as línguas bantu. Lopes (2004) argumenta que, 

enquanto os registros-chave se mantiverem na língua portuguesa e/ou nas línguas bantu 

é improvável que ocorra substituição. Mas, caso o inglês conseguisse capturar os 

registros-chave, a língua portuguesa e/ou as línguas bantu ficariam em risco.  

O francês também ocupa lugar no mosaico linguístico moçambicano, mas com menos 

expressividade; ele é ensinado em cursos livres. O espanhol6 é outra língua que tem 

encontrado espaço em Moçambique. Acrescentem-se as línguas asiáticas, tais como, 

Hindi, Gujarate, Menane e Urdu faladas por 2,5%7 da população com maior 

expressividade no norte do país, onde foi mais intenso o contato comercial com os 

povos orientais e, onde árabes e bantu formaram sociedades e estreitaram os laços por 

uniões matrimoniais.  

Passamos agora, à diversidade de línguas bantu no território. Essas são línguas 

indígenas e constituem o principal estrato linguístico tanto com respeito ao número de 

falantes como em termos de distribuição das línguas pelo território.   De acordo com 

Lopes (2004, p. 23), não é possível dizer com certeza quantas línguas bantu são faladas 

em Moçambique, “principalmente porque ainda não foi realizado nenhum estudo 

dialectológico de grande escala” no território, considerando-se que várias línguas bantu 

são dialetos de outra língua bantu; alguns desses dialetos são inteligíveis entre si. 

Estima-se a presença de vinte línguas bantu (LOPES, 2004, p. 19). Dos grupos 

linguísticos bantu, a língua Emakhuwa corresponde a 25,6% de falantes em nível 

nacional. Segue-se o Xichangana, em ordem de grandeza, com 11,3% de falantes8.  

Sendo assim, nenhuma das línguas bantu pode reivindicar o estatuto de língua oficial. 

Isto porque, em países com elevada diversidade linguística, deve-se considerar, em caso 

de oficialização de uma das línguas nacionais, a porcentagem superior a 50% de falantes 

de uma mesma língua. Essa seria considerada língua maioritária em relação às demais, 

línguas minoritárias, conforme dimensiona Robinson (1993) “... uma hierarquização do 

grau de diversidade linguística não deve ter por base o número total das línguas num 

                                                            
6 Cf LOPES, 2014. 
7 Cf Gráfico no final deste trabalho. 
8 Os dados estatísticos apresentados neste trabalho referem-se ao período que destacamos para estudo, ou 
seja, até o ano de 2000/2002.  Entretanto,  desta data para cá, praticamente não houve alteração mais 
significativa; a maior parcela da sociedade continua monolíngue bantu. 
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dado país, mas sim a percentagem da população que fala a língua tomada singularmente 

(ROBINSON, 1993, apud LOPES, 2004, p. 24-25).  

Desde que nenhuma das línguas moçambicanas – LB – está em condições de ser 

elevada ao estatuto de língua oficial, esse lugar é ocupado pela língua portuguesa. 

Entretanto, essa é língua materna para 6% da população geral, sendo que a maioria 

desses luso-falantes está concentrada na cidade de Maputo, a capital do país. A língua 

portuguesa é L2 para 40% da população e 60% são falantes bantu (L1). Os falantes 

bantu (L1) estão concentrados das zonas rurais e a maioria continua monolíngue na 

língua nacional da região. As crianças só vão ter contato com a língua portuguesa ao 

entrarem na escola por volta dos 5/6 anos de idade. (MABASSO, 2014) 

Além da dificuldade que essas crianças enfrentarão ao serem expostas à língua de 

ensino (uma língua estrangeira para elas), acrescenta-se à fraca proficiência em 

Português desde a falta de professores qualificados, de práticas pedagógicas de ensino 

bilíngue inicial – português e bantu -  de material didático-pedagógico contextualizado e 

a necessidade de gramaticalização de várias línguas bantu. 

Outro problema que alimenta a continuidade do monolinguismo bantu é a posição dos 

pais. Enquanto os pais do campo temem a assimilação da cultura e da língua ocidental, 

os pais dos centros urbanos, praticamente, já não ensinam os filhos nas suas línguas 

maternas – LB - , preferem introduzi-los na língua portuguesa. Segundo eles, o domínio 

do Português poupa os filhos de sofrerem constrangimentos ao ingressarem na escola e 

impede o mau desempenho nos estudos. Na sociedade, em geral, as LB armazenam 

resquícios do colonialismo, isto é, são vistas ainda como línguas inferiores, línguas com 

conotação tribalista.  

A situação monolingue bantu, o pouco conhecimento do Português e o fraco domínio 

nessa língua pelos luso-falantes (L2) tem sua gênese desde a chegada dos portugueses a 

Moçambique. A passagem de Vasco da Gama por Moçambique, em 1498, é o marco da 

introdução da língua portuguesa no país. Contudo, a forma como foi conduzida a 

colonização pela Metrópole, meio ausente de Moçambique, a difusão mais expressiva 

do Português só ocorreu a nas primeiras décadas do século XX.  

Até o século XV, os moçambicanos mantiveram intercâmbio marítimo com os povos 

asiáticos utilizando o suaili como língua franca, além da miscigenação dos bantu com os 
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árabes. Vasco da Gama faz referência a esse quadro sociocultural e político 

mencionando que “uma elite local, principalmente, suaili, que vivia em cidades 

administradas por árabes (...) tinha divulgado a sua cultura e religião.” É interessante 

destacar que os árabes não impuseram sua língua e cultura e prevalecia um sistema 

administrativo e sociocultural de matriz bantu (NEWTT, 1997;  ROCHA, 2006; 

LOPES, 1995).  

Do século XVI ao final do século XIX, não houve por parte de Portugal iniciativas que 

promovessem a língua portuguesa, sendo a administração da colônia dependente da 

Índia. A língua portuguesa foi divulgada de forma pacífica entre os bantu, no convívio 

social e familiar. É no início do século XX, que surge modelo de política linguística 

para difusão do Português associada à exploração da colônia e da força da mão de obra 

nativa.  Nos anos anteriores,  embora os intelectuais da Metrópole discutissem sobre o 

tipo de educação a ser ministrado nas colônias ultramarinas: se nas línguas bantu ou em 

língua portuguesa,  não ocorreu de fato a implantação de programas que atendesse toda 

a população. Por tais razões, até 1890, havia apenas uma escola no país (LOPES, 1995).  

A partir de 1917 implantou-se um modelo de política linguística que concedia direito à 

cidadania portuguesa desde que o indivíduo tivesse assimilado a língua e a cultura 

portuguesa, tivesse abandonado os costumes bantu e abraçasse a fé católica. Era, por 

conseguinte, uma política de segregação social; a partir daí, a sociedade moçambicana 

estava separada em portugueses e asiáticos (brancos), os assimilados e os indígenas 

(moçambicanos negros) inseridos na cultura bantu. 

Com o governo de Salazar (1926) foi traçada uma política linguística para Moçambique 

a ser empreendida por missionários católicos portugueses e estendida a missionários 

protestantes estrangeiros. O Ato Colonial (1930) determinava a aculturação por meio do 

ensino do Português, sendo permitido o ensino da catequese na língua nativa. 

Entretanto, a atuação da Igreja não foi tão expressiva devido à resistência dos 

moçambicanos contra a cultura do governo português e o pouco contato entre eles.  

A década de 1950-1960 é significativa na história de Moçambique porque surgiram 

vários centros urbanos. Houve um desenvolvimento devido à industrialização, ao 

comércio com a África do Sul, Zambia, Zimbabwe e Malawi e aumentou o número de 

escolas. Contudo, praticamente, 98% da população continuava monolíngue bantu, 

apenas 2% havia assimilado a língua e a cultura portuguesa; essa camada de assimilados 
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estava concentrada principalmente em Lourenço Marques (atual Maputo), onde havia 

maior probabilidade de aquisição do Português (L2). 

Em 1964, arrebentou a guerra de libertação que só veio a terminar em 1974, com o 

acordo em Lusaka. Durante o período da guerra, houve difusão da língua portuguesa por 

meio de campanhas de alfabetização promovidas pelo partido da Frelimo (Frente de 

Libertação de Moçambique), objetivando a propagação dos ideais revolucionários. A 

língua portuguesa foi concebida como língua operacional e, com a Independência, foi 

escolhida como língua de unidade nacional. Em 1975, Moçambique alcançou a 

Independência política de Portugal, herdando um país com economia debilitada e 

acentuada diversidade linguística. 

Durante os primeiros anos de Independência pouca alteração ocorreu na política de 

ensino da língua, contrariando a opção do Estado quanto à escolha do Português para 

língua oficial e de unidade nacional. A ausência de sancionar uma política linguística 

clara para Moçambique tratou-se de um problema mais de ordem democrática do que 

linguística, porque a escolha por uma das línguas bantu poderia provocar rivalidades e 

colocar em risco a segurança nacional. Conforme define Calvet (2006, p. 147-148), em 

países plurilíngues a situação é difícil e conflituosa  pois a política do Estado pode 

chocar-se com os sentimentos linguísticos do falante ao impor à sociedade uma língua 

que ela não deseja aprender.  

Assim, durante os primeiros anos de Independência a língua portuguesa foi usada de 

forma mais espontânea, ou seja, em geral a sociedade fazia uso da forma 

moçambicanizada do Português. Contudo, a falta de uma política linguística quanto ao 

modelo ideal, provocou um uso do Português distanciado da norma europeia, 

confundindo-se a norma moçambicanizada a “incorreções” e/ou a desvios relativos a 

interferências da LB.  

Assim, em finais da década de setenta surgiu a preocupação de normatizar a língua 

portuguesa. A partir da conscientização de que a língua portuguesa encontrava-se em 

acelerado processo de mudanças, deixando, principalmente, desorientados os 

professores quanto ao modelo de norma a ser ensinado na escola, era necessário o 

estabelecimento de uma política linguística que assegurasse a ordem e a comunicação 

nacional. A escolha recaiu sobre a norma europeia no sentido de, ao mesmo tempo, 

procurar agregar a comunidade à língua de unidade nacional. 
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É nesse cenário que ocorre o I Seminário Nacional de Ensino da Língua Portuguesa 

(1979) em que professores, pedagogos e linguistas discutiram a respeito das causas do 

fraco desempenho das crianças e dos adultos no aprendizado da língua portuguesa. 

Nesse seminário foram abordados dois problemas centrais que motivaram a produção da 

obra Léxico de usos: o país deveria elaborar programas que atendesse o “bilinguismo 

necessário e inevitável” (GANHÃO, 1979)  e, ao mesmo tempo, procurar a 

padronização de uma norma flexível do Português, no entanto, com relevância às 

interferências bantu que enriqueciam a língua portuguesa. Em síntese, o padrão a ser 

estabelecido não poderia estar desassociado da ideia de que a língua portuguesa 

moçambicanizada era língua de cultura:  

a língua portuguesa está a ser moldada por toda uma realidade ideológica, política e 

econômica que está em contínua transformação, está a ser moldada pela nossa cultura 

resultado da experiência secular de nosso Povo, e assumida, hoje, como uma arma de 

educação revolucionária de todo o Povo ... (MACHEL, 1979, P. 7). 

Desse modo, a HL se apresenta para nós como um meio valorativo de explicar a relação 

de Léxico de usos com o clima de opinião dos pós-Independência no que tange à 

divulgação, promoção e o ensino de língua portuguesa (L 2) frente aos problemas e 

desafios perante o multilinguismo nacional. 

A história de Moçambique é esta encruzilhada de povos e de culturas cujas civilizações, 

ao longo de quatro séculos, culminaram na identidade multilingue e multicultural 

moçambicana. A ilha de Moçambique é o resultado desse processo histórico: 

ela manifesta na sua arquitectura e nos diferentes aspectos da sua vida, o conjunto de 

influências culturais que foi sucessivamente assimilando ao longo dos séculos – as da 

presença árabe e swahili, as da presença indiana e as da presença portuguesa. As 

influências mais nítidas deixadas pela ocupação portuguesa são visíveis na fortaleza, no 

palácio de S. Paulo, na Capela Manuelina do século XVI, recheada de motivos dos 

descobrimentos, nas fachadas e interiores das igrejas Católicas, nos pavimentos 

calcetados das ruas no estilo duma parte do casario e de alguns monumentos 

(PEREIRA, 1992, LOPES, 1995, p. 83). 

O multiculturalismo e o multilinguismo, ao longo do território e ao longo do tempo, 

foram ocasionando a moçambicanização do Português. As LB foram interferindo no uso 

da língua portuguesa e exportando vocábulos que acabou por favorecer o surgimento de 

uma variedade do Português Europeu (PE), o Português Moçambicano (PM).  
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É nesse contexto encruzilhado de línguas, culturas, mudanças de governo e de situação 

de vida que a língua portuguesa foi também sofrendo mudanças, pois a língua 

acompanha, mesmo em passos mais curtos, as mudanças culturais. Perante o 

multilinguismo nacional, a língua portuguesa é, entre as demais, apenas mais uma 

língua, entretanto é a língua de cultura, é a língua oficial. Conforme sintetiza Firmino 

(2002): 

À medida que a ideologia oficial promove o Português como língua oficial e língua de 

unidade nacional, a consciência da importância dos valores sócio-simbólicos ligados a 

esta língua é mais consolidada. Por esta razão, o Português poderá ser actualmente o 

único símbolo que é amplamente reconhecido pelos moçambicanos e através do qual a 

ideia de uma nação é imaginada e experimentada, especificamente entre os 

moçambicanos urbanizados.  

Foi no meio urbano que floresceu a variedade PM porque a língua portuguesa era/é para 

a maioria da população uma língua segunda (L 2), pois ela é permeável e receptiva a 

estrangeirismos e a neologismos, contudo, não deixa de expressar a cosmovisão bantu. 

As alterações da língua portuguesa têm uma lógica que ultrapassa o domínio linguístico 

e que traduzem uma outra apreensão do mundo e da vida. Os moçambicanos estão a 

superar a condição de simples utentes da língua portuguesa para ascenderem ao estatuto 

de co-produtores desse meio de expressão  (MIA COUTO, 1986, apud LOPES, 1995, p. 

85).  

Os moçambicanismos é essa produção de expressão a que se refere Mia Couto. São eles 

que jogam um papel relevante e revelador da identidade moçambicana por meio da 

variedade PM e como arremata Lopes et. al. (2002) em Léxico de usos: 

Em Moçambique vem-se desenvolvendo uma variedade de Português que é 

moçambicana no sentido em que há traços, características e realizações formais e 

contextuais de moçambicanidade na fala e na escrita, e há ainda o ‘pano de fundo’ 

moçambicano que define e identifica o contexto em que funciona a variedade do 

Português Moçambicano (PM).  

É nesse cenário multifacetado por línguas e culturas de várias nacionalizações que a 

obra  Léxico de Usos ganha notoriedade no espaço da Lusofonia porque traz em seu 

bojo os moçambicanismos, configurando-se como patrimônio sociocultural simbólico 

de Moçambique. 
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A realização de uma abordagem historiográfica da obra requer, nas palavras de Koerner 

(1996), a demarcação do clima de opinião, o espírito da época, que influenciou os 

autores à produção de uma obra sobre a língua(gem). Sendo assim, passamos a delinear 

a inclusão da obra referenciada na HL, demarcando nosso tema, objetivos e metodologia 

adotada para execução deste trabalho, na tentativa de demonstrarmos a contribuição que 

os autores deixaram, a ponto de hoje, analisarmos Léxico de usos sob um prisma 

historiográfico. 

0.2  Sobre o tema 

Dado o volume de informações que a obra oferece é necessário reduzi-las a partir de 

princípios organizadores. Uma das formas de reduzi-las é aplicar a técnica do zoom e 

selecionar um tema entre os aspectos imanentes. Desse modo, nosso tema se pauta em 

“os modelos comunicativos e lexicais na variedade do Português Moçambicano (PM) 

incorporam traços linguísticos que invocam mais o novo panorama sociocultural em que 

são usados do que com a subversão dos modelos gramaticais europeus.” 

Conforme abordamos, anteriormente, a língua portuguesa é L2 para uma minoria 

moçambicana com maior grau de escolaridade e de poder econômico, o que concede 

prestígio social ao Português. Para o Estado, linguistas, pedagogos e professores há 

necessidade de práticas linguísticas eficazes para conduzir os moçambicanos a, de fato, 

pertencerem à Nação multilingue e multicultural que é Moçambique. Ou seja, urge a 

necessidade de tornar viável a comunicação unificada entre os vários grupos étnicos 

bantu e, conscientemente, a língua portuguesa é o único meio de alcançar tal objetivo e 

formar a Nação-Estado. 

É natural que a difusão da língua portuguesa e seu processo de moçambicanização 

ocorram de forma mais acentuada e rápida no sul do país, para onde migram grupos 

étnicos das várias regiões de Moçambique. Há, por conseguinte, na capital, maior 

número de luso-falantes de Português (L2) e é mais fácil o acesso à escolarização. Há 

também de se considerar que o processo de moçambicanização no centro e norte do 

país, embora mais lento em virtude da predominância monolíngue bantu, não deixa de 

intervir no uso da língua portuguesa e requer pesquisa mais aprofundada. 

 Esses são fatores que exigem por parte do Estado sancionar uma norma padrão do PM 

que, eficazmente, garanta a comunicação coesa em nível nacional e internacional. Há de 
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se considerar que os moçambicanos, no uso efetivo do Português L2, foram forjando 

novas palavras para atender suas necessidades quanto à introdução de tecnologias e de 

modelos de comportamentos transformadores da cultura bantu.  

O estudo sistematizado da variedade PM, ainda que iniciante assenta-se na necessidade 

de se “olhar para o Português como um conjunto de variedades, nativas e não nativas, 

como uma língua de múltiplas identidades e tradições culturais”; assim como se assenta 

na “necessidade de se olhar o Português Moçambicano como uma língua em evolução, 

alimentando-se, em grande medida, do substrato bantu” (LOPES, et al 2002). É o que 

demonstram os registros a seguir: 

- desconseguir, despegar – prefixação –des em substituição ao prefixo de negação –in. 

Tem sido comum essas construções entre os falantes moçambicanos, conforme 

testemunhamos o uso da construção no período: “- eu queria ir pra universidade, mas 

desconsegui”, o locutor marca o sentimento de frustração com o prefixo –des.  

- mulungo – nas línguas Cicopi, Xichangana, Xironga e Xitshwa, Zulu o termo significa 

indivíduo de cor branca, pessoa de bom caráter e também indivíduo racista – no sentido 

pejorativo do termo – à época colonial, mas atualmente, a palavra perdeu essa força 

depreciativa. É comum ouvirmos crianças dizendo mulungo quando se deparam com 

homem branco, apenas identificando-o, ou seja, marcando a diferença étnica.  

- carro quente – aos estados térmicos expressos pelos termos kuhisa (quente) e 

kuholisiwa (ser arrefecido, arrefecido) estão associados fenômenos culturais e 

sociológicos, bem como as motivações intrínsecas subjacentes a esta associação, as 

quais, estando na origem práticas e comportamentos, refletem a visão cultural do mundo 

da comunidade de falantes changana. Para esta comunidade, as coisas e pessoas 

associadas a sangue e à morte são consideradas “quentes” e tudo o que envolve perigo 

de morte é também considerado “quente”. Assim, a expressão “carro quente” (Mova wa 

kuhisa) incorporada no PM constitui um empréstimo por via da tradução e tem como 

significados: carro roubado, carro em situação ilegal, mas ainda uma carga semântico-

cultural adicional que é o fato de envolver perigo de morte desde a altura em que se deu 

o roubo até o momento em que está sendo procurado pela polícia. A expressão oposta 

“carro arrefecido” (Mova wa kuholisiwa) é também um empréstimo por via da tradução, 

mas pressupõe uma situação em que o perigo de morte foi totalmente eliminado ao 
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serem apagadas todas as marcas de roubo por via da falsificação de documentos 

(NHAOMBE, 2007b). 

- As futuras vendedeiras dizem ter sido atribuídas os terrenos pelas autoridades 

policiais.9 – Nesse período, como se pode verificar, ocorre o movimento, para a posição 

de sujeito, de constituintes que, do ponto de vista da norma europeia, não teriam acesso 

a essa posição sintática. Com efeito, sempre segundo a norma europeia, o verbo atribuir 

seleciona um complemento com a figura de objeto indireto, regido por preposição (além 

de um sintagma nominal com inclusão de objeto direto). De acordo com a norma 

europeia, o período tomaria a seguinte construção: a) As vendedeiras dizem que as 

autoridades policiais atribuíram a elas os terrenos.  

Os exemplos ora apresentados e brevemente discutidos são suficientes para verificarmos 

que, em Moçambique, a língua portuguesa tem se enriquecido  com os 

moçambicanismos e, em decorrência, vem surgindo (ou já surgiu) uma variedade que é 

moçambicana. Moçambicana não só porque é falada no território de Moçambique, mas 

sim, porque apresenta traços semânticos que a identifica com a realidade dos falantes. 

Identifica-a com a particular visão de mundo moçambicana ao incorporar traços formais 

e funcionais da gramática e da retórica das LB.  

Como bem salienta Mateus (2000, p. 53), “a mesma língua identifica culturas diferentes 

(...)”, pois “a língua é um repositório de memórias...” e a influência de fatores exógenos 

no PM pode reconstituir-se com fundamento documental e conhecimento histórico em 

decorrência de as fronteiras de Portugal terem se alargado para além do mar, 

contrariando, portanto, uma variação mais profunda provocada por fatores exteriores, a 

qual foi sobrelevada pela ação de fatores internos à própria língua.  

A variedade PM é mais um testemunho de que a língua portuguesa mantém 

uniformidade na diversidade. E pode coabitar pacificamente em meio a diversidade de 

línguas, de culturas, de sentimentos, de modelos de comportamento, de posição geo-

política e geo-linguística que, a nosso ver, corrobora para aproximação dos povos onde 

também se fala o Português e dá forma à galáxia lusófona. Embora a Lusofonia seja 

uma realidade complexa, no espaço imaginário lusófono, devem ser acomodados o 

                                                            
9 A frase modelo foi extraída das discussões de Gonçalves, (1995, p.49). Segundo essa autora, a frase foi 
retirada de um corpus (oral e escrito) produzido por falantes adultos (mais de 18 anos) e com grau médio 
de instrução (mais ou menos 9 anos de escolaridade). As reconstruções da frase modelo para a norma 
padrão (PB) são de nossa responsabilidade.  
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respeito e os afetos; devem ter lugar as experiências vividas em meio às diversidades e 

ter assegurada a partilha de cosmovisão angolana, brasileira, caboverdiana, guineense, 

moçambicana, portuguesa, são tomense e timorense. 

Aceitamos a posição de Lopes (2012), de Mabasso (2012), de Nhanburete (2004), 

quando afirmam que Moçambique é um país bantófono e não lusófono. A nosso ver, 

preferimos argumentar que Moçambique é um país bantófono e luso-bantófono. Luso-

bantófono porque de língua oficial portuguesa, falada como língua segunda (L2) e 

enriquecida pelos moçambicanismos, portanto, essa parcela social se expressa por meio 

de fones lusos e cosmovisão bantu atribuindo novos sentidos ao léxico português e/ou 

transportando palavras e respectivas cargas semânticas. 

Verifica-se que as separações geográficas dos povos implicam que comunidades 

distintas sofram influências de condições materiais diversas, o que acarreta 

diversificações culturais e linguísticas favorecendo variedades emergentes de uma 

mesma língua – o Português. Tomando emprestada a concepção de Herder, podemos 

aplicá-la a cada uma das variedades do Português, qual seja, a língua é a expressão viva, 

orgânica, do espírito do povo. Ela é o meio de conhecer a cultura, os valores de uma 

nação que a cristaliza. 

A cristalização da variedade PM se dará, a médio ou a longo prazo,  dependendo de 

políticas linguísticas gregárias, em que o ensino bilíngue inicial – português e bantu – 

nas primeiras séries de alfabetização e a presença do Português na literatura, rádio, tv e 

internet encontrem espaço para sua difusão. 

0.3 – Sobre o problema 

Levantamos as seguintes indagações para as quais buscamos respostas: Em que medida 

a construção de Léxico de usos do PM contribui para se vislumbrar o dilatamento do 

espaço simbólico da Lusofonia? E, quais as suas implicações nos espaços luso-

bantófonos quanto à elaboração de políticas linguísticas para além de políticas 

pedagógicas? 

Respostas a tais indagações são possíveis de serem respondidas ao tomarmos os 

parâmetros da Historiografia Linguística (HL) que pressupõe o tempo presente e o 

tempo passado, cuja descrição do ‘clima de opinião’ permite ao historiógrafo transitar 

livremente, mas com cautela, do presente para o passado e do passado para o presente, 
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cujo resultado desse trânsito constitui-se no ponto de intersecção entre a história e a 

linguística tecida sincrônica e diacronicamente. A historiografia é pesquisa e, pela 

natureza dos seus procedimentos e métodos de trabalho, ela vem ao encontro de 

expectativas linguísticas em que questões, como as abordadas anteriormente, encontram 

respostas a partir da análise e interpretação da nossa fonte primária (Léxico de usos, de 

Armando Jorge Lopes, et. al.) 

Sendo assim, a obra – corpus deste trabalho – está inserida num contexto sociocultural e 

linguístico que ultrapassa as fronteiras moçambicanas e coopera para: 

- despertar o sentimento nacionalista moçambicano; 

- demonstrar a nativização do Português em Moçambique como resultado 

da confluência de uso simultâneo com as línguas nacionais 

moçambicanas; 

- incentivar políticas linguísticas que contemplem a difusão do Português 

de norte a sul do país; 

- defender uma política linguística de solidariedade nacional; 

- abrir caminhos para compilação de dicionários do PM; 

- apontar diretrizes para construção de uma gramática do PM;  

- tornar conhecido o PM nos âmbitos nacional e internacional; 

- sensibilizar e cultivar a capacidade de identificar, compreender e aceitar 

os que partilharam a história. 

Com efeito, é na língua e pela língua que individuo e sociedade se determinam 

mutuamente, como definiu Benveniste (2005): 

O homem sentiu sempre – e os poetas frequentemente cantaram – o poder criador da 

linguagem que instaura uma realidade imaginária, anima as cousas inerentes, faz ver o 

que ainda não existe, traz ante nós o já desaparecido. (...) A sociedade não é possível a 

não ser pela língua; e pela língua também o indivíduo. (BENVENISTE, 2005) 

A diversidade multilingue e multicultural que caracterizam Moçambique necessitam de 

uma língua que integre o território e funcione como língua de unidade nacional, cujo 

meio pode ser exercido pelo papel que o Português tem jogado na construção da Nação 
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moçambicana. E, em paralelo, que o país incentive e facilite produções acadêmicas 

consoantes ao mundo concreto de Moçambique. Obras cujo teor é garantia da 

preservação dos direitos linguísticos e de cidadania de todo moçambicano que, ao 

transitar na cultura luso-bantófona, viva segura e dignamente seus direitos e seus 

deveres como cidadão de uma só Nação com várias línguas.  

Acreditamos que Léxico de usos - corpus deste trabalho – interpretado de acordo com os 

parâmetros da HL atende às práticas linguísticas inseridas numa política de 

solidariedade nacional na medida em que se volta para oferecer a professores, alunos e 

público em geral uma obra de referência do PM. Assim, passamos a discorrer sobre os 

objetivos que pretendemos alcançar.  

0.4  Sobre o objetivo 

Pretendemos com este trabalho contribuir para a divulgação da variedade PM e para o 

reconhecimento das múltiplas imagens que compõem o universo lusófono a partir do 

paralelismo histórico, social e linguístico da língua portuguesa em Moçambique. 

Almejamos também descrever os moçambicanismos como suporte de uma dinâmica 

social que compreende, não só as comunicações cotidianas entre os membros da 

sociedade moçambicana, como também uma atividade intelectual que vai desde o fluxo 

informativo dos meios de comunicação de massa até a vida cultural e científica.   

O trabalho também buscará descrever a dimensão do equacionamento de problemas 

culturais e linguísticos que envolvem a diversidade x uniformidade da língua 

portuguesa, condicionada por fatores extralinguísticos, ou seja, um processo de 

estratificação da língua, cujo léxico funciona como elemento representativo da variação 

geográfica (diatópica) e da variação sociocultural (diastrática).  

Almejamos também demonstrar que o PM serve de comunicação nacional e 

internacional e que o seu léxico de usos projeta um sentimento nacionalista na medida 

em que esclarece e distingue as atuais descrições em torno da distinção da variedade 

moçambicana. Ou seja, como acadêmicos, professores, estudantes e as populações 

nativas e estrangeiras, em geral, devem se referir a essa variedade. O ideal é Português 

de Moçambique ou Português em Moçambique? 

Simultaneamente, o trabalho possibilitará registrar usos do léxico bantu que servirão 

para motivar a investigação e a descrição dos moçambicanismos, dos bantuísmos e da 
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variedade PM nos diversos campos da Linguística. Sendo assim, passamos a apresentar 

a metodologia traçada para a construção do trabalho na área da HL. 

0.5  Sobre a metodologia 

O presente trabalho busca refletir sobre a produção de Léxico de usos que contempla o 

registro de moçambicanismos os quais definem e identificam a variedade PM. Tendo 

em vista que a coleta desses moçambicanismos exige um tempo demasiado longo, 

justifica-se então definirmos o período de 1975 a 2000 como recorte do tempo histórico 

e que, o fenômeno da moçambicanidade na fala e na escrita da língua portuguesa em 

Moçambique seja analisado, sob uma perspectiva da HL, disciplina explicativa que 

procura descrever como os autores adquiriram e desenvolveram seu conhecimento 

linguístico em prol da produção de uma obra capaz de atender às reais necessidades de 

Moçambique no que tange à função da língua portuguesa (L2) num espaço multilingue 

e multicultural.  

Face às considerações citadas, escolhemos como fonte primária de investigação a obra 

Léxico de usos. A obra se destaca no contexto pós-Independência nos permitindo 

associá-la, dentre outros motivos, à liberdade de produção de material-didático 

pedagógico por moçambicanos conscientes da realidade de Moçambique. Considere-se 

inclusive que, durante o período colonial, os livros didáticos utilizados em Moçambique 

eram provenientes da produção científica literária de Portugal.  

Nesse contexto, é inegável a relevância de Léxico de usos; trata-se de produção de 

moçambicanos, para moçambicanos e realizada no território de Moçambique. Essa obra 

é elaborada segundo o método lexicográfico de organização alfabética, com abonações 

nos verbetes, contudo não se limita ao campo da Lexicografia, mas, extrapola as 

fronteiras dessa ciência ao reconstruir a história, a cultura e formas discursivas da 

produção oral  e escrita dos luso-falantes. No entanto, Léxico de usos não foi a única 

produção pós-Independência, ressalta-se no campo da Lexicografia, o “Minidicionário 

de Moçambicanismos, de Hildizina N. Dias (2002). 

Desse modo, é necessário para reconstrução do saber e da produção da obra 

considerarmos o contexto em que a mesma foi produzida, assim como explorar os 

moçambicanismos – corpus da obra – na sua dimensão moçambicana em contraste com 
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a dimensão europeia no que tange, principalmente, ao fenômeno semântico que adquire 

as inovações em consonância à cosmovisão bantu.  

Seguindo os parâmetros dos pressupostos teóricos da HL, adotamos o modelo de 

construção historiográfica a partir do critério de análise proposto por Bastos & Palma 

(2008) quando ressaltam que o produzir material da língua(gem) equivale a “uma crença 

em ...” e, compete ao historiógrafo da linguística estar atento a esse aspecto, a fim de 

não correr o risco de relegar o essencial, ou seja, a finalidade da obra e seu caráter 

científico. Ao mesmo tempo, são os critérios de análise, as categorias imanentes 

cuidadosamente tratadas, que garantem a cientificidade do trabalho do historiógrafo.  

Desse modo, verificamos que a “crença dos autores ...” era defender que a língua 

portuguesa falada e escrita em Moçambique como L2, possuía dados suficientes para 

descrição do PM. Contrariando as correntes linguísticas moçambicanas que acreditavam 

que “ainda era cedo para se falar em padronização da língua portuguesa em 

Moçambique”, e/ou “... há necessidade de pesquisa mais exaustiva do Português em 

Moçambique” (LOPES, 1997a). Os autores não descartavam a necessidade de pesquisas 

em torno do tema, entretanto, os dados coletados eram suficientes para descrição do 

PM.  

A crença dos autores vai ao encontro de nossa motivação de fazer HL como “ilustração 

do progresso de conhecimento” em Moçambique e como “testemunha exterior sobre 

uma realidade social, ‘colorida’ pelas concepções e práticas linguísticas” de autores 

moçambicanos.  

A partir dessa constatação e estímulos, recorremo-nos aos princípios traçados por 

Koerner (1996): o princípio da contextualização; o princípio da imanência e o princípio 

da adequação. Para responder ao princípio da contextualização, elaboramos o ‘clima de 

opinião’ do período em que os autores produziram Léxico de usos com relevância ao 

pós-Independência quando o uso do Português ocorria de forma mais espontânea. 

Entretanto, como se trata da descrição da variedade PM, vimos a necessidade de 

considerar os antecedentes históricos pré-coloniais e coloniais que correspondem à 

abordagem diacrônica da língua. 

Para atender ao princípio da imanência, verificamos que a leitura linear da obra 

reconstruía a história, a cultura e o uso social (sincrônico) da língua portuguesa em 
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Moçambique. Baseando-nos nas discussões de Lara (2004), Léxico de usos como 

modelo de dicionário é o horizonte normativo para a sociedade moçambicana  e 

necessário ao estado em que se encontra a comunidade linguística quanto ao  caráter 

político, cultural e multilingue. 

À medida que íamos realizando a leitura, constatamos que os períodos históricos 

estavam marcados por um evento que, de certa forma, havia operado mudanças nos 

rumos da história, na cultura e na língua portuguesa, o que comprova que a língua 

portuguesa acompanhou as mudanças culturais.  

Sendo assim, recortamos os moçambicanismos representativos da época Colonial, do 

período da Luta de Libertação e do pós-Independência. Não deixamos de incluir os 

moçambicanismos da fase pré-Colonial quando do contato marítimo entre os povos 

bantu e orientais. Em síntese, realizamos uma imanência contextualizada. Adotamos as 

palavras-testemunha, segundo o conceito de Elia (1987), são as palavras que 

testemunham enfaticamente o evento que deixou marcas sociais e culturais e que, no 

presente, são capazes de favorecer a reconstrução da história e as implicações daí 

advindas. 

Não adotamos o princípio da adequação uma vez que as teorias utilizadas pelos autores 

de Léxico de usos são atuais, conforme orientam Bastos & Palma (2008, p. 16), desde 

“que o objeto de estudo seja metalinguístico e a teoria que o embasa seja atual, então 

não há necessidade de confrontá-la com outra teoria do mesmo período.”  

Dessa forma, nosso trabalho abarca a História Intelectual, a História Cultural e a Micro 

História. Partimos da produção intelectual dos autores (micro) para chegarmos à 

reconstrução da história de Moçambique (macro) no que concerne aos 

moçambicanismos que caracterizam e identificam o país e o povo que fala o Português.  

Atendemos aos dois princípios anteriores e prosseguimos para o processo de “seleção, 

ordenação, reconstrução e interpretação” (ALTMAN, 1998), tendo selecionado a obra 

Léxico de usos como nosso corpus de investigação. Para atender a nossa proposta de 

realizarmos uma imanência contextualizada traçamos o seguinte roteiro: 

- selecionamos os registros históricos a partir das palavras-testemunha (os 

moçambicanismos) que caracterizavam um evento marcante da história pré-Colonial, 

Colonial e pós-Independência de Moçambique. Selecionamos principalmente os 
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documentos elaborados pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) em 1979 e 1980, 

com prioridade ao I Seminário de Ensino da Língua Portuguesa (1979), cujo evento foi 

a válvula impulsionadora  para realização do projeto “Em direção a um léxico de usos 

do Português Moçambicano” (LOPES, 2000). 

- organizamos os registros históricos – livros, artigos, leis, etc – em ordem cronológica, 

dando preferência àqueles que documentavam durante a narrativa histórica o 

moçambicanismo contextualizado; 

- a reconstrução da história de Moçambique foi entrelaçada com os moçambicanismos 

extraídos de Léxico de usos;  

- a interpretação do moçambicanismo selecionado contou com breve descrição do 

evento histórico, as implicações socioculturais e políticas que provocaram a inovação 

linguística. Realizamos uma análise gramatical e discursiva procurando demonstrar 

como a obra atende ao objetivo de desenvolver a competência comunicativa em 

Português (L 2).   

Retomando à categoria do critério de análise, consideramos as dimensões cognitiva e 

social. Para atender a dimensão cognitiva (dimensão interna) buscamos amplamente as 

teorias adotadas pelos autores para construção de Léxico de usos no campo da 

Lexicografia, da Sociolinguística, da Linguística Aplicada e da Lusofonia.   

Para atender a dimensão social (dimensão externa) buscamos entrelaçar as concepções 

linguísticas dos autores às concepções linguísticas dos pedagogos moçambicanos 

envolvidos com políticas e práticas linguísticas e os conceitos de linguistas brasileiros e 

estrangeiros cujas discussões vinham ao encontro das teorias imanentes em Léxico de 

usos. Não deixando de lado o espírito da época, ou seja, de um lado a necessidade de 

ensino bilíngue e, de outro, os entraves da guerra, da crise financeira e das calamidades 

naturais. 

Sendo assim, selecionamos os conceitos próximos e pertinentes à interpretação que nos 

dispusemos a realizar, procurando, nos afastar ao máximo do grau de subjetividade. O 

trabalho está estruturado em três partes a saber: 

1. Na primeira parte, apresentamos a fundamentação teórica a partir da definição 

de HL, seu impacto no novo modelo de contar a história e os métodos 
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historiográficos. Recortamos discussões da Lexicografia, da Sociolinguística, da 

Linguística Aplicada e da Lusofonia objetivando considerar a importância de 

Léxico de usos na sociedade moçambicana, dentro de sua realidade multilingue e 

multicultural. As teorias nos permitiram atuar em ação contrária a dos autores, 

ou seja, nos auxiliaram à desconstrução da metodologia o que favoreceu aplicar 

o princípio da imanência. Essa abordagem é um diferencial uma vez que, ao 

realizarmos a sobreposição dos princípios da contextualização e da imanência, 

alcançamos um modelo de “imanência contextualizada” que concedeu  

cientificidade a este trabalho.  

2. Na segunda parte, elaboramos a contextualização por meio da reconstrução 

histórica de Moçambique no que tange ao intercâmbio marítimo com os povos 

orientais; a chegada dos portugueses e a busca por interlocução; o período 

colonial com ênfase à exploração dos recursos naturais da terra e à imposição do 

trabalho forçado e a inexpressiva divulgação do Português. Seguimos para o 

período da Luta de Libertação quando a língua portuguesa foi escolhida como 

língua operacional e sua divulgação por campanhas de alfabetização. 

Prosseguimos com a reconstrução dos eventos pós-Independência marcados pela 

guerra, fome, pobreza e corrupção. 

3. Na terceira parte, realizamos a definição de moçambicanismos; consideramos a 

problemática em torno do uso do PM sob a perspectiva de Lopes (1992, 1997, 

1999); elaboramos uma breve biografia de AJL – mentor do projeto –, 

salientamos a relevância dos coautores quanto ao conhecimento de várias 

línguas bantu. Em seguida, passamos para a análise dos moçambicanismos 

representativos de cada período que marcou a história, transformou a cultura e 

operou mudanças na língua portuguesa. Incluímos também um modelo de 

moçambicanismo por interferência do inglês no PM. 

Dessa forma, acreditamos estar contribuindo para o avanço na produção de material-

didático não desvinculado do mundo concreto de alunos e professores; almejamos 

também incentivar o uso de dicionário em sala de aula como instrumento de 

aprofundamento da competência comunicativa. Salientamos também que este trabalho 

denota a aproximação de lusófonos e de luso-bantófonos que procuram manter o 

sentimento de fraternidade e de afetos entre os diversos modos de estar no mundo e de 

movimentar-se em espaços multifacetados.   
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PARTE I 

1 OS PARÂMETROS TEÓRICOS PARA DESCRIÇÃO DE UM “LÉXICO 

DE USOS” DO PORTUGUÊS MOÇAMBICANO (PM) SOB UMA 

PERSPECTIVA HISTORIOGRÁFICA 

A produção de gramáticas, dicionários, glossários e léxicos está diretamente ligada às 

necessidades socioculturais, políticas e linguísticas contemporâneas do autor. Essas 

obras deixam um grande legado para a humanidade, em especial, ao país onde nasceu. 

Trata-se de valiosas contribuições na ciência da Linguística que, no tempo presente, 

podem ser consideradas obras de referência para avanço na descrição da história da(s) 

língua(s); modelo de práticas linguísticas e horizonte para estandardização de uso, e, 

essencialmente, no ensino de língua(s).  

O estudo dessas obras, à luz dos parâmetros disciplinares da Historiografia Linguística 

(HL), permite-nos resgatar o passado e explicar a abordagem teórica e metodológica 

adotada pelos autores, que garantiram à mesma notoriedade no tempo presente. 

Mediante tal prospectiva, este capítulo descreve as teorias subjacentes à obra – corpus 

deste trabalho. Iniciamos pelo conceito e métodos da HL e a seguir, apresentamos 

considerações sobre as práticas linguísticas de que se valeram os autores, quais sejam, 

delimitação entre política linguística e planejamento linguístico; conceito de gramática e 

de dicionário; processo dinamizador da cultura sobre o uso da língua e concepções em 

torno da Lusofonia e da Bantofonia. 

1.1 A Historiografia Linguística: como e porque descrever o contexto histórico, 

sociocultural e linguístico 

A produção de um trabalho na área da Historiografia Linguística (HL)  não é tarefa fácil 

visto a HL ainda não apresentar um cânone definido de como proceder em HL. Ela se 

instaura na interface das ciências da Linguística e da História, permitindo-nos apreciar a 

multiplicidade de reflexões sobre a(s) língua(s) por meio da História e das diferentes 

situações geográficas, políticas e socioeconômicas que interferem na descrição da 

língua no que tange às intenções investigativas do linguista. 

Não sendo, portanto, uma ciência, a HL se inscreve como uma disciplina explicativa na 

área da Linguística e requer um enfoque de caráter metodológico e epistemológico na 
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busca de abordagem de questões que se “situam além do conhecimento da linguagem, 

relacionando-se com o papel dos agentes no desenvolvimento do conhecimento e a 

dimensão social que identifica o contexto e suas influências sobre o conhecimento 

linguístico” (BASTOS & PALMA, 2004, p. 18). 

Sendo assim, recorremo-nos aos preceitos de alguns especialistas da HL, dentre eles, 

Swigger (2009); Koerner (1996), Altman (1998) e Bastos & Palma (2004, 2006, 2008), 

os quais apresentam princípios e passos investigativos favoráveis ao estabelecimento de 

um método historiográfico que garante cientificidade ao trabalho planejado.  

A princípio, convém destacar o que entendemos por HL para, posteriormente, 

delinearmos nosso quadro de trabalho sustentado na base conceitual dos linguistas 

citados quanto aos procedimentos apropriados no fazer historiográfico.  

Por linguística, compreendemos o conhecimento global e reflexões sobre a língua no 

seu eixo histórico que vai das concepções da descrição sistemática da língua à 

modalidade pragmática. A HL surge nesse campo do saber reflexivo sobre a língua que 

leva em conta os fatos históricos cooperantes para uma visão tridimensional da língua 

não alienada ao modelo tradicional da História. A HL está delineada sob um modelo 

inovador de registrar os fatos históricos, ou seja, de historiografar os eventos 

socioculturais, políticos e linguísticos que, de certa forma, colaboraram para ampliar o 

saber da humanidade. 

Por historiografia, compreendemos o novo paradigma de contar a História que se afasta 

do registro cronológico dos grandes feitos de reis e de reinos; de guerras e de conquistas 

territoriais, ou seja, ela não está restrita à enumeração sucessiva de fatos do passado sem 

problematizá-los ou questioná-los. O novo modelo de contar a História surge no século 

XX com a Escola dos Anales em que a contribuição de Lucien Febvre e de Marc Bloch, 

com a fundação da revista Anales, inaugurou um modelo inovador no que tange à 

mudança de paradigma (BOURDÉ, Guy & MARTIN, Hervé, 1983). 

Nesse sentido, as considerações de Bastos & Palma (2004, p. 12) abarcam uma 

dimensão alargada da HL favorecendo-nos demarcar o norte de nosso trabalho a partir 

do ponto dos critérios de análise, a saber que 

detectam-se aqui as ‘categorias’, que, entre outros requisitos, imprimem cientificidade a 

um trabalho. Consideramos como ‘categoria’ um aspecto, saliente em uma obra, e 
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revelador de um ponto de vista que a alicerça e que pode manifestar-se nos mais 

diversos níveis linguísticos, sublinhando, assim, ‘uma crença em ...’. 

As categorias a que se referem as autoras citadas, não são estabelecidas a priori pelo 

pesquisador, mas emergem da ininterrupta leitura da obra escolhida como corpus e são 

imprescindíveis no âmbito da cientificidade. Desse modo, entrelaça-se a crença do 

historiógrafo e a crença do autor cuja imbricação se faz necessária na reconstrução do 

saber linguístico compactado na obra.  

Pode transparecer que abordamos o fazer historiográfico em sentido contrário – do fim 

para o inicio – com relação ao necessário estabelecimento dos recursos metodológicos 

que a HL propõe. Entretanto, ao concebermos a ideia de que a escolha da obra está 

atrelada à relevância de seu caráter inovador e da singular importância no seio de uma 

sociedade do passado e, ainda, no tempo presente, mantém notoriedade nos meios 

acadêmicos, a inversão está justificada.  

O critério de análise é fundamental para que o historiógrafo não corra o risco de deixar 

passar despercebida a motivação do autor da obra desenraizada de sua historicidade 

porque a “categoria (...) resumindo e salientando um intricado de valores traduzidos em 

língua, reveste-se de tal importância que, alheio a ela, o historiógrafo poderá priorizar o 

episódico” (BASTOS & PALMA, op. cit., p. 12). Evitamos, por conseguinte, 

comprometer a descrição e a interpretação com formas divergentes do conteúdo da obra 

e do período histórico descrito devido à quantidade de material teórico à disposição do 

historiógrafo, além da possibilidade de comprometer a perspectiva e a metodologia 

adotadas, justamente pela variação e aproximação entre uma e outra.  

Para que isso não ocorra, é necessário partir da premissa de que a HL, nas palavras de 

Koerner (1996, p. 45), compreende “o modo de escrever a história do estudo da 

linguagem baseado em princípios científicos e não mais em meros registros da história” 

e, como sintetiza Swiggers (2009): a HL apresenta-se para a comunidade científica com 

o objetivo de descrever e explicar como se adquiriu, produziu, formulou e desenvolveu 

o conhecimento linguístico em determinado contexto.  

Frente a isso, convém destacarmos que se instauram como objetos de estudo da HL, não 

apenas obras publicadas, mas também cartas, textos de natureza jurídica ou civil, 

correspondências, enfim, qualquer documento pessoal que tenha sido produzido por 

uma comunidade linguística, constituindo-se como fonte primária ou como fonte 
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secundária. Nesse sentido, que De Clerq & Swigger (1991, apud BASTOS & PALMA, 

2004, p. 17-18) ressaltam a relevância de aliar o linguista ao historiador no que diz 

respeito às reflexões metodológicas e epistemológicas do trabalho historiográfico, pois é 

necessário que a Historiografia defina seu estatuto e aponte “sua razão de ser” a partir 

de uma competência de análise linguística e histórica. Essa não é tarefa fácil, pois 

compete ao historiógrafo fazer uma meta-historiografia em busca de documentos, 

cartas, etc. que, não sendo parte da história oficial, são partes da história oficiosa da 

língua e da linguística e podem estar à margem.  

Sendo então necessária a delimitação de parâmetros mínimos para o fazer 

historiográfico, as fontes são tratadas como fonte primária ou fonte secundária. Por 

fonte secundária compreendem-se os estudos já realizados em torno da fonte primária. 

Por essa razão, Swigger (2009) salienta a busca meta-historiográfica, que não é tarefa 

fácil, pois devem ser considerados os limites mínimos para a HL a fim de considerá-la 

como estudo do saber linguístico. 

É no âmbito dessas questões em torno da delimitação dos objetos que possam ser 

analisados, sob uma visão historiográfica, porque se instauram como produto do saber 

linguístico, que escolhemos a obra “Moçambicanismos: Para um Léxico de Usos do 

Português Moçambicano, de Armando Jorge Lopes, Salvador Júlio Sitoe e Paulino José 

Nhamuende”, com primeira publicação em 2002 (Maputo, Moçambique) e, segunda 

publicação em 2013 (Luanda, Angola), a qual é nossa fonte primária. Embora a obra 

seja utilizada para consultas e apoio bibliográfico em várias frentes acadêmicas, em 

nível nacional e internacional e é material obrigatório no curso de Linguística Aplicada 

da UEM, este trabalho é o primeiro a debruçar-se sobre a mesma objetivando descrever, 

explicar e interpretar seu valor intrínseco. A natureza dessa obra é a de registrar os 

moçambicanismos que floresceram do contato entre as línguas bantu sob situação de 

substrato linguístico com o Português, emergindo assim a variedade PM à qual os 

autores concedem uma singular descrição da norma emergente tão necessária num país 

com predominância de falantes-bantu. 

Tendo delineado o conceito de HL e a importância de se dimensionar o objeto de estudo 

à luz do contexto sociocultural, histórico e linguístico, passamos à atividade do 

historiógrafo que consiste no estabelecimento dos princípios norteadores. Adotamos, em 
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nossa investigação, os três princípios propostos por Koerner (1996): o princípio da 

contextualização, o princípio da imanência e o princípio da adequação.  

O princípio da contextualização corresponde ao estabelecimento do “clima de opinião” 

do período recortado considerando-se as correntes linguísticas e o contexto 

sociocultural, econômico e político. O segundo princípio é o da imanência que 

corresponde ao estabelecimento, após sucessivas leituras, de um quadro geral da teoria e 

da terminologia usada e definida internamente, ou seja, teoria e metodologia adotadas 

pelo autor da obra. O terceiro princípio é o da adequação que se trata de, somente após 

terem sido cumpridos os dois primeiros princípios, o historiógrafo aventurar-se a 

introduzir aproximações modernas do vocabulário técnico a fim de tornar mais clara as 

concepções teóricas e terminológicas do passado.   

A consideração de Koerner (1996) a respeito do princípio da adequação nos conduz a 

indagar a respeito de como aplicá-lo na análise de obra do tempo presente. Haverá 

sobreposição à imanência, ou seja, haverá um processo cumulativo no qual imanência e 

adequação se sobreporiam? De acordo com Bastos & Palma (2006), sendo obra e teoria, 

que o embasam, contemporâneas do historiador e seja o objeto de estudo 

metalinguístico, não há necessidade de se aplicar o princípio da adequação. 

Ainda que as épocas entre a produção da obra e a análise da mesma se aproximem, esse 

passado é tão rico quanto um passado mais distante. A possibilidade de estudo 

historiográfico do tempo presente é contrária à concepção de que apenas obras do 

passado distante - “passado morto” -  são objetos da HL; nenhum passado é morto, pois, 

no presente ele orienta o futuro. 

Segundo Bastos & Palma (2008, p.15), foi a partir dos estudos sobre a II Guerra 

Mundial que abriram campo para trabalhos dessa natureza, tendo como marco a 

fundação do Instituto de História do Tempo Presente (CNRS), em 1978, sob a direção 

de F. Bédaria que, em 1997, afirmava:   

o tempo presente é um território histórico que desfruta de completo reconhecimento científico, 

pedagógico e editorial,  decorrente de uma aposta intelectual, de sucesso científico e de uma 

grande demanda social (TÉRTAT, 2000, p. 134, apud op. cit.). 
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E assim, tendo apresentado as questões que persistem no embasamento da obra 

escolhida para análise sob uma visão historiográfica, passamos à descrição do método 

historiográfico. A definição de Altman (1998, p. 24) sobre a atividade historiográfica 

nos auxiliam nessa etapa, a saber: 

a atividade historiográfica que ambiciona compreender os movimentos em história da 

ciência, presume, inevitavelmente, uma atividade de seleção, ordenação, reconstrução e 

interpretação dos fatos relevantes (história ‘rerum gestarum’) para o quadro de reflexão 

que constrói o historiógrafo.   

Tal citação aliada às ponderações traçadas anteriormente, testificam o fazer HL distante 

da compilação cronológica dos fatos no âmbito de apenas descrevê-los sem 

questionamento. Sendo assim, é necessário o historiógrafo voltar sua atenção para o 

contexto de produção no que tange ao clima intelectual do período, às correntes 

linguísticas, à economia, à política, enfim, os fatos externos à obra, mas que 

influenciaram o autor a produzi-lo. Nesse aspecto, Koerner (1996) ressalta a 

importância do ‘clima de opinião’ cuja importância se revela na aceitação ou rejeição do 

modelo de ciência construído.  

Como visto, o objeto de estudo da HL é sempre contextualizado e isso exige do 

linguista, além dos conhecimentos de sua área, um conhecimento praticamente 

enciclopédico porque há de considerar as ciências sociais para construção do seu quadro 

de trabalho. Entretanto, compete-lhe destilar dos dados empíricos aqueles que são úteis 

ou não para seu fazer historiográfico como assinala Koerner (1996, 56-57): 

De fato, em última análise, os historiadores   da ciência linguística terão de desenvolver 

seu próprio quadro de trabalho, tanto o metodológico, quanto o filosófico. Para isto, um 

conhecimento meticuloso de teoria e da prática em outros campos revelam-se 

verdadeiramente muito úteis, mesmo se o resultado for negativo, isto é, se o historiador 

da linguística descobrir que este ou aquele campo de investigação histórica tem de fato 

pouco a oferecer em matéria de método historiográfico. 

Face a tal observação, conclui-se que a HL ainda não tem um método plenamente 

instituído, fato que requer do historiográfico a busca, em outras fontes do saber, de 

recursos que lhe possam ser úteis no momento de estabelecer seu quadro de trabalho, 

sendo assim, sustentado por motivações peculiares. 
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Desse modo, a HL se revela para nós como motivação de realizar um estudo sobre o 

corpus deste trabalho, como “ilustração do progresso de conhecimento” desenvolvido 

em Moçambique e como “testemunha exterior sobre uma realidade social ‘colorida’ 

pelas concepções e práticas linguísticas” de cidadãos e linguistas moçambicanos 

(autores da obra em referência). 

Assim, são essenciais as delimitações dos especialistas da HL para nossa leitura 

analítica e nos conduzem em direção às ponderações de Bastos & Palma (2008, p.14), 

quanto enfatizar a História Intelectual, História Cultural e Micro História as quais 

adquirem relevância no contexto multilinguístico e multicultural moçambicano 

visualizado para reconstrução historiográfica.  

Optar pela construção metodológica da Micro História nos permite visualizar, com 

maior clareza, as razões motivadoras ou mais precisamente urgenciais que 

impulsionaram os autores na produção de “Moçambicanismos: Para um Léxico de Usos 

do Português Moçambicano de Lopes et. al. (doravante Léxico de usos). De acordo com 

Levi (1992, p. 159),   

a micro história como uma prática é essencialmente baseada na redução da escala de 

observação, em uma análise microscópica e em um estudo intensivo do material 

documental. (...) descrever vastas estruturas sociais complexas, sem perder a visão da 

escala do espaço social de cada indivíduo, e a partir daí do povo e de sua situação na 

vida.   

A proposta da Micro História é reduzir a escala de observação, partindo do indivíduo ao 

grupo e à sociedade, ou seja, partir do individual para o global. Para nós, a redução da 

escala de observação se configura literalmente na descrição e explicação, de forma 

macro, como o conhecimento linguístico em Moçambique foi adquirido, formulado e 

comunicado a partir do conhecimento empírico e científico (de forma micro) dos 

autores ora referenciados. É inegável que foram os problemas de ensino do Português 

(L2) que conduziram os linguistas moçambicanos à elaboração de uma obra de 

referência a professores, alunos e público em geral de luso-falantes, de falantes luso-

bantófonos e de falantes bantófonos necessitados de aquisição e de aperfeiçoamento em 

língua portuguesa.  
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Assim, resta-nos retomar os critérios de análise indicados no início dessa argumentação 

quanto às categorias que, dentre outros requisitos, imprimem cientificidade ao trabalho. 

De acordo com Bastos & Palma (2004, 2006), os historiógrafos trabalham com textos os 

quais podem ser chamados de fenômenos qualitativos porque estão estritamente 

vinculados ao princípio da imanência estipulado por Koerner (1996). Sendo assim, o 

critério de análise se embasa na dimensão cognitiva e social. Por dimensão cognitiva se 

entende a parte ‘interna’ da obra, ou seja, a própria dimensão do fazer linguístico e, por 

dimensão social, a parte ‘externa’ da obra, incluindo-se aí os recortes alusivos ao 

contexto sociocultural, político, econômico, etc.  

Em síntese, a obra Léxico de usos é relevante no cenário nacional e internacional da 

CPLP e vem ao encontro do objetivo do GPeHLP: reconstruir as práticas linguísticas 

em dado momento histórico com intuito de preservar o idioma nacional e de ampliar o 

conhecimento sobre ele na galáxia lusófona; ações que, a nosso ver, procuram manter 

coesa a expressão comunicativa em língua portuguesa e conservam estreitos os laços de 

amizade e de solidariedade entre os oito países lusófonos (Angola, Brasil, Cabo Verde, 

Guiné Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal e Timor-Leste).   

Tendo delineado nosso quadro metodológico consoante aos princípios norteadores da 

HL, passamos à descrição das teorias linguísticas selecionadas a partir da imanência da 

obra Léxico de usos, quais sejam, a Lexicografia, a Sociolinguística, a Linguística 

Aplicada e a Lusofonia. 

1.2 – A rede teórica na (des)construção de um Léxico de usos 

A construção de um Léxico de usos como horizonte normativo para uma sociedade 

multilingue e multicultural se vale dos insumos da Linguística que, bem ordenados, 

apresenta solução para conflitos de base sociocultural e linguística no mundo real.  

        1.2.1 – A produtividade linguística do saber escolher: a política linguística e  o 

planejamento linguístico 

 

A elaboração de políticas linguísticas procura atender à formação da sociedade segundo 

o tipo de regime governamental estabelecido, cujo objetivo principal é manter a 

comunicação nacional coesa. Sua formulação está pautada numa escolha deliberativa de 
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ideias, de leis e de regulamentos que visam materializar a mudança linguística numa 

determinada comunidade de falantes. (LOPES, 2013b) 

A necessidade de implantação de política linguística é passível ela mesma de ser 

estruturada sob vários interesses práticos, dentre eles,  

acesso a uma língua de administração; (...) acesso a uma língua de cultura; relações 

comerciais e políticas; a implantação/exportação de uma doutrina religiosa; a 

colonização;  e (...) desenvolver uma política de expansão interna e externa  (AUROUX, 

1992, p.46-47). 

Os apontamentos de Auroux (1992, op. cit.) nos remetem à constatação de que a política 

linguística é estabelecida pelo Estado tendo em vista a manutenção da ordem nacional 

que o uso da língua lhe assegura. Nesse sentido, a política linguística deve contar com 

planejamento linguístico suficientemente capaz de atender às exigências pré-

estabelecidas.  

Os linguistas analisam as variedades linguísticas e procuram traçar uma abordagem das 

situações e propõem soluções ao Estado, que as analisa, faz escolhas e legislam a 

respeito. A escolha deliberativa do Estado trata-se, na concepção de Calvet (2002, 146-

147), de uma gestão in vitro nem sempre fácil de conciliar com a gestão in vivo, ou seja, 

a prática linguística que a sociedade vai forjando de acordo com suas necessidades 

comunicativas. 

Como adverte Fiorin (2001, p. 108), é necessário realizarmos a distinção entre política 

linguística e planejamento linguístico uma vez que “um planejamento linguístico 

implica uma política linguística, mas a recíproca não é verdadeira.” 

A advertência desse linguista é pertinente e direciona à problemática de elaboração de 

planejamento linguístico enfrentado pelos intelectuais da linguística e da educação 

essencialmente quanto à promoção e ao ensino da língua portuguesa. Ou, como adianta 

Calvet (2002, p. 148), a relação entre política linguística  e o planejamento linguístico 

podem ser conflituosas pois as escolhas (in vitro) podem chocar-se com a gestão (in 

vivo). “É difícil impor a um povo uma língua nacional que ele não quer ou que ele não 

considera uma língua, mas um dialeto”. (op. cit.) 

Nesse sentido, ressalta-se que o planejamento linguístico deve atender, na prática, a 

opção do Estado e, como diz Mira Mateus (1999, p. 22): “um acto de vontade política 
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pode igualmente determinar a distribuição, por toda uma sociedade” do bem comum 

que é o Português, espalhado nos continentes que mantiveram no passado uma relação 

de governo colonial português, assim como no planejamento linguístico do próprio 

Portugal. 

Se bem que, no papel de “língua de subjugação cultural – nos territórios africanos, o 

português transportou valores cuja transmissão ilusoriamente permitia segurar as pontas 

do espaço imperial” (MIRA MATEUS, 1999, p.16), isto devido ao uso contínuo das 

línguas bantu por maioria da população, logo, elas mantiveram a cultura local viva, 

atuante e exercendo forte influência na língua e na cultura portuguesa implantadas.  

A opção política interfere na manutenção e difusão do Português e é uma escolha 

explícita, uma convicção assumida que se apoia em dois planos: o propriamente 

linguístico e o sociocultural. A “oficialidade” do Português nos países lusófonos – 

língua nacional (Brasil e Portugal) e língua oficial (Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, 

Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste) – é uma questão preponderante no 

momento em que se procura adequar a opção do Estado ao planejamento linguístico em 

que as variedades diatópicas e diastráticas têm grande peso. Conforme sintetiza Claude 

Hagège (1986) o planejamento linguístico é um “conjunto de escolhas conscientes 

efetuadas no domínio das relações entre língua e vida social, e mais particularmente 

entre língua e vida nacional” (HAGÈGE, 1986, apud Fiorin, 2001, 107-108). 

A distinção entre língua nacional e língua oficial deve estar bem clara e definida pelo 

Estado quando no momento de opção por determinada língua e ao papel que lhe é 

conferido nacionalmente. Os linguistas, no ato de elaboração de planejamento 

linguístico, também devem ter esses conceitos claros, pois as definições refletem o 

sistema de valores atribuídos à língua e ao uso da língua. O planejamento linguístico é, 

portanto, uma escolha explícita entre alternativas que contemplam as variedades e 

variantes do Português. De acordo com Fiorin (op. cit.), “essa escolha existe em todos 

os níveis da língua, mas é evidente que nem todos os níveis podem ser objeto do 

planejamento linguístico.” 

Quanto ao planejamento nos países em que o Português é língua oficial, “o bilinguismo 

(...) desempenha um papel importante” porque se trata de transferência cultural, 

(AUROUX, 1992, p.24-25), ou seja, assimilação cultural por imposição da língua e da 

cultura portuguesa.  
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Nessa linha de distinção, a definição de Renzo (2012, p. 30) baseada em Thiesse (2001) 

é bastante útil para explicitar a diferença entre “língua nacional” e  “língua oficial”: 

A língua nacional tem duas funções: de uma parte, substituir/uniformizar a diversidade 

linguística utilizada e, de outra parte, encarnar a nação, de modo a assegurar uma 

comunicação horizontal e vertical no interior da nação, que sendo de caráter geográfico 

ou social, todos os cidadãos devem compreendê-la e utilizá-la de maneira bem sucedida. 

A língua nacional deve permitir a expressão de toda ideia e de toda realidade, das mais 

antigas às mais modernas, das mais abstratas às mais concretas. (...) O idioma oficial 

deve convencer o seu povo de que sua língua é uma verdadeira língua de cultura 

(RENZO, op.cit.). 

Lopes (1997a, p. 17), amplia o conceito do termo “língua nacional” argumentando que o 

termo é  

utilizado de diferentes maneiras as quais exigem definições esclarecedoras: se nacional 

estiver associado a reivindicações nacionalistas de autenticidade e se o Estado lhe 

atribuir algum reconhecimento, então todas (ou quase todas) as línguas indígenas se 

podem qualificar como nacionais. Se nacional for interpretado como querendo significar 

âmbito nacional, então somente algumas (ou nenhumas) línguas indígenas se podem 

qualificar como nacionais.  

Nos países africanos e, em Moçambique, do ponto de vista sociopolítico a segunda 

interpretação parece mais apropriada, entretanto, “os moçambicanos usam muitas vezes 

o termo ‘nacional’ para fazer distinção entre as línguas indígenas e à língua oficial 

(Português)” (op. cit.). 

Adotamos nesta tese o termo “línguas nacionais e/ou línguas nacionais moçambicanas” 

para nos referirmos às línguas autóctones ou línguas do tronco bantu faladas em 

Moçambique. 

Esse esclarecimento a respeito da associação dos termos “língua nacional”, “língua 

oficial” e “línguas nacionais moçambicanas” favorece a demarcação do papel e da 

função do Português como língua oficial e/ou língua segunda (L 2) não apenas no 

contexto moçambicano, mas também, em qualquer contexto multilingue e multicultural.  

Se por um lado, essa linha distintiva contribui(u) para definição, execução e 

implantação de planejamento linguístico, por outro, esbarra em problemática não menos 

espinhosa para os intelectuais da área da linguista e da educação, dada a proficiência 
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praticamente maciça dos moçambicanos em uma ou mais línguas nacionais 

moçambicanas. 

Por tal razão, para Lopes (1997a, 1997b), nos países africanos de expressão portuguesa 

de elevada diversidade linguística é imprescindível a distinção entre língua maioritária e 

língua minoritária e a concepção entre língua materna, língua estrangeira e língua 

segunda10. Para esse linguista, a terminologia é essencial porque distingue definições de 

natureza política, de natureza social, de natureza educacional e definições populares. E, 

sendo aplicadas simultaneamente hão de promover uma pedagogia de equidade porque 

sedimentadas com feições mais humanas e mais justas que, ao longo do tempo, 

contribuirão no desnível de desigualdades sociais, cenário esse em que o papel e a 

função da(s) línguas(s) não são irrelevantes. 

É no âmbito de alternativas explícitas em direção aos parâmetros da Linguística que 

Lopes (2004) defende a elaboração de planejamento linguístico sob o sistema 

transdisciplinar da Línguística Aplicada em consonância à sustentação de Kaplan & 

Baldauf (1997): 

defendemos que a planificação linguística é a forma suprema da Linguística Aplicada. 

Se não se entender a linguagem como fenômeno social, é praticamente impossível 

realizar planificação linguística, excepto no sentido mais restritivo da planificação do 

corpus. Isto não equivale a dizer que os insumos da linguística autônoma são 

irrelevantes; pelo contrário, alguns dos conceitos da teoria gramatical são centrais para o 

trabalho do corpus. Mas a planificação em termos de estatuto requer uma abordagem 

muito diferente em relação à definição do conceito de língua e à compreensão da inter-

relação entre as populações humanas e a(s) língua(s) usadas na comunicação com os 

outros (apud LOPES, 2004, p. 212). 

A questão que se coloca a princípio é a escolha de uma teoria capaz de atender 

satisfatoriamente o modelo de planejamento linguístico apropriado para a realidade 

social multilingue e multicultural. Para Lopes (1997a, 2004) a opção por determinada 

teoria e prática linguística deve levar em conta a naturalização11 e/ou indeginização12 do 

Português nesses espaços.  

                                                            
10 Os conceitos sobre essa terminologia linguística será tratada com detalhes na parte III desta tese. 
11 O processo de mudança linguística tem recebido várias denominações por linguistas moçambicanos: 
“dialectação (Katupha – 1985:327); africanização (língua portuguesa africanizada) (Rosário – 1993:114); 
endogenização (Firmino – 1995:35), dialectação (Gonçalves – 1996:5), naturalização (indigenização ou 
nativação) (Lopes – 1997:39), nativização (Firmino – 1998:261) (DIAS, 1999, p. 152) 
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Assim, dada a variedade de teorias no campo da Linguística e as teorias 

pedalinguísticas, o estabelecimento de uma teoria que dê conta da variedade emergente 

do Português como língua (L 2) não é questão fácil. Assim, a teoria apropriada e mais 

adequada para o planejamento linguístico em espaços multilíngues é a proposta da 

Linguística Aplicada concebida como disciplina transdisciplinar, ou seja, a 

convergência entre teoria “científica” e teoria “indigenizada” e/ou “teoria da prática” 

(JAMES, 1993, apud LOPES, 2004, p.212).  

Para James (op. cit.), a “Linguística Aplicada é a interface que se ocupa da terra de 

ninguém entre a linguística e as metodologias no ensino da(s) língua(s).” Concebe-se 

daí que a metodologia adequada e apropriada em contextos multilíngues é aquela que se 

vale das teorias dos demais campos do saber porque implica o planejamento linguístico 

fundamentado e arquitetado consoante às verdadeiras necessidades linguísticas do 

mundo real. Em face disto, Lopes (2004, p. 212) delineia os contornos da Linguística 

Aplicada arguindo que 

a Línguistica Aplicada, que se socorre dos insumos linguísticos e insumos de diversas 

outras fontes como por exemplo, a sociologia, psicologia, pedagogia, economia, 

política, etc., é uma disciplina científica que busca soluções para problemas de base 

linguística no mundo real.  

Sendo assim, a inovação de Lopes (1997a, 1997b, 2004) implica a escolha de teoria(s) 

na área da Linguística formal e na área da Linguística Aplicada adotando uma visão 

mais alargada sobre a realidade dos falantes e/ou aprendentes do Português 

Moçambicano os quais vão desde os constrangimentos sociais até a aquisição da 

habilidade comunicativa nessa língua, motivo fundamental para inclusão simultânea dos 

cidadãos na política da língua e na língua da política. 

O ato de propor uma metodologia no âmbito da Linguística Aplicada, Lopes (1997b, 

2002, 2004, p. 213 ) avança em direção à prática linguística de cunho social e alarga as 

fronteiras entre a microlinguistica e a macrolinguística propondo um planejamento 

linguístico sustentado sobre uma política linguística mais justa e humanitária. Isto 

equivale a dizer que “em países de via de desenvolvimento e de elevada diversidade 

                                                                                                                                                                              
12 Naturalização é a aceitação por parte de uma comunidade de indígenas de uma língua que lhe é alheia e 
à qual concedeu estatuto de cidadania. Esta aceitação pressupõe uma adaptação contínua desta língua às 
novas realidades (indeginização ou nativização) bem como o reconhecimento de que a utilização das 
formas e significados da nova variedade não-nativa (níveis de realização) serve o seu propósito funcional. 
(LOPES, 1997, p.39) 



56 
 

linguística como Moçambique é fundamental que a área da planificação linguística 

esteja associada à área da política linguística” (LOPES, 2004, p. 213). 

Uma vez assim proposto, para Lopes (1997a, 1997, 2002), a política linguística deve 

ampliar seu campo de visão e de planos sociais, promovendo as línguas nacionais bantu 

ao estatuto de línguas oficiais. O que poderia contrariar a efetiva acomodação do Estado 

na legislação sobre as línguas nacionais e vencer o tabu de que “um planejamento 

linguístico exige uma política linguística, mas a recíproca nem sempre é verdadeira”.  

Política linguística e planejamento linguístico que almejam o desenvolvimento das 

habilidades linguísticas e comunicativas dos falantes de uma língua implica a opção 

daqueles que detêm o poder de realizações imbuir-se do desejo de quebrar tabus. 

Manifestar no mundo real o fato de que política linguística e planejamento linguístico 

implicam escolhas ajuizadas sobre o valor igualitário de línguas e de culturas que 

convergem para interação social fraterna e solidária daqueles que amam se expressar em 

Português. 

É no âmbito dessas escolhas que a  política linguística e o planejamento linguístico 

requerem  produção de dicionários e de gramáticas como práticas linguísticas, as quais 

devem ser elaboradas para atender, satisfatoriamente, às necessidades socioculturais 

concretas. 

 

1.2.2 A produtividade lexicográfica do saber metalinguístico: o dicionário e a 

gramática 

Uma vez que Léxico de usos reúne metodologias lexicográficas e gramaticais para 

descrição da variedade PM, que floresceu em situação de substrato linguístico em 

Moçambique, convém traçarmos os recursos metodológicos e discursivos utilizados na 

arquitetura da obra. Léxico de usos é uma obra de referência nacional e, como tal, 

configura-se como símbolo do patrimônio sociocultural moçambicano porque inserido 

no âmbito de um planejamento linguístico concernente à política linguística de país 

multicultural e multilinguístico. Em países multilíngues, principalmente, é 

imprescindível a gramatização e/ou dicionarização da língua, quando, por meio do saber 

metalinguístico, começam a surgir palavras ou expressões de outra língua (AUROUX, 

1992, p. 74). 
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De acordo com Auroux (1992, p. 65) a gramatização consiste em “descrever e 

interpretar uma língua na base de duas tecnologias de nosso saber metalinguístico: a 

gramática e o dicionário.” A gramática reúne uma técnica pedagógica de aprendizagem 

da língua materna e/ou de língua estrangeira e é um meio de descrever a língua, 

confrontando regularidades e irregularidades distintivas que exigem a produção de 

gramática normativa e/ou de gramática pedagógica como ocorreu, no passado distante, a 

gramatização do Português. 

A base da nossa gramática – o Português - é a gramática greco-latina que surgiu sob a 

acepção europeia de alfabetização, ou seja, o conhecimento da língua latina 

gramaticalizada por meio da habilidade epilinguística e metalinguística do falante. O 

desenvolvimento dessas habilidades naturais é capaz de conduzi-lo à decifração do 

código escrito da língua fonte para, posteriormente, à escrita e à leitura do código da 

língua alvo. (AUROUX, 1992, p. 16-10) 

O saber linguístico é múltiplo e principia naturalmente na consciência do falante, nesse 

caso, ele é epilinguístico antes de ser metalinguístico. Em outras palavras, o saber 

epilinguístico é o saber natural que todo falante tem de sua língua materna 

independentemente de ela ser uma língua ágrafa ou uma língua gramaticalizada. Dito de 

outra forma, poderíamos ilustrar isso com o domínio que os analfabetos têm na sua 

língua materna gramaticalizada; domínio que lhes permitem comunicar-se com seus 

pares letrados ou iletrados. 

Quanto ao saber metalinguístico, trata-se da habilidade que o falante adquire em relação 

à decodificação do código oral e/ou escrito de sua língua ou de  outra língua. No que 

concerne à gramatização de uma língua é importante destacar que 

deve-se fazer a gramatização com o aparecimento do primeiro saber 

metalinguístico de uma língua dada (p.ex. quando se começa a citar palavras ou 

expressões em um texto de outra língua). É no entanto preciso que este 

aparecimento seja a primeira margem significativa de uma série que se prolonga 

sem muita solução de continuidade até a redação de gramática e dicionários.  

(AUROUX, 1992, p.74),  

A produção de dicionário requer estabelecer os métodos da lexicografia – ela 

correspondente a um texto disposto segundo certa ordem dada às palavras – e se 
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constitui inicialmente segundo os seguintes eixos: i) lista temática de palavras; ii) lista 

de palavras antigas e difíceis, de homônimos, de sinônimos, de rimas, de léxico de um 

autor. (...) introduz notadamente o fato de explicar uma palavra mais difícil por palavras 

mais fáceis e, iii) glossários independentes alfabéticos mono-, bi- ou n-língues. 

(AUROUX, 1992, p.71-72) 

De acordo com Auroux (op cit), “há evidentemente uma circulação entre esses 

elementos que se encadeiam, se herdam, se completam, são traduzidos, colocados em 

correspondência, etc.” Dessas observações de Auroux (op cit), destacamos as 

considerações que ele faz a respeito da antiga confusão entre “enciclopédia e dicionário 

linguístico: a distinção entre ‘dicionário de palavra’ e ‘dicionário de coisa’.”,13 de onde 

extraímos a possibilidade metodológica de um criar lexicográfico herdado dessas fontes, 

tomando as palavras como tema. 

Tomando os apontamentos de Biderman (1984, p.11) com intuito de criar um 

paralelismo de construção lexicográfica, interessa-nos ressaltar a antiga confusão entre 

“enciclopédia e dicionário”, cuja ênfase recai sobre a produção de dicionário analógico 

que se funda sob uma perspectiva onomasiológica em contraste com a forma 

semasiológica dos demais tipos de dicionários.   

Se a origem dos dicionários modernos podem remontar aos instrumentos mais 

propriamente linguísticos que são os “glossários independentes alfabéticos mono-, bi ou 

n-lingue” (AUROUX, 1992, p.72), verificamos a possibilidade de produção de “léxico” 

sob uma perspectiva onomasiológica e semasiológica, ou seja, um “léxico” que 

comporte também os parâmetros enciclopédicos herdados do passado. Fazemos tal 

observação uma vez que as enciclopédias atuais adotam a exposição de ícone (figura) ao 

lado da palavra-entrada.  

Frente a esse arranjo teórico, constatamos que o lexema “glossário” na linguística tem o 

equivalente “léxico” e que são organizados segundo  pressupostos lexicográficos. O fato 

de a lexicografia não possuir ainda rigor metodológico parece contribuir para uma 

produção mais livre e de acordo com o tipo de dicionário, glossário ou léxico pretendido 

                                                            
13 A confusão a que se refere Auroux (1992, p. 72), só foi esclarecida, ou seja, “claramente teorizada por 
Diderot (art. ‘enciclopédia’, 1755, isto é, muito tempo depois da autonomização do primeiro gênero” (a 
gramática).  
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pelo autor, cuja metodologia é herdada dos filólogos do passado, visto que os gêneros 

não estão separados de forma estanque.  

Valendo-nos da posição de Auroux (1987, 1992) e dos conhecimentos científicos e 

empíricos de AJL - mentor do projeto - sustentamos que a produção de Léxico de usos 

se configura como uma obra eclética que se fundamenta nas seguintes observações: 

... o ato do saber possuir, por definição, uma espessura temporal, um horizonte 

de retrospecção, assim como um horizonte de projeção.  

O saber (as instâncias que o fazem trabalhar) não destrói seu passado como se 

crê erroneamente com frequência; ele o organiza, o escolhe, o esquece, o 

imagina ou o idealiza, do mesmo modo que antecipa seu futuro sonhando-o 

enquanto o constrói. Sem memória e sem projeto, simplesmente não há saber. 

(AUROUX, p. 11-12)  

e arremata que “todo saber seja um produto histórico significa que ele resulta a cada 

instante de uma interação de tradições e do contexto.” (op cit, p.14) 

Ao colocarmos o saber, os conhecimentos científicos e empíricos dos autores de Léxico 

de usos  à luz dos apontamentos anteriores, constatamos que esses linguistas colocaram 

o saber individual na idealização do projeto e na construção da obra transformando-a 

num saber coletivo em benefício de seu país que, à época, carecia mais acentuadamente 

de uma obra de referência em torno da divulgação, promoção e normatização do PM; 

distinção entre moçambicanismos, lusitanismos brasileirismos, e outros “ismos”; e, 

sobretudo, a valorização das línguas nacionais bantu vivas e ativas em Moçambique. 

Conforme sugeriu Lopes (1997a, p. 53),  

a elaboração de um Léxico, juntamente com a elaboração de estudos de 

natureza histórica, poderia abrir caminho para uma futura compilação de um 

dicionário do Português Moçambicano. 

No que concerne à gramática normativa e pedagógica, a produção  vai culminar na 

descrição do “bom uso” da língua: “diz assim ...; não assim ..., escreve assim ... e não 

assim ...” Portanto, “a gramática é antes de tudo uma técnica escolar destinada às 
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crianças que dominam mal sua língua ou que aprendem uma língua estrangeira”, assim 

como uma língua segunda (AUROUX, 1992, p. 25). 

O uso da gramática nas escolas contribui para o domínio mais eficaz da língua materna 

e/ou da língua adotada (L 2) porque traz as normas estabelecidas e aceitas na sociedade 

e, em especial, proporciona o domínio da língua escrita ou literária que se distancia da 

oralidade. Ela também é instrumento facilitador no ensino-aprendizagem de uma língua 

estrangeira porque serve para aprender contrastivamente a realidade de uma língua 

(colocação em correspondência dos paradigmas de duas línguas) e/ou de variedades 

diatópicas e diastráticas numa mesma língua. Em síntese, a gramática é um valioso 

instrumento pedagógico principalmente em países multilíngues em que o aprendizado e 

o domínio da língua oficial é o selo de identificação nacional e sociocultural e, o falante 

bi-trilingue deve se expor ao sistema e à norma linguística a fim de desenvolver a 

habilidade comunicativa. 

De acordo com Auroux (1992, p. 69), “a gramática como instrumento linguístico 

prolonga a fala natural” provoca mudanças na pronúncia e “dá acesso a um corpo de 

regras e de formas que não figuram junto na competência de um mesmo locutor. Isto é 

mais verdadeiro acerca dos dicionários”, porque, embora o falante adquira a 

competência linguística da língua materna e/ou da língua segunda, ele não conhece todo 

léxico e, não raramente, há necessidade de buscar o significado de palavras 

desconhecidas. 

As definições que ora embasamos nas ponderações de Auroux (op. cit.), nos aponta, 

antes de tudo, para a necessidade de haver uma política linguística de valorização da 

língua oficial que inclua a produção e adoção de uma obra de referência para toda a 

sociedade. É no âmbito do reconhecimento de que a língua portuguesa é língua de 

cultura, tanto como língua materna como língua segunda, que uma obra de referência 

colabora para que a sociedade se conscientize do valor de sua língua nacional e dela se 

orgulhe. Compete então ao Estado conceder o selo oficial em obras de referência que 

funcionam como meio de conscientização nacional de que a língua é questão identitária. 

E, no papel de voz nacional, automaticamente, confere autoridade à forma modelar de 

uso da língua portuguesa na sociedade que a concebe como língua nacional e/ou língua 

oficial.  
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A diferença entre gramática e dicionário é que aquela fornece procedimentos para 

decodificação de enunciados, enquanto esse fornece os itens que se trata de 

arranjar/interpretar as palavras-entrada (lexemas) em consonância às regras prescritivas 

do sistema da língua. Desse modo, a gramática e o dicionário são instrumentos 

imprescindíveis em sociedades multilíngues em que prevalece a necessidade de 

distribuir esse bem comum – a língua portuguesa – de forma igualitária a todos os 

cidadãos, que delimitam as fronteiras  da Nação-Estado, mas inserido no âmbito de uma 

pedagogia da equidade.  

Imbuídos na constatação de que Léxico de usos é uma obra de referência e, 

simbolicamente, retrata o patrimônio sociocultural de Moçambique, concentramos 

nossa atenção ao produto dicionário na medida em que o concebemos como acervo da 

memória lexical dos falantes do PM que dá coesão à sociedade moçambicana e protege 

sua cultura multiplural e multinguística.  

Assim como define Auroux (op. cit.), em outras palavras, diz Castilho (2010, p. 677),  

que o “dicionário é o resultado da organização do léxico de uma língua elaborado sob 

métodos lexicógrafos e a gramática14 é “um dos sistemas de que compõem as línguas 

naturais, ao lado do léxico, da semântica e do discurso.” Para  Lopes (2002, p.v), no 

processo de organização lexical é de suma importância inserir entradas por via do 

processo semântico pois, “a mudança semântica é (...) um dos capítulos mais 

importantes e fascinantes do campo da mudança linguística” o que confere 

nacionalidade ao dicionário forjado no uso da língua (L1 e/ L2). E, como testifica Lara 

(1990; 2004, p.152)15, onde termina a técnica, começa a arte do dicionário na sutil 

                                                            
14 Dependendo da área de interesse sobre gramática, as teorias linguísticas e gramaticais permitem 
ordená-la em várias direções: gramática histórica, gramática descritiva, gramática prescritiva, gramática 
normativa, etc. (CASTILHO, 2010, p. 42 e 677). 
15 La lexicografía forma parte de la lingüística aplicada. Depende de la lingüística, sobre todo, en la 
concepción del signo y el significado que orienta el análisis semántico, en el análisis gramatical, en la 
interpretación de la complejidad del uso social de las palabras y los fenómenos normativos ligados a ella, 
en los planteamientos cuantitativos y en la manera de formular el sistema de análisis computacional; pero 
por sí misma no es una ciencia, sino una metodología que ofrece criterios y reglas de trabajo que, cuando 
se ponen en práctica, le dan su existencia real y la convierten en arte, como la definen los diccionarios. 
Un trabajo como este no podría haberse llevado a cabo sin conocimientos lingüísticos, pero no bastan 
esos conocimientos para componer el diccionario; para hacerlo, hay que encontrar una práctica 
lexicográfica que se va definiendo conforme cada vocablo plantea sus propias dificultades y que se 
consolida con la participación determinante de las personas que participan en el equipo de trabajo. 
Enseñar los criterios y las reglas de la lexicografía es relativamente sencillo; saber ponerlos en práctica 
requiere años de trabajo concienzudo y permanente, además de ciertas aptitudes de los lexicógrafos 
(LARA, 1990). 
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análise semântica; em toda essa arquitetura semântica e simbólica que se plasma no 

artigo lexicográfico.  

Expandindo um pouco mais, Lara (2004, p. 142) defende que o dicionário é forjado 

entre o relacionamento do dicionarista com seu público, cujo objetivo é fornecer-lhe 

uma obra de referência que permita que a sociedade se reconheça a si mesma em suas 

palavras, em sua história e em sua cultura. Para Lara (2004, p. 143) o dicionário deve 

cumprir o papel que lhe corresponde na sociedade, tão urgentemente necessitada de 

respeito e de garantias para poder continuar vivendo a vida com suas próprias energias e 

com liberdade.  

A elaboração de dicionário deve estar pautada na Lexicografia que consiste não em 

ciência do dicionário, mas sim, em disciplina com método. De acordo com LARA 

(1990, 2004, p. 134), a lexicografia se vale de muitos métodos ou abordagens16 durante 

a etapa construtiva do dicionário que, sendo atendidas, resulta no produto dicionário de 

qualidade linguística para os consulentes. As técnicas lexicográficas por si mesmas não 

garantem a qualidade do dicionário, o que vai conceder sucesso ao dicionário e boa 

aceitação é a arte que lhe confere o lexicógrafo ao colocar em prática sua habilidade de 

ordenar sistematicamente os insumos da linguística no que tange à correlação 

gramatical e pragmática da língua.  

Há, por parte dos lexicógrafos, homogeneidade no conceito de dicionário como registro 

da memória lexical de uma sociedade. Todos eles  aceitam a definição tradicional de 

que o dicionário é o depósito, o patrimônio, o acervo do léxico de uma língua cuja 

documentação é útil para conhecer parte de seu estado em épocas passadas e para 

reconhecer a situação presente da língua, que responde ao uso da língua sincrônica e 

diacronicamente BIDERMAN (1984, 2004); BORBA (2011); CASTILHO (2010); 

KRIEGER (2011); LARA (1990, 2004) e  (TURAZZA, 2002).  

O dicionário funciona como uma espécie de patrimônio social; como o espelho da 

memória social da língua no ato de reunir o conjunto dos itens lexicais criados e 

utilizados por uma sociedade linguística. Ao enquadrarmos tais definições à produção 

de Léxico de usos em direção à descrição da variedade PM, notabilizamos os parâmetros 
                                                            
16 De acordo com Lara (2004, p.134), alguns lexicógrafos adotam o termo “método lexicográfico” e 
outros “abordagem lexicográfica”. Optamos neste trabalho por “método lexicográfico”, termo utilizado 
pela maioria dos lexicógrafos.  
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linguísticos no âmbito da lexicografia social que o identifica e o torna notável no espaço 

da lusofonia porque arquitetado com arte. 

Dessa forma, procuramos concentrar nossa atenção nas discussões de Lara (2004, 1990) 

que trata o fazer dicionarístico no âmbito de uma lexicografia social e, sempre que 

necessário, demarcaremos a visão convergente dos demais lexicógrafos sobre a função 

pedagógica do dicionário social concebendo-o como produto simbólico do patrimônio 

sociocultural. Lara (2004, p. 134), defende que o dicionário produzido à luz da 

lexicografia social concilia os interesses do registro educado da língua aos interesses 

legitimamente sociais e culturais. Esse caráter lexicográfico social é de suma 

importância quando da seleção de neologismos e estrangeirismos, pois sua inclusão na 

macroestrutura do dicionário elimina dúvidas de ortografia e confere-lhe autoridade  

nacional. Para Lara (1990, 1996)  

... o dicionário materializa uma parte muito importante da memória social da 

língua, isto é, deixa ver como – quando uma comunidade linguística começa a 

reconhecer-se a si mesma em sua história e em sua pluralidade – ela procede a 

construir uma memória de suas experiências significativas, que certamente se guarda em 

textos e em relatos dos mais diversos tipos (...) essa memória se converte em um dos 

meios principais para que haja condições de entendimento entre os membros da 

comunidade linguística, o que dá coesão às sociedades e protege sua cultura (apud 

WELKER, 2011, p.35). 

O dicionário se configura, além dos conceitos já mencionados, como instrumento de 

tradução e entendimento entre os falantes de duas ou mais línguas; como horizonte 

normativo dos falantes de uma ou mais línguas e como o discurso culto, referido ao 

estado em que se encontra uma comunidade linguística particular e situado em seu 

caráter político e cultural (LARA, 2004, p. 143-144). 

Sob tal perspectiva política e cultural, esse lexicógrafo acrescenta que a qualidade do 

dicionário é assegurada pelo conteúdo verbal e simbólico em que não segrega o verbal 

do social e não ignora o peso da historicidade e a normatividade nos fenômenos verbais, 

nem os declara ‘ilegítimos’. (op cit) Ele estabelece a diferença entre dicionário 

linguístico – produzido para o público especialista em estudos da linguagem – e o 

dicionário social – produzido para o público em geral. A diferença entre um e outro tipo 

de dicionário consiste no tratamento das entradas visto nos dicionários linguísticos os 
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verbetes serem elaborados com termos técnicos e, por conseguinte, de difícil 

compreensão para o público em geral.  

De acordo com Biderman (1984, p. 2), a definição de dicionário é assegurada pela 

concepção francesa em especial ao conceito estipulado por Diderot em que há, 

principalmente, três objetivos fundamentais a serem considerados na elaboração de um 

dicionário: a significação das palavras; o seu uso e o seu tipo. A significação das 

palavras se estabelece por boas definições, seu uso, por uma excelente sintaxe; seu tipo, 

enfim, pelo próprio objetivo do dicionário. A esses, pode-se acrescentar três outros 

objetivos subordinados aos anteriores: a quantidade ou a pronúncia das palavras, a 

ortografia e a etimologia.     

Biderman (2004, p. 185-186) acrescenta que o dicionário deve ser fundamentado em 

uma teoria lexical levando em consideração as premissas básicas da Lexicologia que 

refletem na organização da macroestrutura do dicionário. Ressalta, sobretudo, a 

dificuldade com que o lexicógrafo se depara no momento de escolher o lema (palavra-

entrada) visto que nas realizações discursivas, as fronteiras entre uma unidade lexical 

complexa e um sintagma discursivo livre são muito difusas, exigindo do lexicógrafo 

uma boa formação teórica para poder decidir entre casos limítrofes.   

Para Borba (2011, p.18-20), essa dificuldade pode ser minimizada, e até mesmo sanada, 

se o lexicógrafo se ocupar do léxico em circulação e, como técnico e linguista, conhecer 

bem as normas da lexicografia e definir bem os critérios quanto à escolha das palavras-

entrada, pois as mesmas dependem dos tipos de texto e dos temas em que aparecem. 

Segundo esse lexicógrafo, tal metodologia favorece a distinção entre palavras 

gramaticais e palavras lexicais para organização macro e microestrutural do dicionário. 

Ocupando-se do léxico, o lexicógrafo, para montar seu dicionário, terá que levantar com 

rigor as propriedades sintáticas, semânticas e pragmáticas do léxico que, no seu 

conjunto, favorece a descrição analítica dos significados linguísticos dos signos-léxico-

gramaticais (TURAZZA, 2002, p.155).  

A metodologia lexicográfica consiste em definir criteriosamente o público alvo; o tipo 

de dicionário em função do consulente; a escolha da corpora; seleção do corpus que 

comporá o dicionário e o tratamento das entradas para composição dos verbetes. De 

acordo com os lexicógrafos e especialistas citados anteriormente, o trabalho do 
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dicionarista deve visar de antemão o público a quem se destina o dicionário e é em 

função da expectativa e do perfil linguístico desse público que a obra será organizada, 

pois conforme afirma Turazza, (op. cit.),   

o valor qualitativo do dicionário resulta de características capazes de elegerem-no como 

um tipo de texto cuja legibilidade é aquela que garante a ele funcionar como obra de 

consulta e não como um texto para ser lido em sua totalidade.   

Visto por esse ângulo, o dicionário é obra institucionalizada e autoridade sobre o léxico 

da língua que descreve e, como tal, deve ocupar-se de definições claras, objetivas e 

precisas que reproduza analítica e discursivamente unidades significativas conhecidas e 

reconhecidas pelos consulentes. Ou, como prefere Lara (2004, p.151),  

a lexicografia descritiva deve valer-se da definição espontânea do significado de suas 

palavras pelos próprios falantes, sua compreensão da polissemia, e a existência de 

significados estereótipos que sirvam à organização de acepções correspondentes aos 

esquemas cognitivos da polissemia própria dos falantes.  

A nomenclatura lexicográfica concede prioridade ao público alvo e é em função disso 

que algumas questões devem ser levantadas pelo lexicógrafo, tais como, o que esse 

público está lendo? O que esse público está escrevendo? O que esse público buscará no 

dicionário? Em que situações o dicionário lhe será útil? Qual o sistema do uso da 

língua?17 (SINCLAIR, 2004, trad. da autora). 

Desse modo, ao considerarmos o uso da língua, optamos pela distinção tipológica de 

dicionário social, que difere dos modelos de dicionário histórico, técnico-científico, 

etimológico e analógico. No entanto, auferimos a possibilidade de o dicionário social 

trazer implicitamente em seu corpus a nomenclatura do dicionário analógico. Isto 

porque os dicionários analógicos tratam a língua sob uma perspectiva onomasiológica, 

em contraste com a forma semasiológica dos demais tipos de dicionários.   

                                                            
17 Representativeness.  It is now possible to approach the notion of representativeness, and to discuss this 
concept we return to the first principle, and consider the users of the language we wish to represent. What 
sort of documents do they write and read, and what sort of spoken encounters do they have? How can we 
allow for the relative popularity of some publications over others, and the difference in attention given to 
different publications? How do we allow for the unavoidable influence of practicalities such as the 
relative ease of acquiring public printed language, e-mails and web pages as compared with the labour 
and expense of recording and transcribing private conversations or acquiring and keying personal 
handwritten correspondence? How do we identify the instances of language that are influential as models 
for the population, and therefore might be weighted more heavily than the rest? (SINCLAIR, 2004) 
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Recorremo-nos ao dizer de Júlio Casares, autor de um dos melhores dicionários 

analógicos, o Diccionario Ideológico de la Lengua Espanõla (1942) quando afirma que   

os dicionários ordenados com este critério têm duas partes: a primeira é a propriamente 

ideológica, a segunda é a alfabética, ordenada exatamente como um dicionário 

semasiológico. Na parte ideológica as palavras se estruturam segundo seu 

enquadramento em colunas básicas que correspondem à divisão do universo em 

categorias fundamentais (Apud BIDERMAN, 1984, p.11).    

Segundo Biderman (op. cit.), a divisão do universo lexical nesse dicionário foi 

estabelecida em trinta e oito classes sinóticas, das quais Deus compõe uma classe e o 

universo, trinta e sete.  

Completamos com o modelo português Dicionário Analógico da Língua Portuguesa 

(ideias afins) de Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, 1974(?).  Segundo Biderman 

(op cit), esse lexicógrafo estrutura os conceitos e signos léxicos de acordo com o 

seguinte esquema classificatório: I – Relações Abstratas; II – Espaço; III – Matéria; IV 

– Intelecto; V – Vontade; VI – Afeições. Esse modelo de classificação segue o modelo 

do Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases Newed preparado por Susan Mc 

Lloyd.  

Trazemos também à lembrança, o dicionário ideológico para a língua inglesa publicado 

pela Longman de Londres: Longman Lexicon of Contemporany English (1981), também 

baseado no Thesaurus de Roget. Os campos semânticos, ou grandes áreas de 

significação em que foram organizados os conceitos são os seguintes:  

1. Vida e coisas vivas. 

 2. O corpo: suas funções e seu bem estar.  

3. Os seres humanos e a família.  

4. Construções, casas, a casa, roupas, pertences pessoais, cuidados 
pessoas.  

5. Alimentação, bebida e agricultura.  

6. Sentimentos, emoções, atitudes e sensações.  

7. Pensamento e comunicação, linguagem e gramática. 
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 8. Substâncias, materiais, objetos e equipamento.  

9. Arte e artesanato ciência e tecnologia, indústria e educação.  

10. Números, medidas, dinheiro e comércio.  

11. Entretenimento, esporte e jogos.  

12. Espaço e tempo.  

13. Movimento, localização, viagem e transporte.  

14. Termos gerais e abstratos.  

De acordo com Biderman (op. cit.), há a possibilidade de um dicionário analógico ficar 

restrito à sua língua natural em virtude de que cada povo expressa sua realidade de 

forma peculiar, conforme a teoria relativista de Whorf-Sapir. Entretanto, essa mesma 

lexicógrafa chama a atenção para o fenômeno da globalização em que as comunidades 

linguísticas procuram inter-relacionar-se linguística e culturalmente visto que   

na aldeia global dos meios de comunicação em que está vivendo o homem 

contemporâneo, intensifica-se a tendência à universalização dos conceitos, sobretudo no 

domínio técnico-científico, fenômeno esse que pode ser bem representado por um 

organismo internacional para a padronização de termos: o Infoterm de Viena.18    

Entre o relativismo linguístico de Whorf-Sapir e a concepção dos princípios linguísticos 

universais é possível chegar-se a um meio termo de verdade e, por conseguinte, 

considerar aceitável a organização de um dicionário social que traga também a 

metodologia de dicionário analógico. Se por um lado, há áreas do conhecimento 

humano empírico, nomeadas no léxico de cada língua, que seriam exclusivas dessa 

língua e da cultura que ela expressa, (Biderman, op. cit.) por outro lado, há áreas e 

conceitos universais suficientemente perceptíveis e reconhecíveis nas demais culturas, 

tais como, os conceitos universais de amor e ódio; amizade e inimizade; guerra e paz; 

opressão e liberdade e, até mesmo, de organização sociopolítica dada ao avanço da 

tecnologia e da facilidade de intercâmbio com o estrangeiro nos últimos tempos. 

Aliamos a tais considerações a viabilidade de enquadrar Léxico de usos no modelo de 

                                                            
 18 International Information Center for Terminology 
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dicionário analógico, em virtude de ser descrição de uma variedade de Português que é 

moçambicana e parte integrante do espaço simbólico da lusofonia. 

Mediante aos conceitos discutidos, caracterizamos a obra Léxico de Usos no modelo de 

dicionário social em que subjaz o modelo de dicionário analógico porque reúne a 

história, a cultura, a sociedade por meio de palavras cuja semântica alarga o campo de 

visão e de compreensão do consulente. O modelo de dicionário que ora preconizamos 

serve de base para o ensino-aprendizado da língua portuguesa porque as abonações nos 

verbetes cooperam para o desenvolvimento da competência linguística e comunicativa 

do aprendente. Na concepção de Turazza (2002, p. 167-168)19, os conhecimentos 

lexicais é tomar a palavra como objeto de observação e de análise reflexiva que,  

concebida na dimensão lexical, revela-se uma unidade multidemensional pelo fato de 

ser, ao mesmo tempo, um signo que, subjetivado, equivale a representações do mundo; 

e, a palavra contextualizada configura-se como uma unidade de significações cujo feixe 

semântico (sentidos cristalizados pelo uso) define-se pela experiência, cultura e 

ideologia de seus usuários.  

É no âmbito das discussões lexicográficas que a obra Léxico de usos se configura como 

símbolo do patrimônio sociocultural moçambicano. Não queremos dizer com isso que o 

enquadramos na forma reducionista de patrimônio nacional, mas na medida de sua 

contribuição para que a sociedade moçambicana se reconheça e seja reconhecida na 

movimentação sociocultural e sociopolítica no fluxo e interfluxo dos eventos sociais. 

Nessa interação nacional e internacional de eventos transformadores que a língua 

portuguesa não permanece imune, antes, ela se forma e transforma em consonância ao 

distinto modelo de sociedade luso-bantófona apresentando traços e feições da cultura 

moçambicana. 

  

                                                            
19 Para Turazza (2002, p.153-171),  a conversão de ordem alfabética do dicionário para a ordem temática 
contribui para o desenvolvimento da habilidade leitora na medida em que propõe um diálogo interativo 
entre autor e leitor. Trata-se de um modelo eficaz para desenvolvimento da competência comunicativa do 
aluno na medida em que coopera para uma didática pedagógica reflexiva. Sendo assim, o dicionário 
funciona como modelo essencial na prática em sala de aula. 
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1.2.3 A produtividade sociolinguística do saber fazer: a cultura, a língua e a 

sociedade  

 

Ao correlacionarmos língua e cultura, esbarramo-nos num campo complexo de 

definições que, simultaneamente, se separam e se juntam para compreensão tanto de 

uma (língua) quanto de outra (cultura). Como pondera Mattoso Câmara (s/d, p. 51), 

“não cabe a um professor de linguística definir a cultura”, mas como precisamos entrar 

nessa seara a fim de verificarmos os fatores de identificação cultural que caracterizam a 

variedade do Português emergente em Moçambique, não há como banir de nossos 

apontamentos certo grau de compreensão do que se entende por cultura, por aculturação 

e por multiculturalismo.  

A cultura, sob a perspectiva do linguista citado, é “o conjunto do que o homem criou na 

base das suas faculdades humanas: abrange o mundo humano em contraste com o 

mundo físico e o mundo biológico” (MATTOSO CÂMARA, s/d p. 51). 

Nesse sentido, tomamos a definição de cultura a partir da delimitação das fronteiras 

opositivas entre a natureza e a ação do homem sobre a natureza. De acordo com Elia 

(1992, p. 47-48) por natureza compreende-se “terra, mares, rios, plantas, animais, o 

universo enfim” é o meio ambiente natural em que o homem se movimenta e cria a 

cultura. E, mais adiante, complementa, sob uma ótica mais humanista e não 

exclusivamente culturalista: 

a cultura é tudo o que resulta da ação do homem sobre a natureza e sobre si mesmo. (...) 

Para nós, a cultura é uma cosmovisão implícita no comportamento de determinadas 

comunidades humanas historicamente bem definidas (ELIA, 1992, p. 50). 

A cultura, em termos de ação do homem sobre a natureza, está associada a bens 

materiais, artesanato, culinária, vestuário, etc.. A esses elementos culturais integram-se 

na cultura a visão de mundo, modelos de comportamento, etc. Lopes (2014) nos 

apresenta um conceito ampliado sobre cultura ao ressaltar que 

a cultura é um conjunto complexo que inclui o conhecimento, a linguagem (i.é, a língua, 

os padrões não-verbais de comunicação e o estilo de comunicação), as crenças, as 

percepções, as atitudes, os valores como a dignidade humana, igualdade, justiça), a arte, 

a moral, a lei, os costumes e outras capacidades que o ser humano adquire como 

membro de uma sociedade (LOPES, 2014, p.7). 



70 
 

Repousa, sobretudo, nesse fenômeno complexo, a função da língua como integradora 

cultural e como elemento constitutivo comunicacional entre os indivíduos de 

determinada sociedade. É, portanto, na/pela língua que o homem se reconhece e se 

identifica porque “falar a mesma língua significa pensar e sentir e experimentar 

emoções diferentemente do povo que fala outra língua” (ELIA, 1992, p. 48). 

A função da língua é expressar a cultura para permitir a comunicação social dentro e 

fora do universo em que está inserida. Aqui reside o complexo fenômeno de uma 

mesma língua ser capaz de identificar culturas diferentes: o papel dicotômico da língua. 

De acordo com Mira Mateus (2000, p.54, 63), “existe, entre língua e cultura, uma 

dialética impulsionadora da elevação do pensamento abstrato, que tem como motor 

inicial a superioridade da comunidade nacional.” A língua transportada e/ou adotada 

sofre influências externas porque incorpora hábitos linguísticos consoantes à nova 

cultura, que resultam nas variedades diatópicas. Essas variedades são mais visíveis no 

léxico enquanto representação de objetos e de comportamentos culturais, contudo, são 

detectáveis também variações fonéticas e morfossintáticas20. 

Dada à complexidade de definir cultura, convém adicionarmos mais um conceito 

esclarecedor, valendo-nos da metáfora do iceberg: a parte visível é o conjunto da 

história, da língua, das artes, da ciência, do folclore, instituições governamentais, 

religião e elementos da vida cotidiana, tais como, o vestuário e a culinária. A parte 

invisível é o conjunto de comportamentos, de valores, de concepções de vida, e de 

formas comunicativas que, reunidas, se revestem de significados peculiares (BASTOS 

et. al., 2014, p.41). 

Tal como a ponta do iceberg, a parte visível da cultura se reveste de componentes até 

certo ponto universais e perceptíveis. Todavia, o processo de significação cultural 

encontra-se na parte imersa do iceberg que prescinde do conhecimento simbólico que a 

comunidade se vale para transmitir sua cultura na língua que lhe pertence. Seja ela 

língua nativa ou língua suplantada, como é o caso do Português no espaço da lusofonia. 

                                                            
20 Mira Mateus  elabora uma discussão entre o Português Europeu e o Português Brasileiro, assinalando 
as distinções entre uma e outra variedade objetivando demonstrar como Português identifica a cultura 
portuguesa e a cultura brasileira.  Essa autora ressalta que as diferenças fonéticas, morfológicas e 
sintáticas são variedades de uma mesma língua (o Português) e não línguas distintas. O uso do termo 
“Português”, que cobre as variedades nos países lusófonos deve ser entendido como instrumento de 
coesão entre os povos e de afirmação política (2000, 63-69). 
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Retomando Mattoso Câmara, (s/d), a inteligência inerente ao ser humano permite-lhe 

simbolizar o mundo que o cerceia dada à habilidade de organizar seu pensamento por 

meio dos recursos que a língua coloca à sua disposição. Portanto, “a língua é um fato de 

cultura como qualquer outro; integra-se na cultura” (MATTOSO CÂMARA, s/d, p. 53). 

E, como parte da cultura, a língua é um produto de valia no intercâmbio social porque 

expressa e promove a cultura e, em paralelo, acompanha os fatos históricos e sociais que 

interferem na cultura e encontram-se refletidos na língua. Como salienta Calvet (2002, 

p. 106), “a língua como instrumento de comunicação, é também sinal exterior de 

riqueza.”   

Contrária à natureza que se repete, a “cultura se transforma e molda a língua” de acordo 

com as necessidades sociais do momento, contudo, língua e cultura não se movem no 

mesmo ritmo no tempo. “A cultura acompanha a velocidade das mudanças sociais em 

oposição à língua que, devido ao seu estado conservador, muda em menor grau de 

velocidade” (ELIA, 48, 61-62). 

Assim, a cultura é o resultado da ação transformadora do homem sobre a natureza que, 

concomitantemente, transforma a si próprio e se revela ao exterior pelo uso que faz da 

língua. A função da língua como elemento de comunicação social face à cultura, 

compreende que “a língua é o resultado dessa cultura, ou sua súmula, é o meio para ela 

operar, é a condição para ela subsistir. E mais ainda: só existe funcionalmente para 

tanto: englobar a cultura, comunicá-la e transmiti-la” (MATTOSO CAMARA, s/d, p. 

54). 

A habilidade de o homem transmitir a cultura por meio da língua abrange não apenas a 

sociedade em que vive, mas também coloca em confronto línguas e culturas o que 

resulta no estabelecimento de juízos de valor. O modo nem sempre judicioso como 

línguas e culturas se inter-relacionam é o que provoca sentimentos de afetos e/ou de 

desafetos. 

Não há línguas e culturas superiores, há apenas culturas e línguas e, segundo Elia (1992, 

p. 61), contrariando a afirmação “tantas culturas, tantas verdades” diz que  

a verdade é uma só para os homens de todos os quadrantes, conquanto possa ser vista de 

ângulos diferentes. (...) A mesma verdade  pode ser ‘apreendida’ de uma forma numa 

cultura e de outra forma noutra cultura. (...) Mas é claro que por cima das variedades 
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culturais, e unificando-as, está a identidade essencial do ser humano. Só há uma lógica 

de pensar, todos os Homens estão sujeitos ao mesmo Direito Natural, e às mesmas 

regras da Moral, naquilo que dizem respeito à eminente dignidade da pessoa humana 

(ELIA, 1992  p. 61). 

Não obstante, o encontro de culturas infringe essa verdade principalmente quando se 

estabelece entre ambas um sistema de aculturação ou, mais acentuadamente, de 

assimilação cultural sob um sistema de substrato linguístico21. Como aborda Lopes 

(2014), em certas sociedades pós-colonial há sobreposição de culturas e aceitação da 

cultura dominante, a cultura da ‘minoria’ como superior. Entretanto, em países 

multiculturais, os projetos políticos e linguísticos devem assentar no princípio de que 

“nenhuma cultura é mais verdadeira ou tem mais valor do que outra e que, por isso, vale 

o esforço de tentar pôr juntas, num todo heterogêneo, formas culturais diversas sem 

perda e sem conflito” (LOPES, 2014).  

Colocadas desse modo entre o homem e a cultura, as línguas refletem a dualidade – 

superioridade x inferioridade – se o Estado não lhes conferir estatuto igualitário. As 

línguas minoritárias, faladas por grupos considerados de cultura inferior e restrita ao 

ambiente familiar, se atrofiam e podem vir a desaparecer; desaparecendo com elas, a 

cultura. Como disse Chissano22 (2000): 

o patrimônio não físico, como é o caso das línguas, conhecimento tradicional e oral, 

vivo na memória dos nossos povos – que é mais frágil na medida em que quando 

morrem os anciãos desaparecem com ele – ainda carece de uma atenção adequada 

(Apud LOPES, 2001, p. 261, 2004, p. 104). 

A interação das línguas, ainda que ocupem funções diferenciadas, é inevitável a 

interferência entre uma e outra língua o que pode ser constatado pelo processo de 

lexicalização por empréstimo e/ou por neologia. A lexicalização por neologismo ocorre 

quando há criação de nova palavra, não herdada da língua-fonte, porém organizada de 

acordo com as regras morfológicas da língua-alvo. A lexicalização por empréstimo 

ocorre quando uma língua importa palavras, prefixos, sufixos dos povos com que 

mantiveram contato direto e/ou indireto em situação de substrato linguístico, de 

superstrato linguístico ou de contato casual (CASTILHO, 2010, p. 113-114).  
                                                            
21 O contato direto de línguas e culturas resulta em sistema de substrato linguístico quando, 
historicamente, um território é invadido e o invasor impõe sua língua e cultura (CASTILHO, 2010, 
p.114). 
22 Referência do Presidente Moçambicano Chisano, na conferência interministerial da SADC, realizada 
em Maputo, novembro de 2000. Publicado no jornal Notícias 30.12.2000.  
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Segundo Calvet (2002), o mundo é plurilíngue – cerca de quatro a cinco mil línguas – e 

como a realidade é sistemática em distribuição das línguas, torna-se evidente a presença 

de várias línguas num mesmo espaço territorial e o contato entre línguas dado ao 

movimento de povos que se aproximam. O resultado desses contatos é o primeiro ponto 

para empréstimos e interferência entre as línguas: 

A palavra interferência designa um remanejamento de estruturas resultante da 

introdução de elementos estrangeiros nos campos mais fortemente estruturados da 

língua, como o conjunto do sistema fonológico, uma grande parte da morfologia e da 

sintaxe e algumas áreas do vocabulário (parentesco, cor, tempo, etc.) (op.cit., p.35-36) 

As interferências ocorrem com mais frequência no léxico, principalmente, se as duas 

línguas não organizam do mesmo modo a experiência de vida, surgindo assim os 

empréstimos. Para esse linguista, “mais que procurar na própria língua um equivalente a 

um termo de outra língua difícil de encontrar, utiliza-se diretamente essa palavra, 

adaptando-a à própria pronúncia”  (op.cit. p. 38-39) 

Interessa-nos, sobretudo, o intrínseco fenômeno linguístico de identificação cultural na 

medida em que o progresso da língua consiste no seu incessante reajustamento com a 

cultura. Em outras palavras, o contato entre culturas coopera para o enriquecimento da 

língua e funciona como meio de identificação cultural. 

Podemos aplicar tal concepção linguístico-cultural à descrição de uma variedade da 

língua portuguesa, cujo progresso se realizou por meio do contato entre povos e línguas 

várias quer por substrato linguístico, quer por superestrato linguístico. Isto porque a 

cultura não é estática nem impermeável, pelo contrário, ela é “uma corrente que se 

ramifica, serpenteia e se alarga” num contínuo fluxo em que cruza e entrecruza com 

outras culturas (ELIA, 1992, p.49). A permeabilidade da cultura é o fator irrefutável do 

princípio da aculturação e/ou do princípio da assimilação cultural.  

O dinamismo e a plasticidade da língua permite agregar ao seu léxico palavras de outras 

línguas na medida em que incorpora objetos, comportamentos e valores externos sem, 

contudo, alterar a sua estrutura linguística. A esse respeito, Elia (1992) discorrendo 

sobre os conceitos teóricos de Humboldt, Whorf, Vossler e Sapir, salienta que as 

línguas possuem os universais linguísticos, 

mas seu conteúdo é normalmente constituído por elementos trazidos pela visão da 

cultura a que pertencem. Não só os de ordem léxica, mas também os de ordem 
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gramatical. (...) Poderíamos tentar uma simplificação, dizendo que, sob o aspecto lógico 

os homens se aproximam, mas que projetados no plano cultural é que se diversificam 

(ELIA, 1992, p. 61). 

A aproximação entre os povos, fundamentada pela diversidade cultural e linguística em 

situação de substrato linguístico, faz culminar desigualdades sociais, econômicas, 

linguísticas, etc., além dos desafetos que daí provém. A aculturação procede da violação 

da cultura local sendo, muito frequente, a sua desintegração total ou parcial. O processo 

de assimilação cultural provoca a desconfiguração dos modelos culturais anteriores 

porque priva o homem de sua liberdade de agir, de criar e de fazer escolhas.  

É nesse cenário que se configura a relevância da língua devido à sua função de 

transmitir a própria cultura ou a cultura imposta porque ambas – cultura e língua – são 

passadas por herança ao homem. Essa herança é sempre ponto de partida porque o 

homem, por meio de sua capacidade cognitiva, reproduz e recria a cultura, que supõe 

muitas vezes a crítica dessa herança principalmente se ela lhe foi imposta. Nesse sentido 

que, em países multiculturais, a escola exerce o papel de maior responsabilidade porque 

“há uma relação dupla entre educação e cultura. A educação é moldada pela cultura e é 

um poderoso agente de transmissão e preservação cultural” (LOPES, 2006, 2014). 

 O ensino da língua está associado à transmissão cultural e adquire importância porque 

há uma dupla relação entre educação e cultura. A educação é um poderoso agente de 

transmissão e preservação cultural, sendo assim, compete ao professor, capacitar o 

educando para conviver em ambiente multicultural. Para Lopes (2006), são quatro 

fatores que ilustram a influência da cultura na educação: a socialização, a comunicação, 

as estruturas do conhecimento com a visão de mundo. Ele acrescenta a tais fatores, 

essenciais na relação educação e cultura, um quinto fator ou quinta habilidade. Esta é, a 

nosso ver, o pilar das demais habilidades porque consiste literalmente na interação 

cultural e linguística transpondo a didática tradicional: 

... à medida que aprendem a processar (...) a língua falada e escrita, os aprendentes 

deverão também adquirir a capacidade para se identificarem, compreenderem e 

aceitarem os outros e as suas culturas. As tradições, os costumes e as situações do 

cotidiano não deveriam ser usadas apenas como pano de fundo e recurso através dos 

quais se adquirem as capacidades linguísticas e comunicativas (LOPES, 1997a, p. 74). 

Essa interação entre homem e cultura nos remete à vida em sociedade e, por 

conseguinte, a inserção dos atos de fala que resultam num complexo intercâmbio 
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linguístico que vai desde a norma estabelecida pelo Estado ao uso que o falante faz da 

língua. Nesse sentido, a língua oficial está vinculada ao Estado, entretanto, o uso da 

língua pela sociedade apresenta variáveis  em três parâmetros: um parâmetro social, um 

parâmetro geográfico e um parâmetro histórico.  

Por variáveis compreende-se “o conjunto constituído pelos diferentes modos de realizar 

a mesma coisa (um fonema, um signo ...) e por variante cada uma das formas de realizar 

a mesma coisa,” (Calvet, 2002, p. 90) Adotamos nesta tese o termo variedade para 

variáveis de acordo com o emprego  utilizado por Preti (2003, p.24-40).  

A língua acompanha o movimento cultural e vai apresentando mudanças em 

consonância ao ambiente sociocultural e geográfico em que se instala. Embasados na 

visão de que um mesmo falante não apresenta homogeneidade no uso da língua isso vai 

refletir nos diferentes modos de uso social da língua. Ou seja, o uso social da língua não 

é uniforme, deve, porém, manter certa uniformidade na diversidade a fim de assegurar a 

comunicação coesa. De acordo com Preti (2003, p. 48), 

A oposição diversidade x variedade mantém a língua num contínuo fluxo e refluxo: de 

um lado, uma força diversificadora, constituída pelas falas individuais, em sua interação 

com fatores extralinguísticos; de outro, uma força disciplinadora, prescritiva, nivelando 

os hábitos linguísticos. Ambas, mantendo-se, abrem concessões mútuas, de tal forma 

que o indivíduo sacrifica sua criatividade, em função de uma necessidade comunicativa, 

enquadrando-se, inconscientemente, na linguagem do grupo em que atua; a comunidade 

por seu turno, admitindo a criação individual incorpora hábitos linguísticos originais 

que atualizam os processos da fala coletiva, e evolui naturalmente, procurando uma 

melhor forma de comunicação. 

A partir de tal fenômeno linguístico, que a língua mantém uniformidade na diversidade, 

é que o Estado deve estabelecer na legislação uma norma proveniente das análises 

realizadas pelos linguistas. Esses, por sua vez, se pleiteiam sucesso na elaboração de 

planejamentos linguísticos e/ou de produção linguística, hão de considerar a sociedade e 

a função da língua para a sociedade. Sendo assim,  

uma descrição sociolinguística consiste precisamente em pesquisar esse tipo de 

correlações entre variantes linguísticas e categorias sociais efetuando sistematicamente 

triagens cruzadas e interpretando os cruzamentos (CALVET, 2002, p. 102). 

Compete ao linguista certificar-se da razão de uso de determinada variedade e procurar 

estabelecer o comportamento do falante a partir do que diz e como diz. Esse modelo de 
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verificação consiste em não desvincular a língua da sociedade, antes, procurar analisar a 

língua no uso concreto que os falantes fazem dela, (LOPES, 2004, p. 212-214) porque 

“... definir o grupo pela língua, entramos num processo tautológico que só fará 

mascarar, na análise da multiplicidade de relações linguísticas, as imbricações dos 

códigos, ou seja, o próprio cerne da comunicação social” (CALVET, 2002, p. 119). 

Preti (2003) e Lopes (1997a) apresentam parâmetros no que tange ao fenômeno 

denominado norma linguística, que favorece linguistas, professores e alunos. Segundo 

esses linguistas, há uma linguagem comum situada entre o padrão culto e o subpadrão, 

ou norma culta e norma popular, que “seria conveniente o estabelecimento de um 

hipotético dialeto social intermediário entre o culto e o popular” compreendendo-se por 

“linguagem comum (...) a maior parte do leque de integração entre  as outras duas” 

(PRETI, 2003, p. 33). 

De acordo com Preti (op. cit., p. 31-32), o padrão culto serve às propostas educacionais 

no sentido de padronizar a língua e manter a comunicação coesa em nível nacional e, 

por sinal, é eleito como o de maior prestígio. O padrão culto se caracteriza, dentre 

outros aspectos, por maior variedade no léxico, indicação precisa das marcas de gênero, 

número e pessoas, riqueza de construção sintática, organização gramatical adequada, 

etc.; enquanto o subpadrão caracteriza-se por ausência de marcas de plural; redução das 

pessoas gramaticais do verbo; uso frequente de ‘a gente’; falta de correlação verbal 

entre os tempos; emprego dos pessoais retos como oblíquos, etc. 

Dentre as características apresentadas por Preti (op. cit.), notamos que, por exemplo, o 

uso da expressão de tratamento ‘a gente’ aparece nos dois dialetos – padrão e subpadrão 

-, sendo, portanto, praticamente impossível uma triagem rigorosa entre dialeto social e 

dialeto popular. É nessa interface que, hipoteticamente, ocupa lugar a linguagem 

comum definida por esse linguista como “dialeto social comum.” É essa linguagem 

comum que garante a comunicação social porque os falantes do padrão culto possuem 

mais recursos e estratégias linguísticas às quais favorecem a comunicação com os 

falantes do subpadrão.  

A concepção de Lopes (1997a) segue essa mesma linha; o dialeto padrão culto 

corresponde ao “dialeto educado” e o subpadrão ao “dialeto truncado”. Mais 

precisamente, o dialeto culto/educado corresponde ao uso dos falantes com grau de 

escolaridade mais avançado enquanto o “dialeto truncado” corresponde aos atos 
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linguísticos daqueles com menor ou nenhum grau de escolaridade. Esse linguista 

exemplifica os modelos tomando como base a linguagem de uma professora  (dialeto 

educado) e a linguagem de um camponês (dialeto truncado); entre um e outro, estaria, 

por exemplo, o dialeto da secretária e de outros profissionais, tais como, motoristas, etc. 

O dialeto da secretária é o dialeto social comum, ou seja, uma norma flexível que atende 

à comunicação entre duas variedades: uma de maior prestígio e outra de menor prestígio 

social.  

A importância dos conceitos desses linguistas reside, mesmo hipoteticamente, no 

esclarecimento sobre essa linguagem comum – dialeto social comum – serve às 

necessidades sociocomunicativas. Em especial a Moçambique, Lopes (1997a, p. 44) 

levanta a seguinte questão: “Então, qual desses exemplos constitui o PM típico?” Ao 

que ele responde enfaticamente:  

Talvez a secretária ou outro grupo que ocupe um ponto entre o motorista e a  secretária 

no contínuo da proficiência linguística. Embora esta seja uma leitura conjectural da 

situação em Moçambique, o princípio importante a destacar na variação dialectal é o de 

que o teste supremo de eficácia consiste em saber se a língua utilizada por cada grupo 

satisfaz as suas próprias necessidades de comunicação (op. cit.) 

Quais as implicações da aceitação do dialeto social comum (ou padrão, norma, uso) na 

sociedade como espaço ocupado por variedades linguísticas? A terminologia e a 

demarcação conceitual cooperam para elaboração de planejamentos linguísticos de 

acordo com o contexto em que se insere a sociedade. Para os professores, o 

reconhecimento do dialeto social comum favorece o ensino e lhe possibilita arrumar 

estratégias quando se defronta com os vários dialetos (ou registros) que os alunos 

trazem da casa. Para os alunos, o dialeto social comum vai, gradativamente, inserindo-

os no padrão culto e permitindo-lhes transitar linguística e culturalmente nos dois 

ambientes sociolinguísticos; assim, o aprendizado da língua é menos traumático. 

Lopes (1997a, 2014) acrescenta que essa metodologia pode inibir o desnível das 

diferenças sociolinguísticas; favorecer a aceitação das diferenças, incentivar o respeito 

perante as diversidades e adversidades, pois, a língua é transmissora da cultura e, ensino 

e cultura estão muito próximos. Cumpre ao professor a função de intermediar para que 

as diversidades sejam, ao menos, minimizadas; assim, o ensino da língua se instaura 

num campo mais amplo, o da pedagogia da equidade.  
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Desse modo, compete aos linguistas, ao estabelecer parâmetros normativos, não 

desvincular o uso da língua da sociedade, pois um falante pode valer-se dos diferentes 

códigos linguísticos e vir a transitar, livremente, entre dois ou mais códigos. Isso é mais 

evidente e necessário quando, no mesmo território, há duas ou mais línguas com papeis 

e funções diferenciadas e, de certa forma, privilegiadas.  

Concebendo a ideia de que um falante pode pertencer, ao mesmo tempo, do grupo de 

falantes da língua oficial e da língua étnica, cumpre ao linguista considerar que o código 

é necessário, mas não há código linguístico fora do seu uso social. Portanto, “o objeto 

de estudo da linguística não é apenas a língua ou as línguas, mas a comunidade social 

em seu aspecto linguístico” (op. cit.). 

Há, por conseguinte, de apurar o estado de diglossia entre línguas e entre os diferentes 

usos de uma mesma língua devido ao estatuto social que é conferido à língua e às 

modalidades linguísticas. O estado de diglossia é, sobretudo, conflituoso e não pode ser 

ignorado e depende da política linguística do Estado. 

De acordo com Calvet (2002, p. 62-63), a noção de diglossia é o que ocorreu com os 

países africanos de elevada diversidade linguística ao adotarem a língua do ex-

colonizador como língua nacional. Em países multilíngues, ocorre, não raramente, 

atribuir um grau mais elevado de prestígio à língua do ex-colonizador, situação essa que 

provoca na sociedade sentimentos de menosprezo à língua materna porque não encontra 

nela o sentido de língua de cultura. Desse modo, para Preti (2003), a mídia – falada e 

escrita – é poderoso instrumento na consolidação do padrão (norma) aceito e validado 

como língua do ensino e do governo, ou seja, a língua nacional ou língua oficial. 

Essa situação conflituosa do multilinguismo só encontra harmonia se o Estado elevar as 

línguas autóctones ao estatuto de língua oficial juntamente com a língua apropriada do 

ex-colonizador e, sobretudo, considerar a variedade emergente dessa língua. É o que 

defende Lopes (1997b, 2001, 2004, 2013), no que concerne à legislação das línguas 

nacionais moçambicanas (línguas bantu) adquirirem o mesmo privilégio da língua 

oficial – o Português – ações que requerem do Estado adotar uma política linguística de 

solidariedade nacional. Isso vai contribuir para o desenvolvimento e enriquecimento das 

línguas autóctones bem como provoca no falante o desejo de aprender e de ensinar sua 

língua materna às gerações vindouras.  Quanto à língua oficial – o Português – a 
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sociedade luso-bantófona deseja ter reconhecida uma variedade própria que a identifica 

e a diversifica entre os falantes lusófonos e demais luso-bantófonos. 

É no âmbito dessas considerações que salientam a natural mudança da língua no tempo 

e no espaço, movidas por intercâmbios socioculturais e por coabitação de línguas, que a 

lusofonia reconhece as diversas modalidades de uso da língua portuguesa nos vários 

cantos do mundo.  

1.3  A Lusofonia como ponto de intersecção luso-bantófona 

O tema lusofonia provoca controversas entre os oito territórios onde a língua portuguesa 

está presente: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal, São 

Tomé e Príncipe e Timor Leste. Ainda que a lusofonia seja o centro de calorosos 

debates, o fato é que essa “senhora” Lusofonia desperta encantamentos se colocada ao 

lado da “senhora” bantofonia.  Uma vez que o problema parece estar mais centrado na 

etimologia do termo “bantofonia”, convém apresentarmos a terminologia da palavra 

“bantu” que assegura o fenômeno da luso-bantofonia.  É a encruzilhada da cosmovisão 

luso e da cosmovisão bantu, associada aos fones lusos e aos fones bantu, que 

pretendemos demonstrar neste momento.  

1.3.1  Sobre a terminologia ‘bantu’ 

As línguas bantu são originárias dos grupos étnicos que habitavam Moçambique antes 

da chegada dos portugueses. O termo bantu significa “homens” com grafia e pronúncia 

original; o prefixo –ba é marca de plural. Alguns linguistas defendem a continuidade 

original do termo23 sob o argumento de não desenraizá-lo da cultura bantu, a saber: 

... há aqueles que defendem que a palavra ‘bantu’ não se deve flexionar de acordo com a 

regra da língua europeia, o português, como forma de afirmação uma vez que flexioná-

la seria retirar-lhe a raiz linguística e consequentemente a sua raiz cultural 

(CHIMBUTANE, Feliciano, 1991, p. 27). 

Há, ainda, os que defendem a hipótese da influência do inglês que poderia ter 

contribuído para reforçar a tendência para a não flexão do termo bantu. De acordo com 

Chimbutane (op. cit.), são dois fatores dessa influência: de um lado, o fator geográfico – 

                                                            
23 Uma das justificações para a não flexão do termo ‘bantu’ decorre da ‘afirmação da dignidade africana’ 
dentro da onda da ‘negritude’ e da explosão do ‘nacionalismo africano’ na década de 1930.  
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Moçambique faz fronteiras com países de expressão inglesa – e, de outro lado, a maior 

parte dos documentos sobre as línguas bantu e os povos bantu estão escritos em inglês.  

Dimande (1991, p. 30-31), defende a flexão europeia da palavra bantu: línguas bantas. 

Para ele, é possível que, por influência inglesa, o termo não sofreu flexões, mas, em 

francês apareceu o termo flexionado em La Philosophie Bantoue de L’ètre, de Alexis 

Kagame. Segundo ele, desde que o termo passou a incorporar o léxico do Português, 

deve seguir o paradigma dessa língua, pois, argumenta ele: 

Não perdemos a dignidade (...) considero mais correcto afirmar ‘línguas bantas’; deve 

ser permitido dizer ‘língua bantu ou línguas bantu’ (...) seremos mais dignos quando 

tivermos em conta o dinamismo da língua, cada vez que soubermos que influenciamos 

no vocabulário doutras línguas. A nossa dignidade aumenta no confronto entre culturas. 

Seria demasiada pobreza um zelo tão extremo, um etnocentrismo tão esclarecido que 

conduz, aliás ao etnocídio. Igualmente fatal seria a posição que defendesse a dignidade, 

apenas com base nos sentimentos sem se preocupar com as provas ou debate científico. 

O problema é deveras complexo (DIMANDE, 1991, p.31). 

Os linguistas moçambicanos não chegaram a um consenso quanto a flexionar ou não a 

palavra “bantu”, contudo, aparece na literatura tanto ‘bantu’ (não flexionado), como 

“banto” e “línguas bantas” seguindo a flexão europeia. Elucidamos com a seguinte 

citação: “... todos os povos bantos partilham um fundo cultural comum ...” extraída da 

obra “Moçambique: História e Cultura”, 2006, autoria de Aurélio Rocha. 

Conforme assinala Chimbutane (op. cit., p.28-20), não é fácil chegar-se a um consenso, 

cabe pois, “à comunidade linguística decidir; eles são os indivíduos que constituem essa 

mesma comunidade por isso são todos chamados a participar.” E continua salientando 

que é a reflexão de cada moçambicano que pode contribuir para se encontrar a solução 

que mais convém à realidade social e cultural. 

Optamos por adotar a terminologia utilizada por AJL, qual seja, línguas bantu. Há ainda 

de considerarmos a denominação sinonímica de ‘línguas nacionais moçambicanas’ que, 

sob a ótica de Lopes (1997a, p. 17), “os moçambicanos usam o termo ‘nacional’ para 

fazer distinção entre as línguas indígenas (línguas bantu) e a língua oficial (Português).”  

Considerando-se que as línguas bantu são faladas em outras regiões africanas, seguimos 

a terminologia dos linguistas moçambicanos, ao se reportarem às línguas bantu faladas 
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em Moçambique, quais sejam, “línguas bantu moçambicanas” e/ou “línguas nacionais 

moçambicanas”.  

Após a descrição da terminologia ‘bantu’ e de ‘línguas nacionais moçambicanas’, 

imprescindíveis para leitura analítica da obra escolhida, sob uma visão historiográfica, 

passamos a apresentar a construção do trabalho. Este está dividido em três partes assim 

distribuídas: a primeira parte trata sobre a fundamentação teórica em que nos 

embasamos para análise; a segunda parte é destinada à reconstrução histórica de 

Moçambique, cuja relevância prende-se às mudanças ocorridas no Português, por 

interferência das línguas bantu em situação de substrato linguístico e, a terceira parte, 

trata sobre a análise da obra, onde salientamos os aspectos imanentes que caracterizam e 

identificam o Português Moçambicano (PM).  

1.3.2  O espaço multiplural da lusofonia                           

Falar ou pensar sobre lusofonia conduz logo de início aos traços geopolíticos assentes 

na imagem da antiga soberania portuguesa quando Portugal singrava os mares em 

direção aos continentes americano, africano e asiático levando consigo  língua e cultura 

a civilizações de outras línguas e de outras culturas. A primeira ação lusófona 

asseguradora da aventura marítima no que tange à língua vernácula é nada mais, nada 

menos, que a gramaticalização do Português Europeu nas obras produzidas por Fernão 

de Oliveira (1536) e João de Barros (1540)24. Temos nesses filólogos25 os precursores 

da lusofonia que seria instalada no Brasil do século XVI e posteriormente nos países 

africanos quando do processo efetivo da colonização portuguesa (séculos XIX e XX).   

A partilha da língua portuguesa com outros povos e o papel a ela conferido e/ou 

imposto em cada um dos territórios por onde passaram marinheiros, bandeirantes, 

mercadores e políticos resultou em estatutos de um lado divisores e de outro lado 

                                                            
24O uso das línguas autóctones brasileiras foi suplantado pela imposição maciça do uso da língua 
portuguesa em todo o território nacional cujo ápice foi a Carta Censora do Marquês de Pombal no século 
XVIII que proibia o uso da língua geral falada na costa litorânea. Resulta-se dessa política linguística 
europeia a futura nativização do português que hoje se denomina Português Brasileiro sob o estatuto de 
língua nacional (língua materna). Excetuamos, contudo, as línguas indígenas ainda em uso por pequenas 
comunidades que despertam a atenção de linguistas e antropólogos, quer na área de missionização, quer 
na área acadêmica (Cf ORLANDI, 2002, p. 231-46). 
25Bastos & Casagrande (2006, p. 97-105) assinalam o modo cuidadoso de João de Barros na elaboração 
da Gramática da Língua Portuguesa (1540) e sinaliza-a como precursora da lusofonia face ao “legado 
cultural e linguístico de uma época e de um povo”.  
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aglutinadores. Sob essa perspectiva, é que o Português é língua nacional (língua 

materna) em Portugal e no Brasil e língua oficial em Angola, Cabo Verde, Guiné 

Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.  

Sobrepondo-se ao limite geográfico português e à antiga soberania de Portugal quando 

prevalecia a concepção de “uma nação = uma língua”, a literatura moderna procura se 

direcionar por uma visão mais ampla, concebendo a “diáspora portuguesa” como um 

espaço multifacetado onde línguas e culturas nacionais e internacionais se intercambiam 

numa verdadeira bricolagem de culturas expressas em língua portuguesa.  

A lusofonia então se descortina acima das nacionalidades, pois não são as nações que 

falam o Português, é a língua portuguesa que fala os oito países que formam a esfera 

lusófona: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé 

e Príncipe e Timor Leste. Acrescente-se a essa esfera as demais comunidades em Goa, 

na Índia, Macau, na China entre outras. 

Como acentua Brito & Bastos (2006, p. 74) e Brito e Martins (2004): 

A ideia de lusofonia só faz sentido se a concebermos acima das nacionalidades, muito 

além de qualquer percepção mítica de nação, ou de responsabilidade de preservação por 

parte de outra. Ao entender que a língua é que nos diz a cada indivíduo lusófono, é que 

a lusofonia pode vir a ser de fato: não somos 200 milhões de luso-falantes; somos a 

língua portuguesa que fala em cada um.  

A peculiaridade desse falar distingue os territórios lusófonos por meio das variedades 

do Português que vão surgindo localmente e contribuindo para o reconhecimento de 

suas especificidades diatópicas e diastráticas convergindo, igualmente, para as múltiplas 

imagens da lusofonia em que cada país e/ou cada indivíduo constrói de si mesmo e dos 

outros. Parafraseando Lopes (2004, p. 76), cada país deseja expressar-se no seu 

Português, distinto de outras variedades, mas suficientemente inteligível no plano 

nacional e internacional e, ao mesmo tempo, garantindo certo grau de homogeneidade 

com as outras variedades. 

A nenhum dos países de língua portuguesa nacional (Brasil e Portugal) e a nenhum dos 

países de língua portuguesa oficial (Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, 

São Tomé e Príncipe e Timor Leste) compete o senhorio dessa língua. A língua 

portuguesa é um bem comum e como bem coletivo pertence a cada um que ama 
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expressar-se nessa língua e que lhe confere tons, sintonia e emoções singulares de/em 

cada canto onde se fala Português.  

À imagética galáxia lusófona traçada por Lourenço (2001, p. 111) ao afirmar que se 

quisermos dar algum sentido à lusofonia “temos de vivê-la, na medida do possível, 

como inextricavelmente portuguesa, brasileira, angolana, moçambicana, cabo-verdiana, 

são-tomense” e timorense acrescentamos as estrelas bantu que brilham no céu africano e 

não desejam ser apagadas. Razão essa assegurada no enriquecimento localizado do 

Português com a entrada dos empréstimos bantu que facilitam e garantem as 

necessidades comunicativas sociais nos países de língua oficial portuguesa.  

O imaginário lusófono configura-se assim como um espaço plural onde concorrem 

diferenças e semelhanças e compete-nos fraternalmente vivê-lo “ultrapassando as 

fronteiras da CPLP e dos PALOPs, a que normalmente é associado” (MABASSO, 

2013) para vivê-lo concretamente como um espaço lusófono.  

Se o tema “lusofonia” engrossa compêndios linguísticos; partilha capítulos de livros; 

aumenta volumes literários nas editoras, figura nas páginas da internet, compartilha 

visões em Congressos Nacionais e Internacionais e conduz a debates passionais é sinal 

de que “essa senhora” lusofonia “deve ter outros mistérios e outros encantos ou 

perplexidades, além dos científicos.” (LOURENÇO, 2001, p.176)  

Ou que nós lhos atribuímos para que, de objeto de mera curiosidade histórico-linguística 

ou até histórico-cultural, se tenha transformado em tema onde investimos paixão e 

interesses que têm a ver não só com aquilo que somos como língua e cultura no 

passado, mas com o presente e o destino desse continente imaterial ... (op. cit.; grifo do 

autor). 

O encanto da lusofonia ganha forma se, para além dos laços de afeto, das relações 

políticas e diplomáticas entre os países que compõem a CPLP, alcançarmos o 

significado da imagem luso-bantófona. Assim, não serão inócuos os esforços dos 

intelectuais, principalmente africanos, que se debruçam incansavelmente sobre o papel 

da língua portuguesa e das línguas nacionais bantu nos seus respectivos países 

multilíngues e multiculturais. Moçambique, por exemplo, país em que a maioria da 

população faz uso de sua língua materna (língua bantu regional), desconhece ou 

conhece pouco a língua portuguesa; território onde o Português é língua materna de 

apenas 6% da população e língua segunda (L2) para 34,4% dos falantes moçambicanos. 
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Como bem ponderou26 Lopes (1993), 

o facto de toda a gente estar ansiosa por aprender a desenhar um mapa de convivência, 

através do redescobrir um novo papel para a língua portuguesa como língua de unidade 

entre nações e comunidades e como língua de interacção dinâmica em contextos 

multilíngues é um sinal necessário e inescapável da nossa nova Época (LOPES, 1995, 

p.85). 

Não se pode negar que o tema do discurso de Lopes (op. cit.) proferido há duas décadas 

ainda necessita de muitas (re)descobertas, porém, não se pode negar os notáveis avanços 

realizados em direção à busca incessante de interação dinâmica no espaço simbólico da 

lusofonia. Mesmo em meio a caminhos que ora se aproximam, ora se distanciam porque 

alimentados por fantasmas do passado ou por esquecimento, os estudiosos e acadêmicos 

vão procurando dar forma à lusofonia concebendo-a como um espaço  

marcado pelo uso da língua e também pelos usos e costumes culturais comuns, capazes 

de promover as bases essenciais para um ambiente fecundo de comunicação inter, trans, 

pluri e  multicultural,  notadamente  quando essas  bases  são  convergentes (BASTOS 

et. al., 2014, p. 26). 

A convergência da lusofonia só pode se materializar se cada um dos países membros da 

CPLP pensar na função que o Português desempenha no espaço onde ele serve às 

necessidades comunicativas dos utentes nativos e/ou não nativos seja como língua 

materna, oficial ou língua segunda. Isso, sem desconsiderar, evidentemente, as inúmeras 

línguas nacionais que servem a comunicação de comunidades mono/bilíngues bantu.27 

Tomando emprestada a visão de Henriques (s/d) sobre os três segredos da lusofonia: 

“comunidade de afetos, comunidade de objectivos políticos e comunidade de 

interesses”, apoiamo-nos de momento no traçar de uma comunidade de interesses 

linguísticos pertinentes ao reconhecimento das distintas variedades da língua portuguesa 

em uso nos oito países membros da CPLP e, posteriormente, ao papel e função das 

línguas bantu. Concebido sob esse ângulo, no espaço simbólico da lusofonia há de 

comungar três ações de sentimentos vitais à existência humana: afetividade, 

fraternidade e solidariedade. É, portanto, no entrecruzar desses sentimentos que aflora a 

                                                            
26 Comunicação apresentada no simpósio “Portugal e a Época dos Descobrimentos” na University of 
Southern California em Los Angeles que se intitulava “The Age of Re-discovery: The Portugueses 
language in Mozambique” (A Época dos Re-Descobrimentos: A língua portuguesa em Moçambique).  
 
27 Não excluímos desse contexto as dezenas de línguas indígenas brasileiras.  
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imagem do ser lusófono e do ser bantófono e, no entremear de sombras e de 

claridades28, é possível vislumbrar o ser luso-bantófono que, sensível e gentilmente, se 

deixa ser conhecido.     

É no dinamismo desse entrecruzar de povos e culturas lusófonas e bantófonas  que no 

espaço da lusofonia há uma busca por interlocução em língua portuguesa movida tanto 

pela diversidade como pela uniformidade. Aqui cabe bem a sugestão de Lopes (2004, 

p.77) quanto à garantia de certo grau de conformidade e de conhecimento entre as 

distintas variedades da língua portuguesa se ocorrer “a aprendizagem da variedade do 

outro por parte do falante de uma determinada variedade.” 

Acreditamos na viabilidade de reunir com mais propriedade e amplitude a variedade PM 

entre as variedades PE e PB, principalmente, no campo lexical. Por que não introduzir 

nos manuais didáticos os empréstimos bantu se Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné 

Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste são membros da 

CPLP? E, enquanto membros, esses países são partes integrantes de um único corpo 

diplomático, político e econômico que buscam manter-se (re)unidos pela língua 

portuguesa.  

Tomando o Brasil como referência, verificamos o interesse dos falantes brasileiros em 

conhecerem as diferenças diatópicas e diastráticas do Português do Oiapoque ao Chui 

assim como lhes é instigante a amostragem de termos bantu e de bantuísmos.  

Conhecer a variedade da língua portuguesa em uso no território nacional e/ou 

internacional é estimulante e do interesse de qualquer luso-falante. A tabela a seguir 

(apenas como pequeno modelo para compor manuais didático-pedagógicos entre outros) 

contribuiria para ampliar o espaço da lusofonia, quebrar barreiras e aproximar povos 

tornando real o sonho idealizado em torno do denominador comum: a língua 

portuguesa.  

                                                            
28 Tomamos emprestada a expressão de Craveirinha valendo-se do “grito do poeta Senghor, do Senegal: 
“porque (sic) não unir as nossas duas claridades afim (sic) de suprimir todas as sombras” (apud COSTA, 
2013, p. 137). 
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língua, cujo pilar sustentador é a não negação da existência de “batalha das línguas” e 

de “batalha entre línguas” em que nenhum dos países da CPLP estão isentos.  

Trata-se, por conseguinte, de interesses ou de escolhas planificadoras esboçadas ou 

implantadas particularmente nos países que compõem a galáxia lusófona, as quais 

atendem às realidades locais. Se Lourenço (2001, p. 164) assinala a centralidade da 

CPLP em Portugal:  

Não sejamos hipócritas, nem sobretudo voluntariamente cegos: o sonho de uma 

Comunidade dos Povos de Língua Portuguesa, bem ou mal sonhado, é por natureza – 

que é sobretudo história e mitologia – um sonho de raiz, de estrutura, de intenção e 

amplitude lusíada.  

Martins (2006, p.80) contesta tal posição e se manifesta a respeito dessas palavras do 

grande ensaísta português:  

Quero crer, no entanto, que esta avisada advertência de Eduardo Lourenço não diz, de 

modo nenhum, todo o sonho da lusofonia, e que nem sequer diz todo o sonho que um 

português possa ter sobre a lusofonia, por muito que preencha para os portugueses um 

espaço de refúgio imaginário, o espaço de uma nostalgia imperial, que os ajude hoje a 

sentirem-se menos sós e mais visíveis nas sete partidas do mundo, agora que se encontra 

definitivamente encerrado o ciclo da sua efectiva epopeia imperial.  

Para Martins (2006, p.79-81), a lusofonia não se restringe à visão unívoca dos 

portugueses; só em parte ela coincide com a visão dos demais países da CPLP e sua 

legitimação ocorre somente por meio da aceitação unânime de múltiplas visões que a 

compõem. O resultado advindo da partilha múltipla, pode, todavia, suscitar tensões 

entretanto “os países lusófonos (podem) fazer uma leitura afirmativa e prospectiva da 

sua presença no mundo, valorizando a tensão entre o ser ou poder ser margem e o ser ou 

poder ser parte inteira” (op. cit.). 

Com efeito, os caminhos percorridos e visualizados e as vozes que ecoam no espaço 

lusófono nem sempre soam serenas, não obstante, o bem de maior valia nessa arena 

discursiva é a liberdade solidária de vivenciar as distintas diferenças. Nessa abordagem, 

a lusofonia “não é pátria única; nem um Estado ou super-Estado único. Nem uma só 

Nação, antes um conjunto heterógeno de nações” (SANTOS, 2001, p. 22).   

Pensar lusofonia é o esforço de ampliar o campo de visão localizado de tal forma que a 

vista e os ouvidos alcancem territórios geograficamente dispersos, naturalmente 
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multifacetados. Não obstante, aproximados pela oficialidade da língua portuguesa é 

contestável a aceitação de apenas uma ou duas variedades do Português (Portugal e 

Brasil); basicamente, a lusofonia deve contemplar as diversas variedades da língua 

portuguesa que vem se desenvolvendo nos países africanos e garantir-lhes o apoio 

necessário para institucionalização da norma emergente. Norma essa que acalenta a 

cosmovisão bantu por meio dos variados recursos linguísticos da gramática do 

Português suficientemente capazes de projeção internacional dos seus valores culturais.  

Retomando Lourenço (2001, p.176), o mistério e o encanto que envolve a lusofonia é 

vislumbrá-la múltipla de culturas, de visões, de sensações, é “perceber que o conceito é 

plural: existem lusofonias” (MIA COUTO, 2010, apud BRITO, 2013, p.4). 

Com efeito, a lusofonia se funda atualmente na partilha de posições sensíveis e nem 

sempre conciliadoras de interesses, mas, efetivamente, se projeta para uma visão 

futurista alicerçada por (re)leituras da presença dos oito no mundo em que o veículo de 

comunicação que os une é o Português. Sob tal prisma, a visão de Mabasso (2013) a 

respeito de que “a lusofonia é muito mais virtual e de perspectiva e visão futurista” é 

certo delinearmo-na evidenciando as potencialidades no que funda e justificam 

interesses e escolhas em promover e divulgar as distintas realidades diversificadoras. 

Realidades encantadoras no que tange à promoção e à divulgação do uso efetivo da 

língua portuguesa em espaços multiculturais e multilinguísticos como demonstra a 

reunião de moçambicanismos no Léxico de usos de AJL et al (2002).  

Esse modelo que poderia vir a ser produzido nos demais países de expressão portuguesa 

traria inovações (empréstimos bantu e neologismos) e  “informações a partir da fala e da 

escrita de falantes” de Português (L 2), “incluindo descrições de itens não frequentes 

especialmente se indicadores de uma certa tendência ou padrão” distintivas do PE 

(LOPES, 1997, p.30). 

Iniciamos este texto propondo-nos a falar e a pensar a lusofonia sob os vários ângulos 

em que repousam conceitos e imagens agregadoras e desagregadoras que abarcam o uso 

da língua portuguesa nos oito países da CLPL. É inegável o não distanciamento da 

história marcado pela difusão do Português nos continentes por onde passaram os 

portugueses. Entretanto, também é inegável a contribuição dos povos nativos desses 

continentes para o enriquecimento da língua portuguesa e o interesse em mantê-la num 

nível de compreensão transnacional. 
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Desse modo, convém dedicarmos agora alguma consideração, que acreditamos ser de 

grande valia no espaço lusófono, no que concerne de imediato a um problema de 

natureza semântica e etimológica. Esta perspectiva nos impulsiona a elaborarmos um 

falar e pensar a lusofonia inserida no contexto bantófono que vislumbramos como 

espaço luso-bantófono imaginando tais espaços para além do paradigma colonial. Isto 

se procura traduzir na desmistificação de senhorio do Português por Portugal como 

território de onde partiu a língua mãe e do Brasil pelo expressivo tamanho territorial e 

demográfico com maior número de luso-falantes. 

1.3.3   O espaço revisitado da luso-bantofonia 

O conceito de lusofonia  é impreciso e vago entre estudiosos e acadêmicos nos oito 

países da CLPL, problema que resulta do significado etimológico de luso distante do 

significado etimológico de bantu. A abordagem da lusofonia de imediato varia de 

acordo com a  

perspectiva que é dada ao assunto – a obviedade com que se trata a questão da lusofonia 

em Portugal, a naturalidade com que o assunto é abordado no Brasil, (...) e o ceticismo 

com que este tema é inevitavelmente enfrentado do lado africano (NAMBURETE, 

2006, p. 64).   

E, de acordo com LOPES (2012a), como enquadrar Moçambique na galáxia lusófona 

sem considerar o “facto das crianças falantes de língua bantu como língua materna (L 1) 

constituírem a maioria num país que é, primeiramente, bantófono?” É salutar, mesmo 

tenuamente, re-pensar o termo “lusofonia” ampliando o conceito para designação 

integradora das realidades linguísticas moçambicanas em que se confrontam desafios de 

expansão da língua portuguesa como língua de unidade nacional e valorização das 

línguas bantu como língua de cultura e de identidade associadas a perspectivas em 

direção à revitalização e oficialização dessas línguas (LOPES, 2004, p.100-8).  

É imprescindível retomarmos o cerne da questão sobre o conceito etimológico de 

lusofonia que repousa sobre os lexemas que se justapõem: luso + fonia. Luso é 

equivalente a lusitano ou à Lusitânia, o mesmo que dizer português, relativo a Portugal. 

E fonia, o mesmo que língua (CRISTOVÃO et. al., 2005, p.652; BRITO & BASTOS, 

2006, p. 65; GRAÇA, s/d).  
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Sendo assim, à primeira vista, o conceito de lusofonia é, porém, em relação ao seu uso, 

mais amplo e denso do que o simples conceito linguístico, porque remete à 

nacionalidade portuguesa em oposição à nacionalidade bantófona como acentua 

Ngomane (2012, p.2): “não sou lusófono, mesmo porque a minha matriz fundamental é 

bantu.”  

A bantofonia, por sua vez, vem da justaposição dos lexemas bantu + fonia e de igual 

forma o seu uso remete à naturalidade africana de raiz genealógica bantu amalgamada 

às línguas moçambicanas originárias do tronco bantu. “A raiz –ntu ‘homem’ pertence à 

classe nominal pessoal em que o prefixo singular é mu- e o plural é ba-. Assim, muntu é 

homem e bantu é ‘homens’” (LOPES, 2004, p.29).  

Esse paralelismo ora traçado é, a nosso ver, uma das questões problemáticas que 

envolvem o conceito de lusofonia que, de certa forma, parece excluir do seu meio os 

falantes não lusófonos caso tenhamos concebido tão somente a questão linguística em 

detrimento à nacionalidade e/ou à ancestralidade ou vice versa. 

Retomando um pouco a história, pois a história é ciência que se ocupa do passado e 

contribui no presente para perspectivas futuristas e, no contexto do no nosso trabalho 

historiográfico, compreender a interação entre presente e passado, constitui o ponto de 

intersecção entre diplomacias, lusofonia e bantofonia à época da consolidação oficial 

dos países africanos de expressão portuguesa.  

Pouco tempo depois de findar o processo de independência portuguesa dos cinco países 

africanos, estes se reuniram em Luanda, objetivando manter o relacionamento fraterno e 

solidário que havia sustentado a luta de libertação. A busca por manter a unidade de 

propósitos e a harmonia de perspectivas futuristas nos países recém-independentes 

conduziu à busca de um denominador comum que traduzisse a união e a identificação. 

Rejeitou-se  unanimamente a designação de “ex-colônias portuguesas” assim como 

“antigas colônias portuguesas” (HOWANA, 1994, p. 22). 

Evidencia-se o motivo de comoção, que não poderia ser diferente naquele contexto de 

países recém-saídos da tutela portuguesa, adotarem um nome contrário aos ideais da 

luta de libertação. Pensando por analogia nos países africanos anglófonos e africanos 

francófonos, veio à ideia a expressão designativa de lusófonos que, de imediato, 
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provocou rejeição por parte dos integrantes moçambicanos na referida reunião: “Não, 

nós não somos lusófonos” (op. cit.).  

Verifica-se que a atual rejeição e certo desconforto que provoca nos moçambicanos o 

termo “lusófono” e seus derivados, já havia se descortinado há tempos. Por fim, não 

menos avesso ao substantivo “lusofonia” encontra-se a sigla PALOP que, na visão de 

Honwana (op. cit.), “... à designação de compromisso que deu essa sigla horrível que 

lembra um efeito sonoro num filme de desenhos animados: PALOP (Países Africanos 

de Língua Oficial Portuguesa).”30 

Em contrapartida, para Honwana (op. cit.), se, por um lado, em Luanda ocorreu a 

rejeição da denominação de país lusófono no contexto bantófono moçambicano, por 

outro, a auto definição de os Cinco Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

tratou-se de “constatação óbvia” que no “arrolamento dos dados políticos essenciais do 

nosso ‘espaço histórico’ o factor língua se revela incontornável. A língua portuguesa 

sempre é referência comum para o conjunto dos cinco países” (op. cit.). 

Ao percorrer essa linha de pensar a lusofonia e a bantofonia em direção à nossa 

argumentação a respeito da luso-bantofonia convém aliarmos a pertinente provocação 

de Lopes (2014, p.4) quanto ao interesse genuíno pelo Outro: “pessoalmente, gosto, em 

particular, da ideia de que me posso transformar interagindo com o Outro sem me 

distorcer, sem perda.” E acrescenta sua visão valendo-se da concepção de Édouard 

Glissant (2009) a respeito da interação fraterna entre o “tu” e o “outro”:31 

Tu podes mudar, podes mudar com o Outro, podes mudar com o Outro ao mesmo 

tempo que permaneces tu próprio, tu não és um, tu és múltiplo e és tu próprio. Não estás 

perdido porque és múltiplo. É difícil admitir isto, porque temos medo de nos perdermos. 

Dizemos para connosco: se eu mudar, perco-me. Se eu me apropriar de alguma coisa do 

outro, o meu ser desaparece. Temos decididamente de abandonar esse erro (BARSON 

& GORSCHLÜTER, 2010, p.62).  

A ideia desencadeada de tais discussões converge para o não querer mudar o Outro, mas 

para a aceitação do Outro e, para aceitar, é preciso conhecer e permitir ser conhecido. 

Isto se traduz em harmonia e sintonia fraterna e solidária componente essencial da 

                                                            
30 Luis Bernardo Honwana é autor do livro “Nós matamos o Cão Tinhoso”. Autor de um único livro que o 
afirmou e o conduziu a Ministro da Cultura de Moçambique (COSTA, 2013, p.179). 
31 Lopes (2014), refere-se nesse artigo à entrevista concedida por Édouard Glissant ao maliano Manthia 
Diawara, numa viagem atlântica em 2009, a bordo do navio Queen Mary II.  
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humanidade; não apenas cultura e língua africana, brasileira e europeia, mas, língua e 

cultura angolana, brasileira, cabo-verdiana, guineense, moçambicana, portuguesa, são-

tomense e timorense.  

O discurso de Amilcar Cabral, em consonância ao tema acima, apregoava em 1965: 

“Queremos ser nós mesmos, africanos da Guiné e Cabo Verde e não tugas” (LOPES, et 

al, 2002, p. 143). Em 1974, considerou que “o português é uma das melhores coisas que 

os tugas nos deixaram em 500 anos de colonialismo” (CRISTÓVÃO, 2005, p.653).  

Sem dúvida, Amilcar Cabral reconhece que a interação cultural deixou marcas 

passionais, nem sempre indeléveis, umas sobre as outras, cujas influências repercutem 

no uso da língua, ou seja, as mudanças culturais não deixam de operar mudanças e 

variedades linguísticas. Vale, sobretudo, acomodar nesse espaço de discussão, o recorte 

do lexema “tuga” extraído da obra Léxico de usos - corpus desta tese - e apontar 

algumas considerações relevantes que competem ao teor da lusofonia.  

 

tuga adj., n. Ln. Significa o Português. Durante a luta de libertação travada pela Guiné e 

Cabo Verde, Amilcar Cabral utiliza nos seus discursos e textos (p.ex., in Resistência 

Cultural de 1965) a palavra tuga para se referir aos portugueses. “... Queremos ser nós 

mesmos, africanos da Guiné e Cabo Verde e não tugas. A nossa cultura não é a cultura 

dos tugas, embora a nossa cultura tenha hoje em dia alguma influência da cultura dos 

tugas”. A palavra ocorre com certa frequência em Moçambique. Ainda tem algum 

sentido depreciativo, mas já não tão acentuado como há alguns anos. Rg: calão. Inf. R.32  

 

Note-se a semelhança do tema de Amilcar (1965) e de Lopes (2014) com relação a 

mudar com o Outro e não mudar o Outro, ou seja, “queremos ser nós mesmos” sem nos 

perdermos para o Outro. Amilcar (1965) não descarta a influência da cultura portuguesa 

sobre a cultura bantu, assim como não descarta a influência da cultura bantu sobre a 

cultura portuguesa. Basta para tanto uma rápida folheada em dicionários editados em 

Portugal e no Brasil, onde inúmeros termos bantu são registrados e, nem por isso, 

perderam sua cidadania africana, tais como, o moçambicanismo machimbombo. Isso 

                                                            
32 Os moçambicanismos em Léxico de usos foram organizados por ordem alfabética, sendo assim, não 
mencionamos a página, apenas os evidenciamos com margens.  
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nos conduz a salientarmos a presença da anglofonia no espaço da lusofonia e da luso-

bantofonia. 

1.3.4  A anglofonia nos espaços lusófono e luso-bantófono 

A naturalização do Português, nos territórios africanos, em especial a Moçambique – 

foco de nosso trabalho – contempla também a interferência do Inglês. A descrição do 

espaço lusófono no contexto da moçambicanização do Português deve ser analisado 

tendo em vista a presença da língua inglesa no território. É inegável a hegemonia do 

inglês na pós-modernidade no intercâmbio comercial, turístico e diplomático no mundo. 

Assim, a lusofonia como comunidade de afetos e de aceitação do “outro” não deixa de 

sublinhar a presença da anglofonia em todos os cantos onde se fala Português. Nesse 

sentido, convém ressaltarmos a anglofonia abordando como referência o corpus de 

nosso trabalho que na sua composição linguística é o patrimônio simbólico da memória 

lexical de Moçambique. 

Um dos aspectos no que concerne à anglofonia está marcada em Léxico de usos devido 

a maior dimensão do público alvo e o cuidado em fornecer-lhe criteriosamente “não só 

os itens que compõem a base do léxico da língua, mas ainda a base ampliada, que 

alcança os vários setores da vida social e vários aspectos culturais ...” (BORBA, 2011, 

p. 23) Valendo-se desse conceito, é garantida a organização e a elaboração de Léxico de 

usos  para consulentes dos espaços lusófonos, bantófonos, luso-bantófonos e 

anglófonos.  

É nesse cenário dinâmico de interação comunicativa inter e transnacional – lusófono – 

bantófono – anglófono - que os autores de Léxicos de usos garantem por meio da 

metodologia micro e macroestrutural o sucesso da obra dando-lhe um colorido especial. 

Elucidamos tal concepção trazendo à tona a produção biográfica de Sarah LeFanu 

(2012) sob o título de “S is for Samora: a lexical Biography of Samora Machel and the 

Mozambican Dream”. A autora elabora com maestria a biografia do primeiro Presidente 

da República de Moçambique inspirada no modelo lexicográfico organizado por AJLet 

al (2002) a quem agradece a concessão de uso: 

Two texts inspired the structure of this lexical biography: Michèle Roberts’ 

meditative childhoold memoir ‘Une Glossaire/A Glossary,’ and 
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Moçambicanismos: Para um Léxico de Usos do Português Moçambicano, 

edited by Armando Jorge Lopes, Salvador Júlio Sitoe and Paulino José 

Nhamuende. In their different ways both texts raise questions about memory, 

culture, politics and the drift of meanings within between languages. I am 

grateful to Professor Catedrático Armando Jorge Lopes of the University of 

Eduardo Mondlane for his permission to quote from the Lexicon (LeFANU, 

2012, Nota de agradecimentos).  

Seguindo o modelo de organização do Léxico de  usos – ordem alfabética das entradas e 

informações de natureza histórica, cultural e linguística – Sara LeFanu (2012) reconstrói 

a vida privada e pública de Samora Machel enfatizando sua atuação no movimento de 

Independência de Moçambique e sua atuação como primeiro presidente da República 

Moçambicana (1975).  

Em que pese todo esse trabalho biográfico sobre Machel, é a inclusão dos 

moçambicanismos em uso especificadores das mudanças socioculturais e políticas 

ocorridas em Moçambique Colonial e Moçambique Pós-Colonial. Há uma larga 

introdução de moçambicanismos extraídos da obra Léxico de usos que validam as 

informações históricas que, para além disso, é fator de reconhecimento da variedade PM 

no espaço anglófono. 

Complementamos a presença da anglofonia em Moçambique com as observações de 

Mabasso (2014) no que tange a interferência do inglês no PM. Segundo esse linguista 

moçambicano parece “irrefutável a assumpção de considerar a existência de um 

‘Moçambique lusófono’ (que) pressupõe igualmente aceitar a influência do mundo 

anglófono nas suas várias vertentes, incluindo, como óbvio, a poderosa língua inglesa.”  

Não só Moçambique, ou seja, o PM tem sido exposto à interferência do Inglês em 

virtude de essa língua ser atualmente considerada língua franca em nível de 

comunicação internacional e ao processo da globalização em que o sistema da 

informática ganha notoriedade principalmente nas páginas da internet. Afora isso, 

pensando no PB, vários termos de origem inglesa têm alargado o nosso léxico, dentre 

eles, “pen drive; delivery; web; site; workshop” e mais alguns aportuguesados tais como 

“deletar”.  
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O papel da língua inglesa na construção do PM no contexto de mudança linguística e de 

mudança cultural tem sido notória essencialmente pela relação diplomática de 

Moçambique com os países vizinhos de expressão inglesa – África do Sul, Zimbabwe ... 

– e sua inclusão como membro pleno do SADC (Comunidade de Desenvolvimento da 

África Austral), em que as línguas de comunicação são o Português, o Francês e o 

Inglês. 

Sendo assim, a interação social moçambicana no âmbito de sua cultura e estrutura 

socioeconômica retrata um dinamismo que repercute na dinâmica da língua como 

pondera e ilustra Mabasso (2014): 

...muito recentemente fui literalmente surpreendido com o uso do sintagma 

nominal da língua inglesa ‘my love’, que significa ‘meu amor’ em português, 

fora do seu campo semântico habitual na língua de origem. Nos últimos dias, o 

sintagma em apreço tem sido associado a todo tipo de carrinha de caixa aberta 

que têm servido de meio de transporte na cidade de Maputo, principalmente nas 

horas de ponta. É que, com a crescente crise de transporte que se vive na capital 

moçambicana, estranhamente ou não, as autoridades do Concelho Municipal da 

Cidade de Maputo voltaram a autorizar o uso destes veículos, há vários anos 

interditos de transportarem pessoas. Sem oferecerem nenhum conforto aos 

passageiros, a segurança dos mesmos fica entregue à sua sorte. Assim, ‘my 

love’ fica associado ao facto de os passageiros serem obrigados a se abraçarem 

uns aos outros, independentemente de se conhecerem ou não, de serem ou não 

parceiros, como forma de garantirem a sua própria segurança. 

Vale destacar que a ponderação e ilustração de Mabasso (op cit) reúne em pequeno 

texto, porém, dinâmico modelo interativo do Português no âmbito de suas variedades 

localizadas, o intercâmbio linguístico que converge à base fecunda da lusofonia, da 

bantofonia, da anglofonia e acrescentamos, da luso-bantofonia. 

Isto porque exige de forma natural e de interesse coletivo o conhecimento de que 

“carrinha” equivale, no Brasil, à Kombi com carroceria, popularmente conhecida como 

“cabrita ou cabritinha” utilizada para frete de pequenos produtos e proibida para o 

transporte de pessoas dada a sua carroceria ser igual a de caminhões. 
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O falar e o pensar a lusofonia na tentativa de agregar todas as suas vertentes nos conduz 

a concebê-la como um espaço simbólico em que a intervenção de Mabasso (2014) é 

relevante na medida em confirma a aceitação e o respeito para com as diversidades. A 

lusofonia também reflete a ideia de imagem globalizante de línguas e de culturas na 

construção identitária em cada um dos países da CPLP, como bem pondera Brito & 

Bastos: 

 essa perspectiva multicultural da relação entre língua e identidade é interpretada por 

meio de uma tradição intelectual industrial, urbana e cosmopolita dos que já integram a 

“era da informação”, que vivenciam as emissões radiofônicas, televisivas, dispõem de 

jornais e revistas, que têm direito ao acesso às redes de informação via internet e a 

oportunidade de viagens nacionais e internacionais, assim como o conhecimento de 

várias línguas. (BRITO & BASTOS, 2006, p. 74) 

É no âmbito desse intercâmbio mundial e dessas questões passionais, porém, 

efetivamente encantadoras e desafiadoras que nos aventuramos considerar a luso-

bantofonia na esfera da(s) lusofonia(s). Pensamos a lusofonia a partir da oficialidade do 

Português Moçambicano (PM) e suas implicações sociopolíticas, culturais e linguísticas 

concernentes ao papel das línguas nacionais moçambicanas (bantu) que identificam e 

caracterizam essa variedade no contínuo fluxo de empréstimos bantu.  
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PARTE II  

2   A CONVERGÊNCIA DE CULTURAS E LÍNGUAS NA FORMAÇÃO DO 

PORTUGUÊS MOÇAMBICANO  

A abordagem “imanência contextualizada” que adotamos para explicar e interpretar o 

corpus deste trabalho, no que tange à variedade PM, requer considerações de âmbito 

político, cultural e linguístico que antecedem à chegada da língua portuguesa em 

Moçambique.  

2.1   Os antecedentes históricos à chegada dos portugueses em Moçambique 

Apresentamos brevemente o contexto de formação da sociedade bantu moçambicana e o 

intercâmbio marítimo com os povos orientais com saliência à interlocução.  

2.1.1  Dados históricos da sociedade moçambicana: cultura e língua bantu 

Moçambique é um país de elevada diversidade cultural e linguística cuja gênese se 

encontra na formação dos grupos étnicos - Bosquimanos e  Hotentotes - que foram se 

deslocando pelo continente africano em direção ao Equador durante os séculos XVI a 

XVII.  Tanto para historiadores quanto para linguistas a migração desses grupos deu 

origem às civilizações bantu que hoje formam os países da Nigéria, Camarões, 

República Democrática do Congo, Angola, Quenia, Uganda, Tanzania, Zimbábwe, 

África do Sul e Moçambique (ROCHA, 2006, p. 14-15).  

Como atestam arqueólogos, historiadores e linguistas, os grupos étnicos moçambicanos 

é o resultado dessa migração constante quer motivada por guerras, por dominação 

sociopolítica, por reações climáticas, mas que, de certa forma, os mantêm unidos 

embora tenham ocorrido nas comunidades algumas transformações socioculturais.  Esse 

processo de migrações pontuais cooperou para a formação de impérios aristocráticos 

governados por rei local tendo perdurado até o século XX quando Portugal efetivamente 

ocupou Moçambique.  

Os vários grupos étnicos que ocupam o território moçambicano são os Aianas, os 

Macuas, os Angones, os Nhanjas, os Tongas, os Bitongas e os Muchopes que se 

distribuem por esta ordem de Norte a Sul do país, tais grupos estão ainda divididos em 
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subgrupos. A língua falada por esses grupos recebe o mesmo nome do grupo étnico a 

que pertence33. Encontram-se também no território os grupos árabes, os indianos e os 

suaili34.  

As línguas bantu faladas em Moçambique são provenientes do tronco bantu e a 

classificação dessas línguas tem sido objeto de estudo de vários especialistas35. Lopes 

(1999, 2004), comparando os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE, 1998) 

sobre o Inquérito Nacional aos Agregados Familiares sobre condições de vida, aos 

dados do II Recenseamento Nacional da População (1997) e aos dados de projeção 

relativa à população total (INE, 2000) estima que existem, em Moçambique, vinte 

línguas bantu: Emakhwa, Xichangana, Cisena, Elomwe, Echuwabo, Cishona, Xitshwa, 

Xirhonga, Cinyanja, Cinyungwe, Cicopi, Ciyao, Shimakonde, Gitonga, Ekoti, Kimwani, 

Kiswahili, Swazi, Cisenga, Zulu.  

Algumas dessas línguas são partilhadas com países vizinhos, como é o caso “do 

(xi)maconde e do (ki)swahili, também falados na Tanzânia, o (xi)Yao e o (xi)nyanja, 

falados no Malawi e também na Zâmbia, o (xi)shona, língua maioritária no Zimbábwè, 

o (xi)swati, da Suazilândia, e o (xi)changane, falado na África do Sul” (ROCHA, 2006, 

p. 19). 

O mosaico linguístico que povoa o território moçambicano impulsionou os 

pesquisadores a agruparem as línguas bantu em quatro zonas e em oito grandes grupos 

linguísticos tendo como ponto de partida a classificação de Guthrie36 (1967) e os 

Relatórios do I e do II Seminário sobre a padronização da Ortografia de Línguas 

Moçambicanas (1989 e 2000), bem como os dados do recenseamento da população 

moçambicana (1980 e 1997). Segundo estudiosos das línguas bantu faladas em 
                                                            
33 De acordo com Newitt (1997, p.47), o etnógrafo dominicano João dos Santos deixou claro que a 
classificação dos povos nativos era essencialmente linguística: todos estes cafres são chamados 
‘mocarangos’ já que todos falam a linguagem mocaranga, e por isso todas estas terras são igualmente 
chamadas ‘Mocaranga’, exceto nas partes do reino junto à costa, onde se falam outras línguas, sobretudo 
a língua botonga, razão pela qual essas terras são chamadas ‘Botonga’, e ‘botongas’ os seus habitantes.  
34 De acordo com Rocha (2006. p. 17), “as comunidades islamizadas, pertencentes ao grupo Suaili, 
resultado da miscigenação entre Árabes Islâmicos e Africanos, estende-se por toda a costa desde a 
Somália até Moçambique.” Na literatura ocorre diversidade ortográfica do termo suaili: encontramos 
“swahillis” e “suailis”. Optamos neste trabalho a ortografia “suaili” (Cf ROCHA, 2006; LOPES et al, 
2002; NEWITT, 1997). 
35 De acordo com Lopes (2004), é difícil precisar quantas línguas e variantes bantu são faladas em 
Moçambique. Algumas línguas bantu podem ser dialeto de outra língua bantu, Kathupa (1989) resumia a 
dez o número das principais línguas bantu sendo as restantes dialeto de uma ou de outra dessas grandes 
línguas (ROCHA, 2006, p.18-19). 
36 Cf Firmino (2002, p. 78-81). 
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Moçambique, na sua maioria pertencente ao Centro de Estudo das Línguas 

Moçambicanas (NELIMO), de acordo com Nhaombe (2007b) elas estão assim 

organizadas:   

1. ZONA G – G 40 Grupo Swahili; G 42 Kiswhaili; G 45 Kimwani  

2. ZONA P – P 20 Grupo Yao; P 21  Ciyao; P 23 Shimakonde  

3. ZONA N – N 30 Grupo Nyanja; N 31a Cinyanja; N 31b Cicewa; N 31c Cimang’ania  

4. ZONA S – Grupo Shona; S 11 Korekore; S 12 Zezuru; S 13a Cimanyka; S 13b 
Ciwutewr; S 15a Cindau; S 15b Cindanda  

S 50 Grupo Tswa-Ronga; S 51 Xitswa; S 52 Xigwamba; S 53 Xichangana; S 54 
Xirhonga; S 55 Xihlengwe  

S 60 Grupo Copi, S 61 Cicopi (Cilente); S 62 Gitonga  

O mapa linguístico anexo aponta essa diversidade linguística e oferece a porcentagem 

de falantes bantu em cada uma das províncias moçambicanas e a porcentagem de 

falantes do Português. 

Essas são as vozes ou os fones bantu que se cruzam e se entrecruzam de norte a sul do 

país, do Rovuma a Maputo.  O quadro delineado por si só nos revela a elevada 

diversidade linguística no país que deve ser considerada não em termos de número de 

línguas espalhadas pelo território, mas sim pelo número de falantes de cada uma delas. 

A esse respeito, os linguistas moçambicanos ancoram-se na noção de diversidade 

conceituada por Robinson (1993) “... em que uma percentagem não superior a 50% da 

população fala a mesma língua” (apud LOPES, 2004:24). Dentre os grupos linguísticos 

bantu, a língua Emakhua é a que apresenta um número expressivo de falantes, ou seja, 

ela é a língua materna de 25,6% da população, entretanto, ela não pode ser elevada a 

língua nacional.  

A migração dos bantu e a imigração de europeus e asiáticos instalados nas costas 

litorâneas de Moçambique cooperaram para a formação de um país multilingue e 

multicultural onde, até hoje, prevalecem as línguas e as culturas bantu.  
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2.1.2  Dados históricos do contato comercial, cultural e linguístico entre a 

sociedade moçambicana e os povos orientais 

Moçambique está situado na costa sudeste do continente africano, defronte à ilha de 

Madagascar, da qual se separa pelo Canal de Moçambique. O território estende-se ao 

longo do Oceano Índico, por uma extensão costeira de 2795 quilômetros. As fronteiras 

continentais separam Moçambique dos seguintes países: Tanzânia, a Norte; Malawi, 

Zâmbia, Zimbabwe, África do Sul e Suazilândia, a Oeste; África do Sul, a Sul. Maputo 

(antiga Lourenço Marques) é a capital da República de Moçambique, a maior e a mais 

importante cidade do país. A população de Moçambique em 2002 foi estimada em 

18.082.523 segundo dados do INE (Instituto Nacional de Estatística) (DOS 

MUCHANGOS, 1999; LOPES, 2004).  

A faixa costeira africana conheceu um intenso interfluxo comercial desde os primeiros 

séculos da Era Cristã. A Ilha de Moçambique situada num ponto estratégico e facilitador 

para o continente asiático serviu de ponto de partida e de chegada de navios de outros 

continentes que trafegavam pelo Índico.  

Os primeiros mercadores que comercializaram com os moçambicanos foram os árabes 

seguidos mais tarde, por volta do século XII, pelos comerciantes indonésios, indianos e 

chineses e, no século XVI, com os portugueses. Esse interfluxo comercial aproximou 

povos colocando em confronto culturas, línguas e organização sociopolítica. Tanto 

assim que, ainda hoje, mesmo com pouca expressividade, as línguas asiáticas fazem 

parte do mapa linguístico de Moçambique.   

Até o século XVI, os árabes foram os mercadores que mantiveram contatos mais 

estreitos com os grupos bantu, pois atuavam como intermediadores entre os nativos do 

interior e os comerciantes asiáticos e impediam a penetração estrangeira. A 

aproximação entre os bantu e árabes fez com que ocorressem uniões matrimoniais e, em 

decorrência, florescesse um novo tipo de sociedade, mas de matriz bantu. Esse grupo 

social passou a ser conhecido por suaíli a quem os cronistas e navegadores portugueses 

chamaram “mouros” (ROCHA, 2006 p. 27-28; NEWTTI, 1997, p. 27).  

Vasco da Gama faz referência a esse grupo quando de passagem por Sofala, em 1498, 

ele mantém contato com o chefe mouro salientando a figura do intérprete nativo:  
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O mouro tinha aly hum gentio natural da terra, que conhecia de muytas vezes que vinha 

a Moçambique e pousava em sua casa, que tinha um moço que falava muyto bem a 

lingoa dos cafres37, que são os naturaes da terra, que levou á não pera falar (CORREA, 

1858, p.36). 

Com a expansão das cidades, onde os suailis controlavam os entrepostos comerciais 

entre o interior e a costa litorânea, cresceu o fluxo de mercadores e fortaleceu a 

economia em Moçambique. Foram eles que formaram uma forte barreira impedindo a 

entrada dos portugueses para o interior africano.   

As cidades moçambicanas já estabelecidas econômica e politicamente foram descritas 

nas crônicas relativas a esse período histórico. Duarte Barbosa, referindo-se à cidade de 

Kilwa situada ao norte de Moçambique e funcionando como o mais importante 

entreposto comercial entre Sofala e Zambeze, descrevia-a em 1501 como “uma cidade 

moura com muitas e belas casas de pedra e cal, com muitas janelas à nossa moda.”  

Soma-se a essa descrição o registro do árabe Al Masudi a respeito de Sofala em 936 

como a terra que “produz ouro em abundância e outras maravilhas” (Apud ROCHA, 

2006, p. 29).  

Essa é a referência que Vasco da Gama faz quando aporta em Moçambique 

mencionando que lá encontrara um povo de cultura avançada e de forte administração 

política e econômica.   

2.2  A chegada dos portugueses em Moçambique e a busca por interlocução 

A passagem de Vasco da Gama a Moçambique, em 1498, é o marco da entrada da 

língua portuguesa em Moçambique, contudo, vários foram os motivados que impediram 

sua divulgação ao longo do território. Dentre esses, destacamos o multilinguismo 

imperante no país e as intervenções socioculturais e linguísticas que marcam os 

primeiros moçambicanismos. 

          

                                                            
37 CAFRE – membro de uma raça negroide de língua banto que habita a Cafraria (região da Cidade do 
Cabo, República do África do Sul); Negro. Indivíduo rude, selvagem ou ignorante (Michaellis, 1998).  
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2.2.1 Dados históricos do intercâmbio marítimo e cultural entre moçambicanos, 

portugueses e orientais 

Os historiadores registram o marco do contato cultural e linguístico entre 

moçambicanos e portugueses quando, em 1498, Vasco da Gama aporta na “Ilha de 

Moçambique” onde os árabes já haviam se estabelecido e formado com as comunidades 

autótoctones uma civilização com sistema político, cultural, linguístico e econômico 

bastante desenvolvido e próspero. Tudo isto surpreendeu os portugueses que esperavam 

encontrar nessas paragens aglomerados de grupos “bárbaros”. Essa reação de espanto 

pode ser constatada pela descrição de Álvaro Velho e Duarte Barbosa que observaram 

um comércio vivo e próspero, portos repletos de barcos – os célebres zambucos, 

pangaios e “dhows” árabes – belas construções (muitas delas de pedra) e uma cultura 

veiculada pelo suaíli (Apud ROCHA, 2006, p.30; NEWITT, 1997, p. 27).  

Devido aos altos custos das navegações e o reconhecimento do comércio lucrativo do 

ouro, do marfim e de escravos a Metrópole decidiu-se por manter o controle mercantil 

na costa moçambicana. Sendo assim, os portugueses ocuparam as cidades de Sofala e a 

Ilha de Moçambique após intensa luta contra os árabes, os suaílis e os próprios africanos 

durante todo o século XVI.  

A partir do século XVII, começaram a surgir novos domínios no vale do Zambese, local 

de escoamento dos produtos naturais para a costa. Esses novos domínios resultaram das 

concessões de terras aos portugueses ou da conquista agressiva pelos mesmos. Surgia 

então uma nova unidade administrativa formada por mercadores, ex-militares e 

desertores e aventureiros de diversas proveniências que constituiu a base do domínio 

português na região. Os portugueses que aí foram se acomodando também formaram 

uma sociedade a partir da união matrimonial com os bantu o que resultou numa 

população denominada por “afro-portuguesas” (NEWITT, 1997, p. 122). Assim como 

os suailis, os afro-portugueses adotaram os costumes naturais da terra mantendo a 

cultura de base bantu.    

Ao rei moçambicano competia autoridade para doar porções de terras e instituir chefes 

para governar. Esse sistema de governo fortaleceu reinos e chefes devido a pagamento 

de impostos por circulação dos produtos. A concessão de terras aos portugueses 

realizadas pelos reis africanos tratava-se do sistema de prazos bantu que a coroa 
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portuguesa adotou e de certa forma exerceu posteriormente o controle. Os senhores dos 

prazos, determinados por Portugal, eram colonos brancos que detinham o poder a partir 

de seu exército privativo de escravos domésticos e do monopólio do comércio do ouro, 

do marfim e posteriormente do tráfego de escravos (NEWITT, 1997, p. 203-208).  

Quando, no século XVIII, o comércio do ouro e do marfim foi diminuindo sobressaiu o 

comércio de escravos que, na concepção dos mercadores estrangeiros e de mercadores 

locais, se mostrava bem mais lucrativo. Portugal também se associou a esse comércio 

destinando escravos tanto para o Brasil como para Cuba (ROCHA, 2006, p. 40-43). 

Tendo em vista  esse contexto de intercâmbio comercial marítimo, cumpre-nos indagar 

como ocorreu o intercâmbio linguístico dada à mistura de povos e de línguas. A seguir, 

procuramos delinear um panorama linguístico salientando os empréstimos bantu que 

foram sendo incorporados ao Português. 

2.2.2 Dados históricos do intercâmbio linguístico entre moçambicanos e 

portugueses 

Durante os séculos XVI a XIX, os povos que habitavam Moçambique viviam separados 

geográfica e linguisticamente; uns habitavam as zonas costeiras e outros as zonas 

centrais e o contato que mantinham era apenas comercial. O comércio entre nativos e 

estrangeiros ocorria por meio do papel do intérprete, provavelmente, como afirma Dias 

(2002, p. 109-110), usavam uma forma híbrida da língua portuguesa, uma espécie de 

pidgin rudimentar e instável. Segundo essa autora (op. cit), possivelmente, a 

comunicação inicial entre portugueses e moçambicanos tenha ocorrido por uma espécie 

de “jargão náutico” (espécie de falar próprio dos marinheiros para a comunicação com 

povos de várias nacionalidades).   

A hipótese de Dias (2002, p. 109-112) pode encontrar respaldo com base nas discussões 

de Elia (1987) a respeito dos conceitos de pidgin e de língua franca. Baseando-se em 

Hudson (1960, p.61 e p. 66) esse linguista assinala que   

pidgin é uma variedade criada especialmente com a finalidade de comunicação com 

algum outro grupo (...) e, ao contrário das línguas ordinárias, não conta com falantes 

nativos, o que é uma consequência do fato de que é somente usado para comunicação 
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entre membros de diferentes comunidades, para as quais nenhuma variedade ordinária 

serve de liame (ELIA, 1987, p. 151). 

O pidgin é uma forma gramatical simplificada servindo apenas para intercâmbio 

comercial de comunicação imediata e eficaz entre grupos linguísticos de várias 

nacionalidades em situação multilingue, como ocorreu em Moçambique, na interação 

dos povos bantu, asiáticos e europeus. Para Elia (1987, p. 160-161), o termo pidgin é de 

origem inglesa significando business. Entretanto, os pidgins do fenômeno histórico tem 

início com a colonização europeia que, ao lado do pidgin-English, “poderíamos falar de 

um pidgin-Portuguese, num pidgin-Spanish, num pidgin-French e assim por diante”, 

com vários étimos, tais como, “forma abreviada de pequeno português; troca, 

intercâmbio (de mercadorias), ocupação”, contudo trata-se de relexicalização de base 

portuguesa (op. cit).  

Os traços característicos do pidgin do ponto de vista sociolinguístico são: língua para 

atender a emergência de intercâmbio comercial; não é língua nativa nem do português 

nem do indígena; língua mista que tem como base ou fonte um idioma europeu (ELIA, 

1987:160-161).  E, como caracteriza Calvet (2002, p. 147), os pidgins são línguas 

aproximativas como produto veicular típico de uma gestão in vivo; essa criação é 

produto de uma prática comunicativa não subordinada à lei  oficial. 

A hipótese de Dias (2002, p.109-110) de que a moçambicanização do Português em 

Moçambique possa ter ocorrido a partir desse pidgin, embora pertinente, é passível de 

contestação uma vez que o pidgin tem vida curta e seu uso não ultrapassa um século 

(DAVID DECAMP, 1971, p. 16, apud ELIA, op. cit.). Se assim fosse, o uso contínuo 

desse pidgin conduziria à formação de uma língua crioula. Como mesmo reconhece a 

autora (op. cit.), “esta hipótese não pode ser confirmada de momento devido à falta de 

dados para o efeito”.   

As fontes históricas pesquisadas não nos forneceram dados suficientes para discussão 

do assunto, por isso, é mais provável reconhecer que o pidgin não encontra paralelo para 

a “longevidade do sabir38, melhor conhecido como língua mediterrânea, que durou 

desde a Idade Média até o século XX” (DAVID DECAMP, 1971, p.16, apud ELIA, op. 

cit.). Ainda que o nosso foco não seja a origem da moçambicanização do Português, 

                                                            
38 Sabir significa “saber” (DAVID DECAMP, 1971, p. 16, apud ELIA, 1987, p.110-111). 
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mas sim, a variedade do Português Moçambicano (PM) que floresceu em contexto de 

substrato linguístico, é prudente trazermos à tona a hipótese do papel preponderante dos 

afro-portugueses no território de Moçambique. 

Os afro-portugueses foram os principais divulgadores da língua portuguesa entre as 

populações – portuguesa e moçambicana – no Vale do Zambeze e nas Ilhas (Ibo, 

Moçambique, Quirimba, etc.) que ocorreu de forma pacífica e em contextos familiar ou 

de trocas comerciais e militares. A Igreja, do século XVI ao final do século XIX, não 

exerceu domínio sobre os nativos que relutavam na aceitação do Cristianismo. Não 

sendo a Igreja Católica naquele momento a propagadora da língua portuguesa, é 

aceitável que os nativos tenham-na aprendido com os afro-portugueses quando as 

línguas bantu foram gradativamente exportando vocábulos para o léxico português.  

A população afro-portuguesa tinha uma origem diversificada e embora reclamassem 

uma relação europeia muitos eram de linhagem indiana ou chinesa; eles não 

asseguravam o império português e seu estilo de vida era mais africano. Os afro-

portugueses tinham tanto de africano quanto de português e, a partir do século XVII, 

passaram a ser conhecidos como muzungos.  

O vocábulo muzungo surge nesse contexto sociocultural e linguístico com o significado 

de senhor; pessoa branca. Trata-se de vocábulo bantu (mzungu) das línguas Cisena e 

Cnyanja cujas populações étnicas de mesma denominação habitavam a região costeira 

de Sofala, Quelimane e Tete, região central. Os muzungos estabeleciam relações de 

parentesco com as linhagens dos chefes africanos e mantinham os costumes tradicionais 

moçambicanos como trabalhar a terra e as minas, guerrear, governar e consultavam os 

ngangas (feiticeiros). Ainda que os muzungos tivessem casas nas cidades de Sena, Tete 

ou Sofala, uma vez nas zonas rurais viviam como verdadeiros chefes africanos. Eram 

eles que detinham o intercâmbio comercial entre mercadores europeus e indianos e 

exerciam forte influência entre estes e os africanos das regiões locais impedindo a 

infiltração dos portugueses para as zonas rurais onde reinavam os chefes nativos 

(NEWITT, 1997). 

Os muzungos, atuando como intermediários entre os chefes africanos das regiões 

centrais e os mercadores que chegavam às zonas costeiras, tanto impediram a infiltração 

dos portugueses quanto promoveram a expansão do capital mercantil. Se de um lado 
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eles foram o instrumento forte, que inibiu a expansão e o domínio português em 

Moçambique, porque eram aliados dos moçambicanos e de linhagem africana, por  

outro lado, foram eles os agentes que permitiram a conquista e posterior domínio 

português. A ação dos afro-portugueses é paradoxal porque são esses muzungos que 

participaram ativamente do movimento nacionalista para derrubar o governo português. 

Eles – os muzungos ou afro-portugueses – foram um dos caminhos pelos quais a língua 

e a cultura portuguesa acabaram por ser transmitidas às demais populações 

moçambicanas (NEWTTI, 1997). 

É nesse contexto interlinguístico que as línguas nacionais moçambicanas foram 

exercendo interferência no léxico português e este foi se enriquecendo de termos de 

origem bantu suficientes para reconhecimento da variedade emergente do Português, 

pois é no léxico que se reflete em alto grau a complexidade da cultura.  

Afora os vocábulos de origem bantu que permaneceram na caracterização dos nomes 

das línguas e dos povos autóctones, muitos outros foram penetrando na língua 

portuguesa mediante a transferência cultural advinda das ações contextuais 

contemporâneas. O PM preserva alguns termos do passado, conforme registraremos, 

mais à frente, com intuito de demonstrarmos que a moçambicanização do Português 

ocorre desde a fase inicial do contato marítimo português  tendo mantido também os 

vocábulos de origem suaili.  

Os cronistas portugueses registraram uma importante indústria de embarcações no 

litoral moçambicano cujo teor pode explicitar o contato entre línguas e os empréstimos 

daí advindos. As embarcações de maior porte eram denominadas zambuco e as de 

menor porte bangwas, posteriormente passando a serem chamadas de pangaio.  

O vocábulo zambuco é de origem árabe e, nos escritos de Correa (1858, p. 414), o termo 

aparece inúmeras vezes e está sempre próximo aos termos naus e navios:  

... correo avante póla costa, e foy ler a Luiloa, onde lhe o Rey fez muyta honra, e esteve 

com muyto prazer passante de hum mês, aguardando por outros navios, e nom vindo se 

partio para ir a Melindo: e sendo no mar ouve vista de duas velas, e foy a ellas, e as 

tomou, que erão dous zambucos de Mouros de Bombaça, e com eles tornou a Quiloa.   
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Quanto ao termo pangaio, que encontramos atualmente no PM, esse mantém o mesmo 

significado do uso daquele período, qual seja, “pequeno barco de origem indiana39”. 

Encontramos tanto pangaio de origem africana, mas de étimo indeterminado, quanto 

pangayo significando remo curto e de pá, além de pangaio originário do malaio, 

pinggang40. Entretanto, é possível pangaio ser de origem africana conforme nos atesta 

Dalgado (1921, p. 158):  

... a sua procedência é africana, como sugerem quase todos os escritores antigos. O 

Padre Courtois regista pangayo como termo tetense no seu dicionário. O vocábulo 

também existe na língua macua.  

Entre as várias crônicas dos séculos XV ao XX aparece o termo pangaio com idêntico 

significado. Dentre eles, recortamos o emprego por João de Barros em 1555: “... sair 

fora do rio muitas lancharas e pangaios, que são navios de remo” (op. cit.).  

O panorama histórico, político, sociocultural e linguístico de Moçambique, nos finais do 

século XIX, não era muito diferente do panorama do século XVI quando da chegada 

dos portugueses. De acordo com historiadores a colônia moçambicana era “uma área 

sem limites certos nem fronteiras definidas e, verdadeiramente, um campo de ação de 

colonos livres, agrupados ou dispersos, tendo ao seu serviço e para seu uso a 

modestíssima organização de um governo débil e fraco” (ROCHA, 2006, p. 42-43).  

Somente no final do século XIX, por ocasião da Conferência de Berlim (1884-85) e o 

Ultimatum Inglês (1890) Portugal foi obrigado a delimitar o território de suas colônias e 

a estabelecer uma administração específica para as mesmas. Dentre essas ações, 

desencadearam invasões militares que culminaram na derrota dos reinos africanos, em 

especial, na tomada do Monomotapa que até então detinha, ainda que meio debilitado, o 

poder sobre o país.  

Se por um lado, as exigências da Conferência de Berlim trouxeram benefício para as 

colônias ultramarinas, porque Portugal deveria investir na economia e na educação, por 

outro lado, trouxeram malefícios, pois a delimitação das áreas geográficas não 

consideraram os agrupamentos étnico linguísticos tendo em vista o multilinguismo 

generalizado em África.  

                                                            
39 O termo pangaio encontra-se registrado no Minidicionário de Hildizina Dias (2002). 
40 Cf Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. 
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No que tange à divisão territorial, sem considerar os grupos étnicos e linguísticos - 

espalhados ao longo do continente - e a presença da língua portuguesa - língua de 

cultura e de administração ocidental - trouxe sérias consequências para o país que 

perduram ainda hoje: país acentuadamente monolíngue bantu; inexpressivo número de 

falantes do Português como língua segunda (L 2); considerável número de falantes de 

Português (L 2) sem competência linguística e comunicativa nessa língua e inexpressivo 

número de falantes do Português em consonância à norma europeia. Nesse sentido que 

prevalece ainda o uso do Português (padrão europeu) como sinal de prestígio social e 

intelectual em meio à variedade do Português Moçambicano; variedade esta que 

impulsionou(impulsiona) os intelectuais do pós-Independência a procurarem meios de 

institucionalizá-la. Entretanto, a coabitação da língua portuguesa com as línguas 

nacionais moçambicanas foi permitindo interferências linguísticas na língua alvo que, 

conjuntamente, possibilitou a construção de um patrimônio sociocultural luso-bantófono 

que distingue a variedade PM das demais variedades lusófonas. 

Dado esse contexto de benefícios e de malefícios, essencialmente, no que tange à 

divulgação da língua portuguesa, consideramos salutar esboçar um panorama histórico, 

sociocultural e linguístico a respeito da visão dos portugueses sobre os moçambicanos e 

a visão dos moçambicanos sobre os portugueses, ou mais precisamente, sobre o sistema 

de governo de ensino da língua portuguesa pautado na formação de mão de obra para 

trabalhar a terra garantindo a economia portuguesa (período colonial) e garantindo a 

economia moçambicana no período da guerra e do pós-Independência.  

2.3 A língua portuguesa em Moçambique Colonial: dados históricos,  
socioculturais e linguísticos 

A construção aqui consiste em descrever a política linguística da Metrópole no que 

tange à assimilação da língua e da cultura portuguesa. Para explicitação desse contexto 

sociocultural e linguístico realizamos uma abordagem de ambos os lados: a visão dos 

intelectuais portugueses sobre os moçambicanos e a visão dos intelectuais 

moçambicanos sobre os portugueses no âmbito do processo de aculturação portuguesa e 

de preservação da cultura moçambicana. Em seguida, descrevemos o movimento da 

Luta de Libertação com destaque ao papel atribuído à língua portuguesa num contexto 

de transição de governo colonialista para governo marxista-leninista.  
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2.3.1  A língua portuguesa como instrumento de aculturação 

Os registros históricos demonstraram a fraca atuação do governo português sobre 

Moçambique, fato esse que comprometeu a divulgação da língua portuguesa entre os 

nativos. A sociedade moçambicana permaneceu separada por língua e cultura, contudo, 

a política de aculturação atingiu pequena parcela da sociedade. Nesse contexto de 

diversidade linguística e cultural, acreditamos ser essencial uma abordagem 

sociocultural em que ressalte a visão dos intelectuais portugueses sobre os 

moçambicanos e a visão dos intelectuais moçambicanos sobre os portugueses, sob o 

viés da(s) língua(s).  

A  indecisão sobre o tipo de política educacional e linguística a ser adotado na colônia, 

sob a visão da dificuldade de os africanos assimilarem a língua e a cultura portuguesa 

por meio do ensino transparece no discurso do Padre Barroso em 1895: “é muito fácil 

afirmar que os negros são rebeldes à instrução e ao trabalho; isso seria axiomático; mas 

é falso. O que é mais difícil é criar escolas para eles, que justifiquem o seu nome” 

(ALMEIDA, 1979, 296-7; GÓMEZ, 1999, p.41). 

A rebeldia a que se referiu o Padre Barroso estava vinculada à exploração dos produtos 

naturais moçambicanos e à imposição do trabalho forçado (chibalo e/ou xibalo) que foi 

imposto aos nativos (SERRA, 2000). A tais fatos, acrescenta-se o desconhecimento da 

língua portuguesa devido à fraca atuação da Igreja Católica e rejeição da doutrina cristã 

católica por parte dos moçambicanos. Isto porque a história demonstrou o rico trabalho 

artesanal oriundo do intercâmbio cultural entre moçambicanos e árabes, principalmente, 

no trato com os fios de algodão. Ao redor de Sofala desenvolveram-se plantações de 

algodão, as machambas. A prosperidade das machambas de algodão permitiu que 

surgisse entre os habitantes dessa região um grupo de tecelões que, desfiando e tecendo 

os fios de algodão, misturavam-nos aos fios dos tecidos indianos produzindo assim um 

tipo de fio especial o qual também era produto de comércio na zona costeira (ROCHA, 

2006). 

É nesse contexto de trocas culturais, comerciais e linguísticas que surge o costume de as 

mulheres moçambicanas usarem a capulana. Os historiadores registram que a confecção 

e o uso da capulana remontam a meados do século XIX, tornando-se marca tradicional 

da identidade moçambicana. Silva (2008, p. 10) afirma que  “os tecidos mostram 
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também o processo de mudança nas sociedades africanas, atuando como vigorosos 

documentos do impacto do contato cultural, revelando atitudes de grupos frente à 

mudança”, intercâmbio cultural em que a língua não deixou de ser impactada. 

Esse fato também é relevante porque reflete a habilidade criativa e a arte moçambicana 

que, no processo de transformação cultural, denota uma interação de técnicas agrícolas e 

artesanais traduzidas num constante ensino-aprendizado e valorização do trabalho 

manual que passou a ser comercializado.  De acordo com Gramsci (1981, p. 9-10), “... 

qualquer trabalho físico, mesmo no mais mecânico e degradado existe um mínimo de 

qualificação técnica, mínimo de atividade intelectual criadora”. Os moçambicanos eram 

hábeis aprendizes e exímios artesãos o que contradiz a concepção dos intelectuais 

portugueses. Os moçambicanos rebelavam-se contra o sistema do xibalo, não contra o 

intercâmbio cultural movido por ensino e aprendizado como denota o impacto cultural 

no contexto da capulana. 

Convém destacarmos aqui que, regularmente, encontra-se nos registros históricos o 

descaso de Portugal para com o ensino nas colônias. Acreditamos que esse descaso deva 

ser visto sob a ótica de subversão da liberdade de trabalhar a terra e à ausência de 

política linguística para alfabetização e/ou ensino da língua portuguesa que fora imposta 

nas novas terras. Ressalte-se que, em Portugal, país predominantemente agrícola e 

dependente de matéria prima das colônias, também predominava o analfabetismo. Sobre 

o analfabetismo generalizado em Portugal, assim se manifestou a escritora Virginia 

Castro Almeida quando da publicação de um artigo para o Jornal do Século, em 1927: 

“a parte mais linda, mais forte e mais saudável da alma portuguesa reside nos seus 75% 

de analfabetos” (POMBO, s/d). 

Sendo assim, procuramos correlacionar a visão dos intelectuais portugueses à visão dos 

moçambicanos a fim de constatarmos que, embora algumas políticas linguísticas 

tenham sido traçadas, as mesmas não saíram das folhas de papel. E, na visão dos 

moçambicanos, o fracasso escolar não se prendeu à ausência de habilidade cognitiva 

nem à ociosidade, mas sim, como forma de manifestar indignação ao sistema de 

escravidão vivido, em sua própria terra natal, sob o sistema do xibalo e aos entraves 

administrativos portugueses quanto à obrigatoriedade de elaboração de planejamentos 

linguísticos na difusão da língua portuguesa.  
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As políticas educacionais endereçadas às colônias portuguesas foram sempre 

suplantadas por uma política de segregação sociocultural e racial em que, por razões 

lógicas ao sistema administrativo colonial, o ensino da língua portuguesa manteve-se 

longe dos moçambicanos. A longa tradição literária da língua portuguesa cooperava 

para que Portugal mantivesse o controle e o domínio sobre os moçambicanos cujas 

línguas eram ágrafas. Afora isso, Portugal vivia a tradição eurocêntrica de que a 

ausência de gramáticas e de dicionários de língua nacional era natural de povos bárbaros 

e selvagens. 

Mesmo após a Conferência de Berlim (1884), perdurou até o século XX a visão 

eurocêntrica de superioridade do homem branco e a inferioridade do homem negro, 

modelo de sistema que aprisionou os moçambicanos nos campos agrícolas e 

permanecessem monolíngues bantu. Os registros históricos a seguir ratificam o sistema 

de políticas eurocêntricas: 

... nem todos os súbditos do reino e seus domínios se destinariam aos estudos maiores 

porque deles se devem deduzir os que são necessariamente empregados nos serviços 

rústicos e constituem os braços e mãos do corpo político, bastando às pessoas destes 

grêmios as instruções do pároco41 (FERNANDES, 1978, p. 86).  

Adução esta compactuada pelo pedagogo Sanches que apregoava sobre o risco de se 

estender o ensino nos territórios onde Portugal dominava a fim de evitar “... que nelas 

os súbditos nativos possam adquirir honra e tal estado que saiam da classe dos 

lavradores, mercadores e oficiais.”  E acrescentava significativamente:  “porque todas as 

honras, cargos e empregos deviam sair somente da autoridade e da jurisdição do 

soberano, para ficar dependente a dita colônia da capital” (op. cit.).  

Os intelectuais estavam submetidos ao modelo de políticas educacionais e de políticas 

linguísticas porque também eles eram parte do sistema eurocêntrico de divisão social e 

racial. De acordo com Gramsci (1981, p.13-14),  

a produção desses intelectuais garante o sistema político administrativo do Estado que 

corresponde “à função de ‘hegemonia’ que o grupo dominante exerce em toda a 

sociedade e àquela de ‘domínio direto’ ou de comando, que se expressa o Estado e no 

governo ‘jurídico’.  

                                                            
41 Proposta da Real Mesa Censória, 3.8.1772. Citação do Ministro de D. José I.  
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É inegável que tal sistema não refletiu na difusão da língua portuguesa entre os 

moçambicanos tendo em conta que o ensino da catequese era exercido em língua 

nacional bantu. Alguns recortes históricos explicitam a exploração colonialista em 

Moçambique para atender a economia da Metrópole na medida em que correlacionam 

trabalho e subsistência: 

De acordo com o 1º artigo do Regulamento de 1899:   

todos os indígenas das províncias ultramarinas de Portugal estão sujeitos à obrigação 

moral e legal de obter através do trabalho os meios que eles não têm para subsistir e 

para melhorar sua condição social. Eles têm plena liberdade para escolher a forma de 

cumprirem esta obrigação, mas se eles não a cumprirem, a autoridade pública deve 

forçar seu cumprimento (apud GÓMEZ, 1999, p. 38).  

Observe-se o paradoxo entre plena liberdade para escolher x se não a cumprirem o 

qual mostra o controle efetivo da Metrópole sobre a vida do moçambicano e a 

intervenção autoritária sobre os nativos para quem o trabalho, assim dimensionado e 

praticado, consistia num modo degradante de vida e de construção de sua história sem o 

livre arbítrio de explorar a terra para sobrevivência individual, familiar e coletiva. 

Raríssimos eram os moçambicanos capazes de atender às exigências de assegurar a 

sobrevivência familiar pelo cultivo de produtos para exportação. 

Compartilhavam dos ideais políticos do passado, os governadores de Moçambique do 

século XX, asseguradores da política exploratória dos bens naturais da terra e do 

trabalho forçado. Eles divulgavam a respeito da incapacidade de os africanos 

ascenderem-se socialmente e desenvolverem seu potencial cognitivo e criativo 

manifestando-se contrários à criação de escolas para os nativos e, consequentemente, 

negando-lhes o aprendizado da língua portuguesa, cujo fracasso era atribuído ao próprio 

africano e não ao sistema administrativo. Assim se pronunciava Mouzinho de 

Albuquerque, governador geral de Moçambique (1896-1898): “Quanto a mim, o que 

nós precisamos fazer para educar e civilizar o indígena, é desenvolver-lhe de forma 

prática as habilidades para uma profissão manual e aproveitar o seu trabalho na 

exploração da província (HEDGES, 1999, p.10-15). 

As relações de produção para sustentar a economia portuguesa requeriam uma política 

de assimilação cultural em que justificavam a implantação dos valores culturais 
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portugueses, entretanto, se o domínio deveria iniciar-se pelo ensino da língua 

portuguesa, isso não ocorreu. A quase inexistência de políticas educacionais e 

linguísticas em Moçambique não impediu que os intelectuais portugueses discutissem o 

tipo de educação destinado às colônias, ou seja, se eles deveriam ser ensinados, uma vez 

que a política do governo português os concebia como força trabalhadora, conforme 

afirmou Freire de Andrade, governador de Moçambique de 1906 a 1910:  

a única educação a dar ao africano é aquela que faça dele um trabalhador. Quanto a 

mim, o que nós precisamos fazer para educar e civilizar o indígena, é desenvolver-lhe 

de forma prática as habilidades para uma profissão manual e aproveitar o seu trabalho 

na exploração da Província. (MEC, 1980)   

Gómez (1999, p. 31-42), discorrendo a respeito da educação colonial salienta que, 

nesses debates, discutiam sobre a possibilidade de os africanos tornarem-se civilizados 

sem ensino e em qual língua deveriam ser ensinados, em Português ou nas línguas 

bantu. Embora tais questões fossem importantes, elas eram bizarras porque não havia na 

prática uma política de assimilação cultural. Moçambicanos e portugueses viviam 

separados geográfica e linguisticamente; poucos eram os nativos que conviviam 

próximos aos portugueses expondo-se à assimilação da cultura europeia. 

Nesse ritmo colonialista, foi institucionalizado, em 1917, o estatuto do assimilado, isto 

é, o negro moçambicano que já havia incorporado a cultura portuguesa e abandonado os 

costumes tradicionais, dentre eles, o principal era o domínio da língua portuguesa. A 

partir de então, a população moçambicana estava legalmente dividida em três 

categorias: os brancos portugueses, os assimilados e os indígenas. Aos brancos 

destinava-se a ocupação dos cargos administrativos e o estatuto de cidadão português, 

aos assimilados alguns direitos de cidadania embora na prática pouca ou nenhuma 

regalia mantivessem na administração do país e, aos indígenas, nenhum direito estava 

reservado, esses eram considerados bárbaros e selvagens. Aliás, era essa classe de 

nativos que cooperava com seu trabalho (xibalo) no cultivo e plantio das machambas 

cujos produtos atendiam à necessidade de exportação de matéria prima para Portugal, 

sustentando assim a economia portuguesa.  

Antonio Salazar assumiu o governo de Portugal em 1926, e seu governo surgiu com 

uma componente agrária muito forte, principalmente, no cultivo e exportação do 

algodão. Durante o período de produção algodoeira a população era impossibilitada de 
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cultivar suas machambas passando então por um período de fome e acentuada 

pobreza. Foi durante seu governo que se promulgou ao Acto Colonial (1930) e o 

Acordo Missionário (1940), ratificado pelo Estatuto Missionário (1941), em que o 

Estado conferiu à Igreja Católica o ensino aos povos africanos. Cumpria então à Igreja 

Católica a missão de “civilizar e nacionalizar os indígenas das colônias por meio da 

língua portuguesa e transformação dos costumes selvagens.” (Anuário do Ensino, 1930; 

MONDLANE, 1977, p. 70; HEDGES, 1999, p. 47)  

A política linguística de assimilação cultural deveria atender ao estabelecido nos artigos 

68º e 69º do Estatuto Missionário: 

Aqueles planos e programas terão em vista a perfeita nacionalização e harmonia com os 

sexos, condições e conveniências das economias regionais, compreendendo na 

moralização e abandono da ociosidade e a preparação de futuros trabalhadores rurais e 

artífices que produzam o suficiente para as suas necessidades e encargos sociais. 

O ensino indígena será, assim, essencialmente nacionalista, prático e conducente ao 

indígena poder auferir meios para seu sustento e de sua família e terá em conta o estado 

social e psicologia das populações a que se destina. 

Cabe ao governo, por intermédio dos serviços de instrução da respectiva colônia, indicar 

quais os conhecimentos técnicos que em cada região mais convém ministrar aos 

indígenas. 

Nas escolas é obrigatório o ensino e uso da língua portuguesa. Fora das escolas os 

missionários e os auxiliares usarão também a língua portuguesa. No ensino da religião 

pode porém ser livremente usada a língua indígena (REGO SILVA, 1956, p. 458). 

A leitura desse estatuto deixa transparecer considerações de índole geopolíticas e 

econômicas perspectivadas pela Metrópole, pois a língua não é parte isolada do sistema 

governativo dominador. A política linguística adotada tem por base o domínio e o 

controle do moçambicano quanto à sua submissão a Portugal, isto porque, de acordo 

com Lopes (2004, p. 113),  

a influência de uma língua sobre outra depende significativamente dos registros que 

ocupa. (...) Quando uma língua externa captura, por exemplo, o registo do ritual 

religioso (manifestado em atos como o nascimento, o baptismo, o casamento, a morte, a 

oração, em geral, etc.), a língua interna fica em risco.  
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A permissão de o ensino da catequese ser em língua nacional moçambicana justificou a 

política de assimilação cultural para além de favorecer o domínio sobre o moçambicano, 

pois a língua seria capaz de capturar sua cosmovisão, particularmente, a crença e a 

moral da tradição bantu. A intenção dessa política era doutrinar os moçambicanos, 

assegurando assim a Portugal uma população dócil e leal, pois na submissão a Deus, 

alcançava-se a submissão às leis e ao Estado. Mondlane (1977, p.71) afirma que, não 

sem razão, o ensino aos africanos estava destinado à Igreja Católica.  

Essa política colonial estava tão enraizada que o próprio governo, na figura de Salazar, 

explicita a atuação portuguesa: 

O colonialismo exige essencialmente o desnível  das raças e das culturas, um objectivo 

de exploração econômica servido pela dominação política, a qual geralmente se exprime 

pela diferenciação entre cidadão e súdito. Não há colonialismo onde nenhum benefício 

estratégico ou financeiro se tira (...) não é possível conceber estatuto de condição de 

colônia quando é semelhante o nível de vida, idêntica a cultura e, indiferenciado o 

direito público, igual a posição dos indivíduos perante as instituições e as leis. Não pode 

haver colonialismo onde o povo faz parte integrante da Nação, onde os cidadãos 

colaboram activamente na formação do Estado, em termos de igualdade com todos os 

mais, onde indivíduos exercem funções públicas e se movem e trabalham no conjunto 

dos territórios. E tudo isto não de agora, estabelecido ou legislado à pressa, mas 

cimentado pelos séculos, quase podemos dizer desde sempre (GÓMEZ, 1999, p. 76). 

Gómez (1999) ao comentar o discurso de Salazar, considerou que, na segunda parte 

desse discurso, o governador alegava que esse sistema colonial não se aplicava nas 

colônias portuguesas. Porém, na prática, foi justamente esse modelo de governo 

colonial que prevaleceu nas colônias em que a ausência de políticas educacionais 

efetivas comprometeu o aprendizado da língua portuguesa. Embora a assimilação 

cultural tivesse como base transformadora o conhecimento do Português, a assimilação 

cultural de poucos africanos tinha duas finalidades: formar um indivíduo nativo que 

seria o intermediário entre o estado colonial e a população e inculcar-lhe uma atitude de 

servidão. Estes dois fins são expostos pelo Cardeal Cerejeira, em 1960: “Tentamos 

atingir a população nativa em extensão e profundidade para os ensinar a ler, escrever e 

contar, não para os fazer doutores (...) Educá-los e instruí-los de modo a fazer deles 

prisioneiros da terra e protegê-los da atração das cidades” (MONDLANE, 1977, p. 59). 
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A divisão social da comunidade moçambicana retrata bem essa separação entre trabalho 

mental e trabalho manual a partir da política educacional adotada pela metrópole em 

que institucionalizava o ensino dicotômico justificado por Mário Malheiros (Diretor da 

Instrução Pública de Portugal) em 1931:  

Tendo em conta que os povos primitivos não podem ser civilizados senão pouco a 

pouco, que a população da colônia se compõe de elementos, uns civilizados, outros 

primitivos, foram instituídos (nas colônias portuguesas) dois gêneros de ensino 

primário: um para europeus e assimilados, outro para primitivos (Gómez 1999, p.59).  

A justificativa desse Ministro durante a Exposição Colonial Internacional de Paris 

(1931) expõe e atesta a lentidão, a fragilidade e o atraso do sistema educacional 

existente nas colônias ao atribuir a responsabilidade do fracasso aos próprios nativos.  A 

probabilidade de um africano se tornar português era  se ele fosse católico, como 

declarara o subsecretário da Administração Ultramarina, Adriano Moreira, em 1960: “a 

formação de qualidades cristãs levava à formação de qualidades portuguesas.” (apud 

Mondlane, 1977, p.70-71) Desde então, foram instituídos dois sistemas de ensino para 

as colônias: um para os africanos denominados “indígenas” e outro para os não 

indígenas (portugueses, asiáticos e assimilados).   

O ensino destinado aos indígenas estava elaborado em “ensino rudimentar” (ensino de 

adaptação a partir de 1956) e ensino primário. O ensino rudimentar tinha a finalidade de 

conduzir gradualmente o indígena de uma vida selvagem a uma vida civilizada 

(MONDLANE, 1977, p. 61; HEDGES, 1999, p. 180). O período desse ensino era de 

dois anos (1ª. e 2ª. Classes) e deveria proporcionar às crianças autóctones condições de 

ingressarem no ensino primário (3ª. e 4ª. Classes), quando já deveriam ter alcançado o 

mesmo nível das crianças não indígenas.   

A maioria das crianças ingressantes no ensino rudimentar não alcançava o ensino 

primário devido ao pouco conhecimento da língua portuguesa. Isto porque o uso da 

língua portuguesa restringia-se ao espaço escola e/ou ao espaço escola-catequese, pois 

entre seus familiares a criança fazia uso de sua língua materna bantu. Além disto, os 

livros eram editados em Portugal sendo por isso o conteúdo voltado à cultura 

portuguesa e ignorada a cultura africana. O programa educacional instruía aos 

professores que escolhessem trechos históricos tendo em vista incutir nos alunos “o 
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amor de Portugal e o legítimo orgulho de ter nascido em terra portuguesa” (Anuário do 

Ensino, 1930, apud HEDGES, 1999, p. 47).  

O ensino secundário (liceal e técnico) liceal incluía o 1º ciclo (dois anos), o 2º ciclo (três 

anos) e o 3º ciclo (dois anos). O 3º ciclo destinava-se àqueles que se preparavam para o 

ingresso na Universidade. Os europeus, asiáticos e alguns moçambicanos ricos 

comumente enviavam seus filhos para cursar uma universidade no exterior.   

Havia também as Escolas de Artes e Ofícios destinadas aos nativos  principalmente aos 

filhos dos régulos; elas estavam localizadas nas cidades de Lourenço Marques (atual 

Maputo), Beira e Inhambane. Embora os filhos dos régulos gozassem de certos 

privilégios, principalmente o de dominar a língua portuguesa e de ser membro de 

família africana abastada, nem sempre lhes era fácil ingressar no liceu. Em 1960, por 

exemplo, no Liceu Salazar, de uma população escolar de 1000 alunos, apenas 30 deles 

era moçambicanos negros (MONDLANE, 1977, p.66).   

Sob essa perspectiva, é possível reconhecer que a educação em Moçambique destinada 

aos autóctones cumpria o papel de preparar mão de obra especializada nas técnicas 

agrícolas e nas técnicas administrativas de nível mais baixo socialmente.  O sistema 

educacional colonialista e o escasso número de escolas no país comprometeram a 

difusão da língua portuguesa entre a população. Isto porque as poucas escolas estavam 

situadas nas principais cidades e a maioria da população estava concentrada no campo 

onde havia poucas escolas missionárias.  

As missões religiosas protestantes também tinham concessão para fundar escolas e 

ministrar o ensino rudimentar (ou adaptação) para os indígenas, desde que o programa 

pedagógico seguisse o modelo português e fosse ministrado em língua portuguesa. 

Embora as missões protestantes tivessem autorização para apenas ministrar o ensino 

rudimentar, as atividades que desenvolveram junto aos autóctones incomodaram os 

portugueses. Constantemente os missionários protestantes eram acusados de 

“desnacionalizar o africano” sendo, portanto, vigiados pelo governo português 

(MONDLANE, 1977; BUTSELAR, 1987).  

Os missionários protestantes ensinavam a língua portuguesa em sinal de respeito a 

Portugal e também alfabetizavam as crianças na língua materna  dado o vasto trabalho 
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de gramaticalização de várias línguas bantu. Como exemplo, pode-se citar a tradução da 

Bíblia para a língua tsonga acompanhada  por Paul Berthoud (1883), a tradução para a 

língua Ronga (1885 e 1893) realizada por Roberto Mashaba  e a tradução de Wilcox e 

Richardas (1901-1906)  para a língua Xitsu dentre outros (Butselar, 1987, p. 179-180). 

Destaca-se também a gramaticalização da língua Xichangana realizada pelo Padre 

Armando Ribeiro42 da Ordem dos Padres Vicentinos que chegaram a Moçambique em 

1940.   

Durante o período de 1940 a 1960, foram estabelecidas várias políticas educacionais 

para as colônias, no entanto, se a finalidade era educar e civilizar, na prática 

pouquíssimos moçambicanos foram aculturados. O irrisório número de escolas 

primárias incluindo as rudimentares – 1 para 499 Km² e 1 para 3.494 habitantes -  

impediram que a maioria dos moçambicanos recebessem qualquer tipo de ensino e 

tivessem contato com a língua portuguesa.  

Para além do escasso número de escolas rudimentares e primárias, principalmente nas 

zonas rurais, outros entraves impediram o contato das crianças moçambicanas com 

qualquer tipo de ensino. Dentre eles destacamos a resistência dos pais que temiam o 

abandono da cultura bantu se a criança tivesse contato com o ensino português; a 

resistência dos moçambicanos ao cristianismo; a longa distância entre casa e escola a 

ser percorrida por uma criança sozinha; o casamento precoce das meninas e, soma-se a 

tudo isso, a ajuda das crianças nos cuidados da casa e das machambas.   

Afora isto, o conteúdo pedagógico altamente religioso e ministrado na língua local, com 

grande parte dos horários preenchidos por trabalhos manuais, os livros didáticos com 

contexto português e o fraco domínio dos professores em língua portuguesa dificultaram 

o aprendizado das crianças na língua da Metrópole. Os trabalhos manuais consistiam 

também em plantar e cultivar machambas para as missões (católicas e protestantes).  

                                                            
42O Pe. Armando Ribeiro foi missionário católico em Moçambique – províncias de Magude (Incomáti) e 
Caniçado (Limpopo) durante 30 anos. Envolvido e apaixonado pela cultura bantu, publicou “Gramática 
Changana” e o livro “601 provérbios Changanas” em vida. O Pe. Ribeiro deixou vários apontamentos que 
foram organizados após sua morte pelo Pe. Antonio da Fonseca Soares e revisado por Bento Sitoe. Esses 
apontamentos converteram-se no “Dicionário Gramatical Changana” publicado em 2010 pela Paulinas 
Editora.   
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O resultado desse contexto de raríssimas condições de aprendizado da língua portuguesa 

ratifica a porcentagem anual de apenas 1,5% de crianças alfabetizadas. Como exemplo, 

em 1959 havia 392 796 recebendo ensino de adaptação, destas só 6982 conseguiram 

entrar na escola primária (MONDLANE, 1977, p. 65).   

Embora o Estado, as missões católica e protestante tenham fundado escolas, essas não 

foram suficientes para atender toda a população infantil: em 1955 havia 2041 escolas 

rudimentares, sendo 2000 católicas, 27 protestantes e 2 do Estado; em 1959 

aproximadamente 98% da população continuava analfabeta e, por conseguinte, sem 

conhecimento da língua portuguesa (Mondlane, 1977, p.65, Gómez, 1999, p. 66).   

Os intelectuais moçambicanos da Frelimo opõem-se a esse tipo de educação dicotômica 

visto que aqueles que produziam para assegurar a economia portuguesa viviam em 

estado de lastimável pobreza e ignorância quanto às técnicas científicas de 

produtividade em todas as linhas. Sendo assim, os líderes da Frelimo se dirigem ao 

sistema de governo e aos seus líderes denominando-os de inimigos. O conceito de 

inimigo aqui deve ser entendido com o significado de violação da liberdade e à 

escravidão na sua própria terra natal.  

A revolta dos intelectuais moçambicanos, portanto, se reproduz na indignação de terem 

violados os direitos naturais do homem nativo (os indígenas selvagens e brutos como 

eram denominados pelo governo português) situação adversa à natureza humana. Tal 

situação conduz os líderes da Frelimo a denominarem de inimigos os agentes 

portugueses. Ou, como caracteriza Mondlane (1977), inimigo era o sistema de governo 

da Metrópole.  

O inimigo então se configurava em três linhas administrativas impostas aos 

moçambicanos: economia, educação e religião. Na área da Economia concentravam-se a 

exploração dos recursos naturais de Moçambique e a exploração da mão de obra; na 

área da Educação estavam ausentes ações práticas que tiravam dos moçambicanos o 

direito à cidadania, principalmente, pela ausência de planejamentos para o ensino da 

língua portuguesa e gramaticalização das línguas bantu, aliás, menosprezo pelas línguas 

moçambicanas pejorativamente denominadas “línguas de cães”43. No campo da religião, 

estavam os dogmas cristãos em contraste com as crenças da cultura local. Conforme se 

                                                            
43 Cf KITOKO- 
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manifestavam os líderes da Frelimo: “E até nas nossas crenças, o inimigo cavilosamente 

instala a sua base” (FRELIMO, 1975, p. 6).  

O processo de aculturação não atingiu toda a população moçambicana porque a 

porcentagem de  portugueses habitando em Moçambique era de 2% e, pouco ou nenhum 

contato havia entre eles e os moçambicanos com exceção de aproximação para 

pagamento dos impostos; para contrato de trabalho forçado e apreensão das terras. 

Indubitavelmente, era impossível o moçambicano assimilar a língua e a cultura 

portuguesa embora imposta. Esses contatos esporádicos causavam nos moçambicanos 

uma impressão desfavorável em relação à cultura e à língua do colonizador.  

A sociedade moçambicana era composta também de um pequeno grupo de assimilados 

– nativos negros que haviam incorporado a língua e a cultura portuguesa – quer por 

ações missionárias, quer por estudo no estrangeiro. Entretanto, essa minoria vivia 

distante de seu grupo étnico: alguns mantinham contatos esporádicos com familiares 

residentes nas zonas rurais e outros se mantinham afastados. Trazemos a título de 

exemplificação o testemunho de Brazão Mazula (1995, p.1) sobre a motivação de 

realizar sua tese de doutorado, a qual retrata o contexto de aculturação: 

A primeira fase foi marcada por contatos diretos com as populações de Unango, 

Majune, Litunde, Cuamba e Lichinga, na província de Niassa, entre 1971 e 1976. 

Aqueles encontros despertaram em mim a curiosidade de conhecer melhor o universo 

cultural bantu no que me inseria, mas excluído dele por formação escolar. À medida que 

ia penetrando mais na alma do povo, perscrutando as suas ansiedades, fui conhecendo 

mais a realidade social e políticas. Foram verdadeiras lições os encontros com os chefes 

Ce Kalange (...) Fui sentindo necessidade conhecer mais por dentro a história, os 

costumes, os hábitos, a tradição do Povo. Para isso, além do nyanja, minha língua 

materna, tive que aprender a língua emmakhwa ...   

De um jeito ou de outro, formou-se em Moçambique um pequeno grupo de intelectuais 

que se destacaram na prosa, na poesia e na arte, dentre eles ficaram na história os nomes 

de Malagantana e Craveirinha (pintores); Luis Bernardo Honwana (contista); José 

Craveirinha e Noémia de Sousa (poetas).   
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Não obstante ser um grupo minoritário e impotente contra o sistema colonial, as vozes 

desses intelectuais expressaram em língua portuguesa, o inconformismo como 

demonstra o poema Grito Negro44, de Craveirinha:  

Eu sou carvão!  
E tu arrancas-me brutalmente do chão   
e fazes-me tua mina, patrão.  
Eu sou carvão  
E tu acendes-me, patrão  
Para te servir eternamente como forço motriz  
Mas eternamente não, patrão.  
Eu sou carvão  
E tenho que arder, sim  
E queimar tudo com a força da minha combustão.  
Eu sou carvão  
Tenho que arder na exploração  
Arder vivo como alcatrão, meu irmão  
Até não ser mais a tua mina, patrão.  
Eu sou carvão  
Tenho que arder  
Queimar tudo com o fogo da minha combustão  
Sim!  
Eu serei o teu carvão, patrão.  
 
(MONDLANE, 1977, p. 118 

 
 

                                                            
44 A versão original desse poema foi retirada da obra Antologia Temática de Poesia Africana. Vol. I de 
Mário de Andrade pelo editor.  
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Nos anos quarenta e cinquenta do século XX, permeou também como tema na literatura 

africana a tristeza dos mulatos e a expressão das raízes bantu moçambicanas como 

demonstra o poema “Aqui nascemos” de Marcelino dos Santos:   

 

A terra onde nascemos  
Vem de longe  
Com o tempo.  
Nossos avós  
Nasceram  
E viveram nesta terra.  
(...)   
Seus braços  
Abraçaram a terra  
No trabalho quotidiano  
E esculpindo as pedras férteis  
Do mundo a começar  
Em cores iniciaram  
O grande desenho da vida.  

 
Os intelectuais moçambicanos, que haviam assimilado a língua e a cultura portuguesa, 

encontraram na literatura poética uma forma de desenhar o simulacro das sociedades 

bantu e europeia. Sociedades reunidas no mesmo espaço, mas separadas geográfica e 

linguisticamente pelo modelo de governo de exploração da terra e do trabalho forçado. 

Tomemos o poema “A Fraternidade das Palavras”, de Craveirinha45: 

O céu 

É uma m´benga46 

Onde todos os braços das mamanas 

Repisam os bagos de estrelas. 

 

Amigos: 

As palavras mesmo estranhas 

Se têm música verdadeira 

só precisam de quem as toque 

ao mesmo ritmo para serem 

todas irmãs. 

 

                                                            
45 In:  http://www.ciberduvidas.com/antologia.php?rid=617 Acesso em 30.11.2013, 15.05.2014. 
46 m´benga - pote de barro 
mamanas – mulheres 
ronga – dialecto mais meridional do grupo linguístico banto tsonga. 
 ganguissam – namoram 
satanhoco – uma coisa que não presta 
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E eis que num espasmo 

De harmonia como todas as coisas 

Palavras rongas e algarvias ganguissam 

Neste satanhoco papel 

E recombinam o poema. 

 

O poema “Fraternidade das Palavras”, de Craveirinha, revela a habilidade de o 

moçambicano conviver, simultaneamente, com afinidades e diversidades de línguas e de 

culturas. Ao correlacionarmos a voz do moçambicano assimilado que fala no poema ao 

contexto sociocultural de opressão e de repressão que lhe cobriam de sentimentos de 

tristeza, por viver longe e afastado da tradição de seus ancestrais, reencontramos a voz 

dos intelectuais “revolucionários” que afirmavam não ser contra os portugueses, mas 

sim, contra o sistema de governo colonial fascista.  

 

Craveirinha propõe a fraternidade entre valores morais e éticos em que o instrumento 

“língua”, poderia quebrar barreiras ideológicas e unir portugueses e bantu num mesmo 

ideal: o respeito, o reconhecimento de afinidades e  aceitação da diversidade. Em 

Craveirinha encontramos  o sentido, nosso contemporâneo, da Lusofonia. 

 

Ao reconstruir a história da arte em Moçambique, Costa (2013) salienta o tom e as cores 

de tristeza, de liberdade, de opressão, de dúvida, enfim, a expressão nacionalista47 que 

os moçambicanos imprimiam na prosa, na poesia, na pintura, na música, no artesanato: 

 

Este movimento de intelectuais e artistas urbanos, de origem e experiência 

diversificada, não foi um movimento unitário e incluiu atitudes e respostas muito 

distintas em relação ao contexto de dominação colonial que se vivia. (...) porque nem 

sempre foi reconhecido o seu contributo na formulação de uma cultura nacional 

moçambicana. (...) Este movimento incluiu moçambicanos brancos tentando descobrir o 

seu papel enquanto intelectuais, moçambicanos negros que tinham que viver e reflectir 

sobre as implicações políticas e sociais de ser ou de se tornar assimilado e mestiços que 

tinham vivido a vida inteira entre duas culturas (COSTA, 2013, p.208). 

                                                            
47 Costa (2013, p.208-222), aborda a manifestação dos ideais de Independência no contexto da Luta de 
Libertação, mais precisamente, fim do período colonial e anterior à Independência.  De acordo com esta 
autora, “um dos resultados da prática de expressão na arte foi a coleção de poemas de militantes da 
Frelimo e combatentes da luta de libertação reunida, sob o título Poesia de Combate I e publicada pela 
Frelimo/Departamento de Educação e Cultura em 1971.” Citemos um fragmento da introdução:  “Graças 
à Revolução em Moçambique, a poesia, como todas as outras artes, deixou de ser privilégio de uma elite, 
de uma classe ... (...) Um dos grandes méritos da Revolução é precisamente permitir ao povo produzir, 
libertar a sua energia criadora, que esteve sufocada durante tanto tempo” (op. cit., 219). 
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Mondlane (1975) faz referência a esse movimento de intelectuais e artistas 

moçambicanos que, devido à opressão e vigilância, encontraram na arte o meio e o 

instrumento de denúncia e de reflexão sobre os três aspectos essenciais da situação: 

discriminação racial, exploração do sistema colonial e segregação social. Para ele, esses 

movimentos, no início, centravam-se apenas no âmbito cultural, pois “essa minoria 

urbana politizada” vivia separada e longe das aflições “da massa populacional que 

suportava o fardo da exploração, que de facto sofria o trabalho forçado, o cultivo 

obrigatório e a ameaça da violência no dia a dia.” 

 

Os movimentos em torno da arte se iniciaram bem antes dos anos sessenta; na década de 

1930, Daniel Marivati – romancista e compositor na língua Tsonga –  gravou um dos 

primeiros discos moçambicanos. De acordo com Hedges (1999),  as manifestações 

escritas e as manifestações populares (não escritas) foram igualmente inspiradas na 

experiência diária moçambicana. As manifestações escritas como foi o caso de O Brado 

Africano foi reprimida na década de 1930. A partir da década de 1940, destacam-se os 

poetas José Craveirinha e Noemia de Sousa; o contista Luis Bernardo Honwana, os 

pintores Malangatana e Craveirinha (João Craveirinha, sobrinho do poeta).   

 

Hedges (1999, 222-227), faz menção às manifestações populares bem mais antigas, 

como a canção Paiva, que teria surgido em 1900. Essa canção descreve com repulsa a 

violência dos capatazes brancos e negros chefiados por Paiva Raposo, sobre os 

trabalhadores da companhia açucareira britânica.  Ela se tornou notória e evoluiu em 

diversas versões, porém, todas repletas de protestos às culturas forçadas, de tal como 

que Paiva se tornou num símbolo regional das injustiças praticadas.  

 

As músicas, as danças, a literatura oral e escrita, a pintura, a arte plástica (escultura e 

máscaras) foram os meios de transmissão de valores culturais bantu e constituíram as 

formas de crítica social e de protesto ao colonialismo. Eram as formas de expressão 

mais viáveis, por serem imunes à repressão colonial porque incompreensíveis ao 

colonizador, que desconhecia e menosprezava a língua e a cultura moçambicana. 

 

A língua é  transmissora de cultura como também é um instrumento de contra cultura da 

qual o povo se vale para expressar sentimentos, emoções, críticas, aceitação e rejeição. 
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É interessante destacar que, nesse cenário de expressão do mundo real pela arte,  

visualizamos na sociedade moçambicana o desejo de mudanças, não por armas de fogo, 

mas pelas armas que a língua lhe oferecia, como retratou Craveirinha em “A 

Fraternidade das Palavras” e se posicionou a respeito de preconceito e de segregação 

social: “... não abdicar de uma cultura indígena, nem renegar uma corrente europeia” 

(...) por que não unir as nossas duas claridades afim (sic) de suprimir todas as 

sombras?”48 (COSTA, 2013, p. 137). 

O contexto histórico ora traçado demonstra o isolamento entre membros de mesmo 

grupo étnico e/ou de grupos espalhados ao longo do território de Moçambique, 

configura-se um estado de sociedade fragmentada vivendo sob um jugo insuportável 

de trabalho forçado e de menosprezo cultural e linguístico.  Constata-se que a 

interação entre povos de culturas e línguas estrangeiras repercutiram no uso do 

Português em Moçambique. O encontro de línguas e de culturas conferiu à língua 

portuguesa características peculiares de moçambicanização, ou seja, ao longo do 

tempo o Português foi sofrendo mudanças, principalmente no léxico, que hoje o 

identifica como Português Moçambicano. 

Em síntese, é contra o sistema opressor que os intelectuais se reúnem em prol da causa 

do moçambicano exigindo melhorias de condições de vida que vão culminar na Luta de 

libertação pela Independência de Moçambique (1964-1974), concebendo o ensino e a 

alfabetização em língua portuguesa como instrumento de guerra. 

2.3.2   A língua portuguesa como instrumento de guerra 

O período da Luta Armada em Moçambique (1964-1974) contra o sistema de governo 

português esteve voltado para alfabetização em língua portuguesa por duas razões: era 

língua de cultura capaz de divulgar os ideais da guerra de libertação, entretanto 

desconhecida pela maioria da população. O desconhecimento da língua portuguesa na 

maior parte do país, essencialmente, nas zonas rurais, estava diretamente ligada ao 

pequeno número de escolas primárias e, menos ainda, ao número de escolas 

secundárias. 

A escola é o meio para elaborar os intelectuais de diversos níveis e, dada à 

complexidade do sistema colonial, deve-se notar que a elaboração das camadas 

                                                            
48 Cf José Craveirinha. Consciência de Raça. Publicado em O Brado Africano, 1954. (COSTA, 2013) 
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intelectuais se dá de acordo com processos históricos concretos, daí a importância de 

considerar os principais fatos que impulsionaram a revolta dos moçambicanos contra o 

governo português que culminaram na luta armada e/ou luta de libertação (1964-1974) 

sob a direção da Frelimo, cujos líderes haviam adquirido especialização científica no 

exterior.  

Gramsci (1981, p. 22-23), no início do século XX, propunha uma reflexão a respeito da 

influência direta e indireta que os intelectuais negros poderiam exercer sobre as massas 

atrasadas, oprimidas e menosprezadas da África. Nada tão bem delineado face à 

interferência dos intelectuais moçambicanos formados no estrangeiro contra o sistema 

de governo colonial  e, posteriormente, a formação de um partido (Frelimo) imbuído de 

esforço ideológico em prol da liberdade de seus compatriotas. Dentre eles destacaram-se 

Eduardo Mondlane49 – líder e fundador da Frelimo; formado nos Estados Unidos - e 

Samora Machel50. 

Os discursos de Samora Machel, durante o período da luta de libertação, revelaram a 

intelectualidade e ações desse cidadão em poder reverter o quadro de estado de 

submissão do moçambicano ao quadro de liberdade, ainda que se sustentasse a força 

produtiva do trabalho manual. Para ele, ou mais precisamente, para os líderes da 

Frelimo, os meios de produção eram a força motriz na formação do Estado-Nação em 

que o trabalho do camponês, do operário, enfim, o trabalho coletivo asseguraria a 

riqueza e o bem estar da população. Portanto, a produção era vista como uma escola 

onde se aprendia na prática.   

O programa da Frelimo era formar líderes que divulgassem os ideais revolucionários 

capazes de derrubar o antigo governo e formar um novo governo; foi nesse terreno 
                                                            
49 Eduardo Mondlane nasceu na província de Gaza em 1920 e foi morto por um atentado de bomba-
encomenda em 1969. Filho de um abastado chefe africano foi educado na casa de um pastor da Missão 
Suíça. Seguiu para a África do Sul para estudar de onde foi expulso. Estudou em Portugal e doutorou-se 
em Sociologia nos Estados Unidos onde trabalhou para a ONU. Retornou a Moçambique em 1962. 
http://www.oberlin.edu/archive/holdings/finding/RG30/SG307/biography2.html Último acesso em 
30.06.2014.  
50 Samora Machel nasceu na província de Gaza em 1933,  filho de um agricultor, Mandande Moisés 
Machel, da aldeia de Madragoa (actualmente Chilembene). Entrou na escola primária com nove anos, 
frequentando uma escola da Igreja Católica.  A seguir ao golpe-de-estado militar de 25 de Abril de 1974, 
em Portugal (a "Revolução dos Cravos"), Samora Machel participou a  7 de Setembro de 1974, na 
assinatura dos Acordos de Lusaka entre o governo português e a  FRELIMO, formalizando a 
independência que teria lugar a 25 de Junho de 1975. Em 19 de Outubro de 1986, quando se encontrava 
de regresso duma reunião internacional em Lusaka, o Tupolev 134 em que seguia, junto com muitos dos 
seus colaboradores, se despenhou em Mbuzini, nos montes Libombos. In:   
http://noticias.sapo.mz/especial/50anosfrelimo/1251230.html. Acesso em 30.06.2014 
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ideológico que a língua portuguesa encontrou espaço para ser conhecida por um número 

maior de moçambicanos. A Frelimo alargou o processo de alfabetização em língua 

portuguesa e segundo dados históricos a porcentagem de analfabetismo caíra de 99% 

para 93%51 durante o período da luta armada.  

A retrospectiva que Ganhão (1979) fez sobre a decisão da Frelimo revelou a consciência 

de que, acima das variedades culturais e oposição governamental, repousava a questão 

identitária socialista que só poderia ser alcançada com a escolha da língua portuguesa 

como língua de unidade nacional. Naquele momento, a língua portuguesa era forte arma 

contra o colonialismo porque facilitava a infiltração dos militantes da Frelimo no meio 

dos portugueses, impedia rivalidades étnicas e linguísticas e fortalecia o movimento 

revolucionário.  

A língua portuguesa passou a exercer a função de  língua operacional. O programa da 

Frelimo constituía em reverter o quadro de isolamento dos vários grupos étnicos por 

meio da criação de métodos e meios que favorecessem a unidade conforme se 

pronunciou Samora Machel, em 1970, na II Conferência do DEC por meio de seu 

discurso “Educar o Homem para vencer a guerra. Criar uma sociedade nova e 

desenvolver a pátria”:   

Uma das primeiras preocupações que a educação deve transmitir, é a da unidade do 

povo. O colonialismo procurou acentuar todas as divisões étnicas, linguísticas, 

religiosas, culturais que podiam existir entre a população moçambicana. Por outro lado, 

a educação tradicional, exaltando o culto da comunidade linguística a que a pessoa 

pertence, inculcou-lhe uma atitude de desprezo, por vezes mesmo de ódio, em relação às 

outras comunidades (MACHEL, 1974, p. 37).  

A estratégia da Frelimo para criar a unidade nacional e devolver ao moçambicano o seu 

direito natural -  trabalhar a terra e viver dignamente dos recursos que a natureza lhe 

oferecia – só poderia ocorrer por via da educação, ou seja, da conscientização maciça e 

ações práticas contra o sistema opressor mobilizando a união entre camponeses e 

operários.   

Foi por ações de união que a Frelimo conseguiu divulgar seus ideais revolucionários e 

formar grupos atuantes em prol da Independência. A estratégia da Frelimo sobre a união 

                                                            
51 Cf GÓMEZ, 1999, p.59. 
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da sociedade cooperou para a conscientização da sociedade visto que o sofrimento 

isolado levava à submissão ou, em outras palavras, criava uma mistura de sentimento de 

revolta e impotência. Contudo, o sofrimento compartilhado conduziu os moçambicanos 

à tomada de consciência em que a resignação e a submissão não encontraram espaço.  

É, portanto, na formação de classes sociais orientadas e bem governadas que a ideologia 

de libertação de Moçambique do jugo colonial pôde florescer em forma de protestos 

porque a população, em geral, não tinha consciência de “sua existência para além do 

território da sua tribo ou da sua área linguística”, não havia em nível nacional a 

consciência de “pertencerem a um mesmo povo que habita um território delimitado 

pelas fronteiras do estado, um povo que foi vítima duma idêntica forma de dominação, 

que tem uma história recente comum e um presente comum” (GANHÃO, 1979, p. 2).  

Nesse sentido que a educação das massas trabalhadoras, para a Frelimo, consistia em 

erradicar o analfabetismo em língua portuguesa, eliminar o obscurantismo e 

desenvolver a ciência. Para tanto era necessário reconhecer os dois tipos de educação 

que coexistiam em Moçambique52: a educação tradicional e a educação colonial. Era 

essencial então propor um novo tipo de educação: a educação revolucionária e a criação 

do Novo Homem; para que isso ocorresse a Frelimo propunha: “unir todos os 

moçambicanos, para além das tradições e línguas diversas, requer que na nossa 

consciência morra a tribo para que nasça a nação” (MACHEL, 1974, p.35). 

O “morrer a tribo” equivale, nos dizeres de Machel (op. cit.), a mudança de sistema de 

governo que incluía o modelo de clã feudal na organização das tribos e o modelo de 

governo colonialista que, nem um nem outro modelo, alcançava Moçambique como 

Nação e, “um elemento fundamental, embora não determinante, da existência duma 

Nação é a língua comum” (GANHÃO, 1979, p. 2).  

Embora a cultura e a língua portuguesa tenham sido impostas em Moçambique, 

prevalecia na maior parte do território, principalmente nas zonas rurais a educação 

tradicional que consistia num conhecimento superficial da natureza, concebendo-a como 

forças sobrenaturais. A perpetuação dos ritos de iniciação e transmissão dos valores 

morais e éticos pelos mais velhos gerava um sistema sociocultural de isolamento dos 
                                                            
52 Compete salientarmos que ainda hoje, 2014, há grupos étnicos bantu que conservam as tradições dos 
seus ancestrais. Além disto, a língua portuguesa continua sendo privilégio de pequeno grupo socialmente 
bem remunerado e com grau de escolaridade superior.  
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diversos grupos bantu. Para a Frelimo, esse estado de obscurantismo só poderia ser 

eliminado com a propagação da ciência, com  aplicação de técnicas agrícolas e 

formação da classe operária – camponeses e operários - para elevação “constante dos 

conhecimentos técnicos e científicos das classes trabalhadoras (...) as estruturas da 

Educação devem fornecer a todos os moçambicanos uma concepção científica e 

materialista do mundo” (FRELIMO, s/d, p. 136-137).  

A emancipação feminina também fazia parte dos programas. As mulheres eram 

incentivadas a cooperarem nas zonas sob o domínio da Frelimo e nas demais zonas 

onde poderiam propagar os ideais revolucionários. Para além da valorização da mulher 

moçambicana na cultura tradicional, a Frelimo esperava encontrar na mulher uma forte 

aliada na propagação de sua ideologia revolucionária. Isto porque com a saída dos 

homens, por fuga ou trabalho forçado, para a África do Sul, Rodésia, São Tomé e 

Príncipe, as mulheres ficaram sozinhas com os filhos e mantiveram o cultivo das 

machambas. Ela, a mulher, era a transmissora da educação e da língua aos filhos; sendo 

assim, se essa mulher dominasse o Português e fosse alfabetizada formaria mais 

rapidamente uma geração de moçambicanos revolucionários. Deve-se considerar que, 

no universo feminino moçambicano, a porcentagem de mulheres falantes de Português 

(L2 ) equivalia a 71,6% do total da população rural  de 38,5 % de luso-falantes. (INE, 

1991, p. 27) É nesse contexto de aquisição e alfabetização das mulheres moçambicanas 

que surge no PM o termo “continuador” (referência às crianças que dariam continuidade 

aos ideais revolucionários). 

Os programas da Frelimo adotados nas zonas libertadas e que  deveriam se alastrar pelo 

país consistia em elevar a economia de Moçambique por meio da produção agrícola e 

do trabalho do camponês objetivando erradicar a fome, a miséria, a opressão, as doenças 

e o obscurantismo.   

Outra área de ataque pela Frelimo foi a religião ou contra as inúmeras seitas estrangeiras 

espalhadas em Moçambique, mais precisamente as Campanhas de Evangelização. A 

Frelimo elaborou uma percepção realista sobre tais seitas que sintetizam o conceito de 

inimigo ao reunir a exploração da terra e do trabalho das mãos camponesas: 

A Bíblia, nas suas mãos, transforma-se num autêntico livro de receitas para todas as 

conveniências: - Porque afastam a terra e os Homens quando lhes convém não pagar o 
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imposto (...) Usando, habilmente, palavreado religioso, e utilizando para o trabalho nas 

missões um certo número de indivíduos ideologicamente não preparados, vão criando 

neles um tal espírito individualista e um tal sentimento de dependência que acabam por 

ver em todo e qualquer missionário um pai que os protege e que lhes ensina 

(FRELIMO, 1975, p. 10 e 16). 

Convém destacar que a atuação missionária católica e protestante não pode ser 

generalizada ou tomá-la estrita e literalmente no contexto ora formalizado. Moçambique 

tanto contou com missionários cooperadores tanto com missionários que se valeram 

inclusive do tráfico de escravos. Ressaltamos a atuação da Missão Suíça (protestante) e 

a atuação de padres católicos, principalmente, pela demonstração de afeto e respeito 

para com as culturas locais e vontade de aprender as línguas bantu e de produzir 

gramáticas para algumas línguas moçambicanas. Afora isto, o próprio líder da Frelimo, 

Eduardo Mondlane, fora educado na casa de um pastor protestante53.   

Moçambique alcançou sua Independência em 1975, entretanto, havia para o futuro uma 

série de medidas em prol do avanço econômico e principalmente de se dar continuidade 

às campanhas de alfabetização em língua portuguesa. Era imprescindível a continuidade 

de divulgação dos ideais socialistas entre as massas populares, objetivando assegurar a 

conquista:    

Foram dez anos, anos de experiência vivida, dez anos de luta na qual o povo 

moçambicano, unido do Rovuma ao Maputo, guiado pela sua vanguarda – a FRELIMO, 

quis vencer. Foram dez anos a combater para libertar a Terra e o homem do jugo 

colonial, para extirpar a exploração do homem pelo homem e instaurar o poder que 

serve as massas, o poder da maioria, em suma, o poder popular. Hoje somos 

independentes e, ainda assim, a luta continua (FRELIMO, 1975, p.1).  

A partir do acordo de Lusaka (7 de setembro de 1974) se estabelece o governo de 

transição entre Moçambique e Portugal. O novo governo herdou um governo fraco e já 

debilitado pelas sequelas da luta armada além de se confrontar com o multilinguismo 

reinante no país. À época da Independência, poucas eram as zonas conquistadas pela 

Frelimo, por isso, era necessário continuar a propagação da ideologia socialista a fim de 

                                                            
53 Cf. CRUZ e SILVA, Teresa. Educação, identidade e consciência política. A Missão Suíça no sul de 
Moçambique (1930-1975). Lusotopie, 2004. BUTSELAR, Jan Van. Africanos missionários e 
colonialistas. As origens da Igreja Presbiteriana de Moçambique (Missão Suíça, 1880-1896) Lausane,  
1987. 
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se manter a independência conquistada e avançar nas campanhas de alfabetização em 

Português. 

Diante disso, foram criados os GD’s (Grupos Dinamizadores) incumbidos de solidificar 

e aprofundar a sustentação da Frelimo entre a população moçambicana. Esses grupos 

atuariam através da troca de experiências, conscientizando as massas de que “a luta de 

cada um deles era a luta de todos, que agir isolados uns dos outros só poderia constituir 

factor de desunião, e, como tal, apresentar-se-iam vulneráveis, fracos, face às manobras 

do inimigo capitalista” (FRELIMO, 1975, p. 26).  

Os GD’s (Grupos Dinamizadores) promoveram campanhas de alfabetização em língua 

portuguesa a fim de consolidar a conquista e solidificar entre a população a nova 

ideologia socialista: um Novo Homem e uma Nova Pátria. Os GD’s conquistaram 

rapidamente um espaço político porque acumularam a responsabilidade de resolução de 

problemas de toda ordem: falta de escolas, alfabetização, doenças, roubos, denúncia de 

comportamentos racistas, limpeza das cidades, desemprego e até conflitos familiares, 

como testemunha o exemplo registrado em Léxico de usos: 

– A: O teu marido costuma bater-te?  

-  B: Aikona54! Se isso acontecer, vou ao GD55.” 

Gómez (1999, p. 206-207) elaborando uma análise sobre esse período e tendo estado ao 

lado da Frelimo em determinadas ocasiões e lugares assinala que  “a luta tinha deixado 

de ser uma simples luta de libertação, porque a unidade nacional já não era suficiente 

(...) só com a unidade ideológica revolucionária se conduziria com sucesso a luta de 

libertação.” 

A linha que diferenciava o novo governo moçambicano do governo colonial era a 

proposta de trabalho coletivo, altruísmo, crítica e autocrítica, discussão e análise 

                                                            
54 Aikona – Interjeição. Negativa enfática nunca!; jamais na vida (na vida dele/dela). Xhosa hayi Zulu 
hhayi, não+Xhosa kona Zulu khona, aqui, ali>Fanagaló ikona>Xichangana kaikona>PM aikona. R. (LU) 
55 Os GD’s tiveram grande atuação entre o governo e a população pois eram responsáveis de realizar a 
vigilância e manter a ordem. “Os GD’s ganharam um grande espaço político devido, em grande parte, à 
falência das instituições do Estado colonial.” De acordo com GÓMEZ (1999, p. 202-203), o acúmulo de 
funções acabou por provocar muitas confusões porque não estava bem claro o que era responsabilidade 
dos GD’s e o que era responsabilidade das instituições estatais, nas unidades de produção e nas escolas. 
Segundo esse autor, devido ao poder político que os GD’s acumularam, acabou por se tornar “o centro de 
poder mais disputado, o terreno onde se exprimiam os conflitos mais agudos entre as diversas expressões 
ideológicas dos diferentes graus de nacionalismo e até de defesa do neo-colonialismo” (op. cit., p. 203) 
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conjunta sobre os reais interesses e necessidades das massas trabalhadoras que deveriam 

contar com suas próprias forças e recursos para o fortalecimento da Nação, enfim, 

desenvolver um espírito democrático cujo poder deveria ser exercido pelo povo: 

“estabelecer o poder popular para servir as massas” (MACHEL, 1974, p. 153).  

Entretanto, encontravam-se alguns resquícios colonialistas no discurso da Frelimo “... o 

nosso esforço principal deve ser o de desenvolver a consciência do povo no seu destino, 

a consciência de que a construção de Moçambique, a liberdade, significam trabalho, 

liquidação da preguiça e da miséria.”   

 Se contrapusermos esse discurso dos novos intelectuais socialistas ao discurso dos 

intelectuais do velho sistema colonial constatamos o resquício a respeito da falsa 

indolência do moçambicano. A Igreja deveria desenvolver nos nativos a perfeita 

nacionalização  e moralização dos indígenas e a aquisição de hábitos e aptidões de 

trabalho “compreendendo na moralização e abandono da ociosidade e a preparação de 

futuros trabalhadores rurais e artífices ...” (Estatuto Missionário (1941), REGO SILVA, 

1956, p. 458).  

Se os líderes da Frelimo denunciaram o trabalho forçado (xibalo) e se propuseram a 

livrar o moçambicano do jugo colonial que fazia dele um trabalhador e insistiam na 

exploração da força braçal dos camponeses, como se justifica a menção de liquidar a 

preguiça? Sob nossa ótica, é possível elaborar uma releitura do texto: viver sob o 

sistema de trabalho forçado – xibalo - não significa necessariamente ser um trabalhador 

inato; o indivíduo cujo comportamento tende à ociosidade pode trabalhar sob pressão e 

opressão e ser considerado socialmente um trabalhador, aquele que realiza um trabalho.  

Entretanto, não nos compete uma análise antropológica nem sociológica da comunidade 

moçambicana daquele período. O nosso objetivo é verificar os moçambicanismos 

oriundos do contato entre a língua portuguesa e as línguas nacionais moçambicanas que 

permitiram o florescimento da variedade PM, que encontrou mais expressividade no 

pós-Independência.  
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2.4  A língua portuguesa em Moçambique pós-Independente: dados históricos, 

socioculturais e linguísticos 

Os primeiros anos de Independência trouxeram várias mudanças na sociedade 

moçambicana às quais repercutiram no uso da língua portuguesa. Como a língua 

acompanha as tendências sociais, nesse período encontramos vários moçambicanismos 

que testemunham as mudanças socioculturais. Pretendemos demonstrar que as 

inovações lexicais são forjadas na relação entre língua e sociedade e, quando há 

distanciamento entre o uso e a norma padrão, o Estado deve interferir a fim de 

estabelecer uma política de língua que garanta coesa a comunicação nacional. 

2.4.1  A língua portuguesa como instrumento de sobrevivência 

A referência que ora fazemos à língua portuguesa em Moçambique reporta-se à grave 

crise econômica por que passou o país logo após a Independência (1975) atingindo 

sobremaneira a vida da população. Esta, privada principalmente dos gêneros de primeira 

necessidade – alimento, vestuário e moradia -, encontrou-se frente à dependência de 

donativos externos devido aos percalços da guerra civil, fome, pobreza e calamidades 

naturais. 

É nesse contexto socioeconômico difícil, por privações e por dependência de donativos 

externos que o termo calamidade do PE expande seu significado semântico. 

Calamidade passou a referir-se, em geral, a “roupa usada” adquirida por donativos ou a 

preços baixos. (LU) 

Durante esse período – 1980-1990 – foi grande o êxodo rural para as principais cidades 

de Moçambique onde a comunicação em língua portuguesa apresentava mais 

expressividade principalmente em Maputo. O contato do camponês com o homem da 

cidade provocou um encontro de línguas e de culturas nacionais e estrangeiras a que a 

língua portuguesa não ficou imune. Nessa ocasião, regressaram também a Moçambique 

os magaiças56 – moçambicanos que trabalhavam nas minas da África do Sul – 

                                                            
56 Magaiça. Magaiza. Designação dada em Moçambique ao moçambicano que trabalha ou trabalhou nas 
Minas da África do Sul. Aquando da ida, ele é chamado de nyiuane (inglês new one > Xichangana, 
Xitswa > PM). Mas, na realidade, o uso do termo magaiça, que originariamente significava o regressado 
das minas do Rand, foi-se generalizando a ponto de incluir também a referência ao acto da partida. (...) 
Muitas vezes era enganado e roubado na viagem de regresso a Moçambique (LU).  
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considerado, em geral, o cidadão culturalmente deslocado e esquecido das regras cívicas 

e que também mantivera contato com a língua inglesa. 

A leitura de documentos históricos e de pesquisas acadêmicas em torno da 

moçambicanização do Português nos remete à constatação de significativo número de 

mudanças linguísticas ocorridas durante a década de oitenta. Referimo-nos 

especialmente a maior porcentagem de expressões idiomáticas, sintagmas nominais, 

estrangeirismos e neologismos registrados em Léxico de Usos indicando a interferência 

das línguas bantu no Português e a empréstimos do inglês. É no âmbito dessas 

mudanças sociolinguísticas e culturais que o termo calamidade adquiriu contornos de 

moçambicanidade, pois a língua é o resultado dessa cultura de aflições e carências, ou 

sua súmula, uma vez que ela existe em função do uso social, relembrando o conceito de 

Mattoso (s/d p.54), a língua serve para “englobar a cultura, comunicá-la e transmiti-la”. 

Desse modo, elaboramos a reconstrução histórica de Moçambique – 1980-1990 - 

ressaltando os fatos socioeconômicos, políticos e culturais que afligiram o país com 

realce às inovações lexicais acrescentadas ao PM que funcionam como palavras-

testemunha e, por conseguinte, integram o conteúdo de Léxico de usos. 

O golpe de Estado militar em Portugal (1974) pôs fim ao regime ditatorial português e, 

sobretudo, facultou a Independência de Moçambique em junho de 1975. O partido do 

novo governo – Frelimo – enfrentou graves problemas em virtude da desestabilização 

da economia no período da Luta Armada e à saída dos portugueses a quem estava 

confiada a administração política da ex-colônia.  

De acordo com Rocha (2006, p. 83),  

a política econômica aplicada não teve em conta a estrutura colonial herdada, 

especialmente a dependência da África do Sul relativamente aos serviços ferro-

portuários e à exportação de mão-de-obra. O desconhecimento do País, 

concomitantemente a factores de ordem política e ideológica, conduziu à imposição 

administrativa de um modelo econômico que, ao mesmo tempo inviabilizava a criação 

de riqueza, destruiu as bases de acumulação que poderiam ser desenvolvidas a partir do 

apoio à agricultura familiar.  

A opção por um regime de governo monopartidário centrado nas linhas socialistas do 

marxismo-leninismo adotadas pela Frelimo provocou o isolamento do país e, 
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consequentemente, atingiu a economia de base.  Isto porque o novo Estado 

Independente estabelecia um sistema de governo dependente exclusivamente da 

produção agroindustrial interna conforme definido no artigo 6 da  Constituição da 

República Popular de Moçambique em 1975: 

A República Popular de Moçambique, tomando como base a agricultura e a indústria 

como factor dinamizador e decisivo, dirige a sua política econômica no sentido da 

liquidação do subdesenvolvimento e da criação de condições para a elevação do nível 

de vida do povo trabalhador. Na prossecução deste objectivo, o Estado baseia-se 

principalmente na força criadora do povo e nos recursos econômicos do País, 

concedendo um apoio total à produção agrícola, promovendo o aproveitamento 

adequado das empresas de produção e procedendo à exploração dos recursos naturais. 

No processo de edificação da base econômica avançada da República Popular de 

Moçambique, o Estado procederá à liquidação do sistema de exploração do homem pelo 

homem (RPM, 1975, p. 19). 

O modelo de administração do Estado definido pela Frelimo em relação à dependência 

dos próprios recursos naturais e humanos de Moçambique, essencialmente ao esforço 

do trabalhador na produção agrícola, acentuou a crise econômica. A princípio deve-se 

considerar que o trabalho coletivo e os ideais revolucionários, por ocasião da Luta 

Armada, não haviam atingido todo o país, esses se concentraram mais nas províncias do 

norte onde algumas zonas já viviam sob o controle da Frelimo.  

Alguns fatores internos e externos que afligiram o país podem ser considerados os 

responsáveis pela inviabilidade da política econômica de produção adotada pelo novo 

governo: fragilidade da economia do período colonial; falta de mão de obra 

moçambicana qualificada para substituir os portugueses; nacionalização da terra, da 

indústria e do comércio, da saúde e da educação; período de calamidades naturais e 

guerra civil. Acrescentem-se as divergências pontuais entre os líderes do partido que 

culminaram na sua divisão e posterior organização opositiva da Renamo; ainda, 

acentua-se a dificuldade de o Estado governar um país com elevada diversidade 

linguística e o irrisório número de falantes de língua portuguesa.  

Embora as campanhas de alfabetização tivessem contribuído para o conhecimento 

rudimentar da língua portuguesa escolhida como língua de unidade nacional, elas não 

alcançaram todos os grupos étnicos. As campanhas permaneceram mais concentradas 

nas zonas rurais ao norte do país onde tinha sido forte a atuação do Partido Frelimo. 
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A esses fatores internos, acrescenta-se o corte de relação diplomática com a África do 

Sul que deixara de importar mão de obra para as minas colocando Moçambique mais 

dependente da produção interna e, em decorrência, o afluxo de mais cidadãos em busca 

de sobrevivência.  

Quanto às questões internas, a maioria dos grupos étnicos moçambicanos ainda não 

dispunha das modernas técnicas para desenvolvimento agrícola porque inseridos num 

contexto de administração tradicional bantu. A necessidade de adoção das modernas 

técnicas agrícolas só poderia ocorrer, como propagado pela Frelimo antes e após a 

Independência, se fosse eliminado do seio dos grupos étnicos o obscurantismo, o 

tribalismo, o analfabetismo e a exploração do homem pelo homem.  

A língua portuguesa ocupou nesse contexto um papel relevante porque era a língua 

capaz de propagar a ideologia socialista cooperando para a unidade nacional no que 

tange à veiculação dos recursos técnicos e à assimilação dos ideais socialistas. Segundo 

a ótica do novo governo, o léxico das línguas bantu moçambicanas não era suficiente 

para propagação dos modernos meios de construção de Moçambique nas linhas 

ideológicas socialistas em que a diversidade linguística dificultava o avanço rápido de 

novas concepções de vida e de modelo comportamental.  

Nesse cenário, não só a guerra e as calamidades naturais impediam a superação do 

subdesenvolvimento proposto no PPI (Plano Prospectivo Indicativo), mas também, as 

limitações no que tange ao ensino da língua portuguesa. Tratava-se de luta não só no 

campo socioeconômico e administrativo, mas também de luta no campo das ideias.  

A crise econômica não era a única responsável pelo contingente de desempregados, 

acrescia-se a esse fator a falta de proficiência em língua portuguesa e/ou seu total 

desconhecimento. Desse modo, é possível conjecturar   que o uso da língua portuguesa 

entre os habitantes da cidade e os novos migrantes tenha ocorrido de forma mais 

espontânea e sob um sistema emergencial de sobrevivência sendo aprendida também na 

rede de amizades.   

Concentrando nossa atenção em primeiro plano na desestabilização econômica de 

Moçambique dada à política centralizadora da Frelimo, à guerra e às calamidades 

naturais, avançaremos em direção ao PM que foi ampliando a variedade já em curso, 
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cujo pano de fundo remonta ao contexto político, sociocultural e linguístico da década 

de oitenta. 

As medidas governamentais adotadas repercutiram no descontentamento geral da 

população porque se “traduziram na negação da organização social das comunidades 

rurais, na política de concentração da população em aldeias comunais” (ROCHA, 2006, 

p. 83). A fraca produção nacional fez com que o Estado aderisse às políticas do FMI e 

do Banco Mundial direcionando verbas antes destinadas aos setores sociais para 

pagamento da dívida externa o que atingiu, sobretudo, as áreas da Educação e da Saúde. 

As obrigações impostas pelo serviço da dívida constituem um enorme obstáculo para o 

aumento das despesas na educação e em outros sectores sociais em Moçambique, como 

foi reconhecido pelo FMI e o Banco Mundial. Actualmente, o serviço da dívida absorve 

aproximadamente 30 por cento do orçamento corrente anual do Estado (PEE, apud 

DIAS, 2002, p. 168). 

Moçambique, nesse período, foi considerado pelo Banco Mundial como um dos países 

mais pobres do mundo. O contexto de pobreza e de fome prendeu-se, a princípio, na 

insurreição da guerra civil entre a Frelimo e a Renamo tendo perdurado até 1992, 

quando do acordo de paz assinado no Vaticano. Em situação de guerra, o governo 

delineou uma política de sustentação bélica por meio da produção agrícola sob a palavra 

de ordem: “produzir e combater são as tarefas fundamentais para conquistarmos a 

vitória” (Frelimo, 1987, apud MAZULA, 1995, p. 173). 

A economia de guerra consistia em assegurar as necessidades básicas de consumo da 

população controlando o aumento de preços e de salários e, para não onerar a tributação 

social, passou também ao controle fiscal da circulação de bens de luxo conferindo-lhes 

maior aumento tributário. Entretanto, não deixou de ocorrer o aumento progressivo de 

arrecadação de impostos sobre os produtos comercializados.  

A economia gerada em situação de escassez de toda ordem fez com que o governo 

subsidiasse a população por meio do Programa de Emergência para “socorrer as 

famílias da guerra e das calamidades naturais”, fornecendo-lhes gêneros de primeira 

necessidade e serviços básicos (apud MAZULA, 1995, p. 174). Os efeitos da guerra 

foram sentidos nas zonas rurais com devastação dos campos agrícolas e áreas 

habitacionais e alastrou-se posteriormente para as cidades destruindo casas, escolas, etc.  
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A destruição de escolas comprometeu a divulgação da língua portuguesa atingindo 

principalmente as crianças monolíngues bantu. O número de escolas passou de 5 730, 

em 1980, para 4 616, em 1985, com uma taxa negativa (- 1,12) de crescimento do 

número de alunos matriculados: 

desde 1982, porém, à redução determinada pelo esforço de racionalização da rede 

escolar vieram sobrepor-se os efeitos da seca e do banditismo armado, que conduziram, 

sobretudo os últimos, ao encerramento e à destruição indiscriminada de escolas. É assim 

que entre 1983 e 1987 foram encerradas 2 629 escolas (MINED, 1988, apud Mazula, 

1995, p. 168-169). 

O encerramento de escolas deve ser considerado, nesse contexto, a rede educacional 

estruturada com prédio, direção, professores e material didático-pedagógico, porque era 

comum funcionar “escola” até debaixo de uma árvore57. 

Todo o país sofria com a guerra, a fome e a escassez de produtos básicos e com a 

fragilidade do governo frente aos impiedosos ataques dos guerrilheiros e à impotência 

sob o controle da economia. A pretensão dos guerrilheiros – bandidos armados58 - era 

justamente a de tornar Moçambique ingovernável.  

O atendimento à população estava a cargo de cooperativas de consumo subsidiadas pelo 

Estado por meio de funcionários a ele vinculados. Mesmo não sendo intencional a 

princípio, os responsáveis deram início à apropriação de certa quantidade de produtos 

desviando-os para um mercado paralelo, passando a ser conhecido por candonga. Esse 

                                                            
57 Mazula (1995, p.169), discorrendo a respeito de quantidade e qualidade de escolas registra que “...entre 
uma qualidade que justifica o caráter selectivo e discriminatório do ensino colonial e a quantidade que 
garante a todos os cidadãos oportunidades iguais de acesso à escola, as populações optam pela última. 
Preferem ter alunos recebendo aulas ao ar livre, à sombra de uma árvore, sentados no chão, ou albergados 
num alpendre abandonado, a ter poucos alunos selecionados em salas de aula convencionais, 
tecnologicamente bem equipadas, para justificar a qualidade selectiva.” 
58 Bandidos armados – BAs. N. S/C. Designação atribuída ao movimento guerrilheiro da Renamo que 
travou uma guerra contra o Governo da Frelimo e o seu projeto socialista de governação. Esta guerra, que 
causou numerosas vítimas humanas e que destruiu infra-estruturas, teve início pouco depois da 
Independencia nacional (1975) e durou até à assinatura dos Acordos de Paz de Roma em 1992. O termo 
caiu em desuso no contexto de reconciliação pós-1992. Est. Neutro. N. (LU). 
Bandos n., Ls, S/C, “Os bandos foram responsáveis pela destruição da rede comercial na nossa vila.” 
Termo que passou a ser utilizado com o mesmo significado de bandidos armados, oposição (força 
desastabilizadora conhecida por MNR e, mais tarde, por Renamo) contra o Governo da Frelimo. Reg. 
Calão, sentido depreciativo. Coloq. N. (LU). 
Mabandido n., Le, Ln, “A ação dos mabandidos tende a diminuir no nosso bairro.” Do Português 
bandido, o lexema entrou para a língua Xironga como empréstimo e o seu uso nesta mesma língua é 
mabandido. O termo reentra no Português Moçambicano com idêntica significação à palavra original. 
Utilização frequente sobretudo no tempo colonial. Est. Neutro. R. (LU). 
 



139 
 

mercado ganhou forças porque retinha os produtos para posterior venda a preços altos, 

desviando-os de seu destino de socorrer as vítimas da guerra e das calamidades naturais. 

A fome e a pobreza aumentaram ainda mais o descontentamento da população para com 

o governo que não conseguia refrear a ação cambial dos candongueiros. 

Se a princípio, a condição de fome e de pobreza extrema fora atribuída à guerra, às 

calamidades e à migração maciça atingindo fortemente tanto as populações do campo 

quanto da cidade, posteriormente, seguiu-se a corrupção provocada por esse mercado 

paralelo, a candonga. O comércio ilegal da candonga consistia em os comerciantes 

reterem os produtos básicos para fazê-los escassear e encarecer conforme denunciado na 

Revista Tempo: 

No sítio, vendiam-se, abertamente e com maior agressividade no lucro, desde azeitonas, 

batatas, uvas, (...) arroz, açúcar, camarão (...) pão, verduras e tantos outros produtos, a 

preços duas a mais de dez vezes superiores aos da tabela oficial. Coloca-se a dúvida em 

que o mercado normal se regista a maior falta de produtos de sempre, como a candonga 

se abastece tão bem? (ZUNGUZA, in Revista Tempo, Edição 745, 20 de janeiro de 

1985, p. 17). 

Não só a falta de estratégias governamentais contra a candonga provocava a indignação 

do povo, mas, sobretudo, a mediação de profissionais ligados ao aparelho do Estado, 

conforme noticia a manchete do artigo de Zunguza (1985, p. 16): “candonga: espinha 

dorsal está nos gabinetes”.  

Embora os desvios fossem a maior fonte de candonga, os saques aos armazéns 

ocupavam também um lugar preponderante nesse mercado paralelo: “as redes 

organizadas de ladrões que actuam no Complexo Ferro-Portuário envolvem a tripulação 

dos comboios, indivíduos internos e estranhos e alguns elementos das Forças de Defesa 

e Segurança” (op. cit.). 

A indignação da população crescia substancialmente devido à falta de medidas 

enérgicas contra a candonga e a participação de alguns profissionais do governo no 

desvio e roubo de produtos destinados à população, além da alta de preços dos gêneros 

alimentícios, tais como o pão. Numa manobra estratégica padeiros e pasteleiros 

“descobriram” uma forma econômica de “fazer dinheiro”: 
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Em vez de fabricarem três pães de 250 grs, que lhes sairiam a 2,00 MT cada, trataram 

de, com a mesma quantidade de farinha de trigo e fermento, produzir cinco argolas 

(baptizadas com o nome de ‘bolo’) as quais passaram a ser vendidas deste 50,00 MT até 

140,00 MT dependendo do tamanho de cada uma (op. cit.). 

A língua portuguesa não permaneceu imune à alteração sociocultural e espelhou o 

cotidiano da sociedade afligida: “A população bichou toda a noite para conseguir 

comprar pão.” (LU) Porém, tendo “passado o período de maiores carências da década 

de 80, o termo passou a ser menos utilizado.” 

O contexto sociocultural e econômico de Moçambique, nesse período, foi permeado por 

fome, pobreza, seca, guerra, roubos e corrupção. De um lado, a população indignada e 

sofrida lutando para sobreviver chegando a  alimentar-se com repolho cozido apenas em 

água, cujo produto passou a ser conhecido por se não fosse eu (LU) com complemento 

implícito de tu morrerias. De outro, a fragilidade do governo, a candonga, o roubo e a 

corrupção.  

Nesse contexto de corrupção, a expressão idiomática o cabrito come onde está 

amarrado ganhou sentido pejorativo. Eis a definição do idiomatismo: 

o cabrito come onde está amarrado 

Esta expressão constitui uma tradução literal da língua Xichangana59, mbuti yija 

layingabohiwa kona. É uma imagem de como os changanas criam os cabritos. Estes, ao 

invés de irem à pastagem onde comeriam livremente, são amarrados num arbusto com 

cordas de extensão máxima de cerca de três metros e vão comendo sozinhos em círculo 

o capim à sua volta, enquanto os donos se ocupam de outras tarefas. Assim, o animal 

está impedido de ir além do que a extensão da corda lhe permite. No contexto do PM, a 

expressão idiomática, que adquiriu cunho depreciativo, significa que o funcionário no 

seu local de trabalho se beneficia ilicitamente de bens ou favores. Ao longo dos anos, o 

idiomatismo foi sofrendo expansões semânticas, particularmente a de que o cabrito 

come onde está amarrado e de acordo com a extensão da corda. Ultimamente fala-se 

também em boísmo (de ‘boi’) para marcar a gradação progressiva da corrupção. Neutro. 

N. 

                                                            
59 Xichangana – língua bantu pertencente, segundo Guthrie, ao grupo Tsonga (conjuntamente com o 
Xironga e o Xitshwa) é falada por 11,4% da população do país. (...) O Xichangana é a segunda língua 
bantu com mais falantes no país. (...) É também a língua de cerca de 1 milhão e meio de falantes em 
países vizinhos, em particular a República da África do Sul onde é uma das línguas oficiais (LOPES, 
2002). 
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Como temos visto, a sociedade moçambicana foi introduzindo termos bantu ao 

Português e foi atribuindo novos significados àqueles já existentes no léxico europeu e 

incluindo imagens simbólicas de expressões idiomáticas do léxico bantu. Os objetos e 

as situações foram sendo representados por lexemas, sintagmas nominais e 

idiomatismos carregados de juízos de valor sobre fatos socioculturais e políticos que 

caracterizam e identificam o PM.  

O contexto histórico de Moçambique permite-nos traçar um paralelo entre a ideologia 

colonial, sustentada pelo processo de aculturação e assimilação da cultura e da língua 

portuguesa, e a ideologia marxista-leninista, sustentada pela assimilação dos novos 

ideais socialistas mediados pela língua portuguesa e as línguas nacionais 

moçambicanas. 

Os novos ideais de construção de uma pátria livre de opressão colonial e de um novo 

Homem perspectivado pelo Governo, embora inseridos num projeto maior e bem 

elaborado teoricamente60, não conseguiu convertê-lo em realidade devido aos efeitos da 

crise econômica delineada anteriormente. 

Os líderes da Frelimo combatiam a política administrativa portuguesa no que concerne à 

exploração da terra e da mão de obra moçambicana sob o sistema de pagamento de 

prazos à coroa e ao regime do xibalo. Os intelectuais frelimistas reivindicavam a 

liberdade dos moçambicanos quanto ao direito de explorar os recursos naturais de 

Moçambique. O produto do seu trabalho deveria servir para o sustento familiar e para 

contribuir para o crescimento da economia nacional. Lutavam também pelo direito de 

serem alfabetizados em língua portuguesa outrora planejada como língua de civilização 

e de nacionalização portuguesa.   

Ainda que suplantados por forças externas, em certa medida incontroláveis devido às 

calamidades naturais, o novo Governo viu-se impotente para atuar em várias frentes. 

Todavia, prevalece a exploração do homem pelo homem por meio das candongas e a 

política de produção agrícola para sustentar a guerra.  

Verifica-se que o moçambicano em ambos os períodos – Colonial e Pós-Colonial - sofre 

com a escassez dos gêneros alimentícios fonte de sua sobrevivência. O moçambicano 
                                                            
60 Referimo-nos ao projeto “Façamos de 1980-1990 a década da vitória sobre o subdesenvolvimento”, 
elaborado em 1978 sob a presidência de Samora Machel. 
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submetido ao sistema de governo colonial  produz para sustentar a economia de 

Portugal, depois, submetido ao sistema de governo marxista-leninista produz para 

sustentar a economia de guerra entre seus compatriotas. 

No que concerne, mais especificamente, ao uso da língua portuguesa, à sua expansão e à 

habilidade e domínio das competências linguísticas e comunicativas, estas, também, 

encontraram entraves. Durante o período colonial, existiam poucas escolas destinadas 

ao ensino do Português e estavam ausentes políticas linguísticas concretas em direção à 

preservação e evolução das línguas bantu moçambicanas. 

O aumento de número de escolas por parte do governo colonial a partir da década de 

1960 e as campanhas de alfabetização promovidas pela Frelimo durante a Luta Armada 

(1964-1974) sofreram com a perda de alunos e a perda de escolas, um dos meios sociais 

mais eficazes para formação e transformação dos indivíduos com relevância à aquisição 

da língua portuguesa que instauraria a Nação. Foram então frustrados os planos de 

continuidade e divulgação dos ideais socialistas entre as massas populares que deveriam 

ser educadas para tomar o poder e assegurar a conquista da Independência.  

Se por um lado, os efeitos da guerra e das calamidades naturais colocaram o homem sob 

uma situação de sobrevivência, por outro, os intelectuais conscientes da fragilidade das 

políticas adotadas pelo novo governo e das dificuldades e constrangimentos linguísticos 

por que passava o moçambicano, procuraram efetuar uma análise dos fatos em busca de 

soluções próximas à realidade moçambicana.  

O governo se volta a planejamentos mais localizados, abandonando os projetos 

audaciosos no âmbito nacional; grosso modo, passaram ao estado emergente de 

construir “as armas em pleno tiroteio”. Sob tal perspectiva, figura o I Seminário de 

Ensino da Língua Portuguesa (1979) e o SNE (Sistema Nacional de Educação) 

elaborado em 1983, o CET (Comissão de Elaboração de Textos) perspectivando análise 

e planejamentos em torno do uso da língua portuguesa e das línguas nacionais bantu. 

Ainda que os moçambicanos tenham sofrido com a fome, a pobreza e o pouco 

conhecimento da língua de unidade nacional, esses, na figura dos intelectuais, não se 

renderam a tal nocividade, pois as massas necessitavam de intelectuais orgânicos que 

organizassem o caos e os representasse nos organismos oficiais do Estado.  
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A arquitetura do PM não ocultou essa transformação sociocultural em que veiculava a 

liberdade do pensar e do agir do homem moçambicano. Este, tomando como ponto de 

partida a cultura e a língua que lhe fora imposta ou a língua que lhe fora concedida por 

opção política, lançou mão de sua liberdade para criticar e para fazer escolhas. O ato de 

escolha adequada à realidade moçambicana, sua contemporânea, pautou-se em busca 

de, simultaneamente, preservar e transformar a cultura e as línguas incumbidas de 

propagá-la com intuito de sustentar a unidade nacional e o nascimento do Nação-

Estado. 

2.4.2  A língua portuguesa como instrumento de liberdade 

Moçambique alcançou sua Independência em 1975, entretanto havia para o futuro uma 

série de medidas em prol do avanço econômico e, principalmente, dar continuidade às 

campanhas de alfabetização em língua portuguesa. Era imprescindível a continuidade de 

divulgação dos ideais socialistas entre as massas populares, objetivando assegurar a 

conquista da liberdade: “hoje somos independentes e, ainda assim, a luta continua (FRELIMO, 1975, 

p.1).  

A luta a que se refere a Frelimo tratava de preparar os moçambicanos para assumir os 

cargos administrativos antes ocupados pelos portugueses, o que só poderia ocorrer por 

meio de alfabetização em língua portuguesa. Em continuidade às propostas da Frelimo, 

quanto a erradicar o analfabetismo em Moçambique, os intelectuais procuraram 

soluções no que tange às funções da língua portuguesa e das línguas nacionais 

moçambicanas. 

É nesse contexto que ocorre, em 1979, o I Seminário Nacional sobre o Ensino da 

Língua Portuguesa. Esse evento esteve a cargo do Instituto Nacional do 

Desenvolvimento da Educação (INDE), da Direção Nacional da Educação (MEC) e da 

Universidade Eduardo Mondlane (UEM), envolvendo professores de todo o país no 

debate e reflexão sobre os problemas61 que afetavam o ensino-aprendizado de língua 

                                                            
61 Esse Seminário fazia parte do plano de desenvolvimento traçado pelo governo para a década de 1980-
1990. O objetivo era buscar soluções para erradicar o analfabetismo imperante no país e discutir as razões 
do fracasso escolar. O Seminário contou com discussões em torno das disciplinas de Português e de 
Matemática. Cf. Gomez (1999, p. 341-347).  
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portuguesa, ou seja, o fracasso escolar62 das crianças falantes de língua bantu como 

língua materna (L 1). 

Os discursos de abertura do Reitor da UEM, Fernando Ganhão e da Ministra da 

Educação, Graça Machel, enfatizaram a opção do Português como língua nacional, 

propuseram a necessidade de elaboração de planejamento linguístico  para enfrentar a 

baixa qualidade do ensino de Português frente ao plurilinguismo generalizado no país, 

problemas esses que requeriam soluções por meio de um processo eficaz de 

alfabetização.   

O Reitor elaborou uma retrospectiva à época da escolha do Português definida pela 

Frelimo como língua operacional e enfatizou que “um elemento fundamental, embora 

não determinante, da existência duma Nação é a língua comum.” A opção pela língua 

portuguesa como língua de unidade nacional foi uma escolha mais política do que 

linguística: 

A decisão de se optar pela língua portuguesa, como língua oficial na R.P.M., foi uma 

decisão política meditada e ponderada visando atingir um objectivo, a preservação da 

unidade nacional e a integridade nacional (GANHÃO, 1979, p. 2). 

Para os líderes da Frelimo, e ratificada pelo Reitor e pela Ministra, a língua portuguesa 

em Moçambique foi o meio de comunicação que havia permitido e permitia “quebrar as 

barreiras criadas pelas línguas maternas.” A opção pela língua portuguesa, sob uma 

vertente menos linguística que política, nos conduz aos dizeres de Calvet (2007, p, 148) 

que a escolha de uma língua nacional suscita problemas de ordem democrática, ou, 

como se refere Lopes (1997b), a opção política, não raramente, parece ser uma escolha 

da evitação, da acomodação e/ou uma política do silêncio. As posições teóricas de 

Calvet (2002) e de Lopes (1997b) enquadram-se na política linguística moçambicana 

uma vez que nem a Constituição da RPM de 1975, nem sua versão de 1978, fizeram 

menção ao Português como língua oficial, o que denota uma política do silêncio e/ou da 

evitação de conflitos geopolíticos e geolinguísticos.  

A opção pelo Português em Moçambique tratou-se de uma escolha política deliberada 

por uma língua de ninguém. O Português não era a língua do território moçambicano, 

                                                            
62 A respeito do fracasso escolar das crianças aprendentes de Português, consultar Dias (2002) que discute 
o fracasso à luz das desigualdades sociais.  
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era uma língua estrangeira, por isso, a opção pela língua de ninguém não poria em risco 

os ideais socialistas em direção à Independência do país da tutela de Portugal.  

A escolha do Português como língua de unidade nacional não havia sido uma escolha 

arbitrária como defendeu Samora Machel, em 1971, e relembrava o Reitor: 

Teria sido impensável que em 25 de junho de 1975, se tivesse escolhido 

uma das várias línguas moçambicanas para língua nacional, porque as 

querelas que trazia fariam de certo perigar a existência  do nosso estado 

uno, teriam impossibilitado a unidade que criamos no seio do nosso 

Partido Frelimo e impedido as vitórias que já alcançamos na edificação 

das bases materiais e que ideológicas para a construção da sociedade 

socialista (GANHÃO, 1979, p.2). 

A função da língua portuguesa como língua de tradição cultural era o meio de difundir 

entre os moçambicanos os ideais do marxismo-leninismo e de uni-los numa prática de 

assimilação ideológica. Assim, à língua portuguesa, simultaneamente, compreendia 

duas funções: combater o regime de governo colonial português e combater o tribalismo 

e o regionalismo moçambicano. 

... a necessidade de combater o opressor exigia um combate intransigente contra o 

tribalismo e o regionalismo. Foi essa necessidade de unidade que nos impôs que a única 

língua comum, a que servira para oprimir, assumisse uma nova dimensão (MACHEL, 

1979, p.6). 

A opção da Frelimo pela língua portuguesa suscitou alguns questionamentos de ordem 

política que exigiam esclarecimentos de ordem prática. O Português, em Moçambique, 

era a língua de ninguém  que, paradoxalmente, era a língua de todos nos dizeres da 

Ministra: “A língua é um facto social, ela é propriedade de todos os homens que a 

falam. Linguagem e trabalho são dois aspectos indissociáveis na vida do Homem.” 

Moçambique havia se apropriado da língua portuguesa invertendo o quadro de língua de 

opressão para o de língua de liberdade. Afinal, havia existido uma escolha livre embora 

não arbitrária. O ato político deliberado em direção ao Português implicava, 

necessariamente, a exclusão das línguas bantu ao papel de língua oficial. A escolha do 

Português como língua nacional e/ou língua oficial foi uma política de alcance nacional 

e internacional:  
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Servimo-nos da Língua Portuguesa para difundir a clareza dos nossos princípios, a 

justiça da nossa luta e para dar a conhecer a toda a humanidade o carácter tirânico e 

desumano do sistema colonial que, asfixiado, lutava por sobreviver à custa das nossas 

vidas e da nossa economia (MACHEL, 1979, p.5, grifos nossos). 

No âmbito internacional, nenhuma das línguas moçambicanas poderia divulgar os ideais 

de independência política do país. As palavras da Ministra vêm ao encontro da 

consciência de que Moçambique não lutava contra os portugueses, mas contra o sistema 

português de governo colonial fascista. Por meio da língua portuguesa, além de manter-

se comunicável com o mundo, Moçambique se manteria comunicável com Portugal. Era 

de interesse político que Moçambique não cortasse definitivamente os laços com 

Portugal; este, no acordo de Lusaka em 1974, havia se comprometido a auxiliá-lo no 

processo de transição de governo. 

No âmbito nacional, a opção pelo Português não colocava em risco a implantação do 

regime socialista em Moçambique, ou seja, impedia a entrada de valores contrários ao 

novo governo. Tratou-se, por conseguinte, de uma intervenção governamental sobre a 

sociedade moçambicana pelo viés da língua portuguesa e das línguas nacionais bantu. 

Nesse contexto, seriam necessárias intensivas campanhas de alfabetização em Português 

como afirmava Samora Machel, em 1978, no discurso de abertura da Campanha 

Nacional de Alfabetização: 

A generalização da língua portuguesa é um meio importante entre todos os 

moçambicanos, veículo importante de troca de experiência a nível nacional, factor da 

consolidação da consciência nacional e da perspectiva do futuro comum. Alguns 

perguntaram durante a guerra: ‘Para quê continuarmos com a língua portuguesa?’ 

Alguns vão dizer que a Campanha Nacional de Alfabetização é para valorização da 

língua portuguesa. Em que língua é que vocês gostariam que nós desencadeássemos a 

Campanha de Alfabetização? Em Macua ou Maconde, Nyanja, em Changana, Ronga, 

Bitonga, Ndau, em Chuabo? 

A pergunta do presidente não obteve resposta porque, em situação de plurilinguismo 

nacional, a situação é, por si só, bastante difícil. Acrescente-se à diversidade linguística 

bantu, no país, a presença do inglês por ser, principalmente, a língua de uso dos líderes 

da Frelimo a iniciar-se por Eduardo Mondlane63. Gramsci (1981, p.22-23), no início do 

                                                            
63 Eduardo Chivambo Mondlane foi um dos fundadores e primeiro presidente da Frente de Libertação de 
Moçambique (FRELIMO). Foi assassinado por uma bomba em 1969 ao abrir uma encomenda. Mondlane 
era filho de um chefe moçambicano tradicional tsonga da província de Gaza; foi educado na casa de um 
pastor da Missão Suíça. Estudou na África do Sul, em Portugal, terminando seus estudos nos Estados 
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século XX, chamava a atenção sobre a influência direta ou indireta que os intelectuais 

negros poderiam exercer sobre as massas populares africanas vivendo sob a opressão de 

governos coloniais.  

Os líderes moçambicanos poderiam ter optado pelo inglês ou pelo suaili conhecido na 

costa litorânea e falado no norte do país onde se concentrou a organização da Frelimo. 

As primeiras reuniões da Frelimo foram veiculadas em suaili:  

... o factor unificador do pensamento político comum, formulado nessa língua suaili a 

todos acessível com seu vocabulário cada vez mais variado em conceitos que nem 

sempre se conseguia traduzir correctamente nas línguas moçambicanas. Os grandes 

textos políticos da Frelimo, a começar pela declaração da luta armada aos estatutos e 

programas são redigidos em português (GANHÃO, 1979, p. 4). 

A escolha do Português foi uma escolha livre em que prevaleceram interesses políticos 

e não necessariamente linguísticos. O papel da língua portuguesa nos dois períodos – 

colonial e pós-colonial – foi o de assimilação de valores externos que se chocavam com 

os valores tradicionais. Assim, como reconheceu o Reitor, os pedagogos tinham diante 

de si “o problema do bilinguismo necessário e inevitável.”  

Mazula (1995, p. 200-202) apresenta uma abordagem interessante em relação ao 

discurso da Ministra; ele destaca que ela, corajosamente, havia lançado uma profunda 

mudança na área da Educação. Isto porque, se o governo da Frelimo até então pregava 

“a unidade como uniformidade ideológica-cultural e como patrimônio”, ela desafiava os 

intelectuais a elaborarem programas que contemplassem a diversidade. Tratava-se da 

constatação de que a língua portuguesa mantém a uniformidade na diversidade, sendo 

assim, era  ocasião  para um planejamento linguístico do Português falado em 

Moçambique. Houve, sobretudo, por parte de pedagogos e linguistas, o reconhecimento 

da moçambicanização da língua portuguesa. 

Nesse I Seminário de ensino da Língua Portuguesa, discutiu-se o modelo de norma do 

Português que veiculava na sociedade moçambicana. Os intelectuais da Educação 

constataram que a língua portuguesa estava mudando em vários aspectos e chamou-se a 

atenção para a preferência da norma padrão europeia. 

                                                                                                                                                                              
Unidos onde trabalhou para a ONU.  (In: Observatório Multicultural do mundo em língua portuguesa. 
http://opatifundio.com/site/?p=3046 Acesso em 25.06.2014.  
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O problema que se levantou a respeito da norma da língua portuguesa é que entre 

professores e alunos estava sendo usada uma linguagem carregada de gírias e de calões, 

uma linguagem permeada por formas populares. Esses tomavam por moçambicanização 

do Português incorreções fonéticas e gramaticais que se distanciavam do discurso 

político, da comunicação social e do processo de alfabetização em língua portuguesa 

(MEC, 1980, p. 21). 

Ao evidenciarmos tais conjecturas à luz da história, constatamos que alguns fatos 

culturais contribuíram para o uso “irregular” da língua portuguesa. Dentre eles 

destacamos o acesso do ensino da língua portuguesa a pequena parcela da sociedade – 

portugueses, assimilados e asiáticos -; poucas escolas ao longo do país; ínfimo contato 

da população rural (falantes bantu) com órgãos públicos onde se exigia proficiência em 

Português; ensino da catequese nas línguas nacionais moçambicanas; fraco papel da 

Igreja no ensino da língua e, com a saída dos portugueses, os próprios moçambicanos 

com formação de 4ª. classe e sem proficiência em língua portuguesa e sem metodologia 

didático-pedagógica64 assumiram a responsabilidade do ensino. 

Acrescentamos a tais fatos, o discurso do governo preconizando que “... o princípio da 

evolução da língua portuguesa em Moçambique (...) vai ser o que as massas populares 

dela fizerem, porque, como já dissemos, língua é transformação” (MEC, 1975). Essa 

escolha política abre espaço para mudanças na língua portuguesa que já vinham 

ocorrendo desde o início da colonização. Mas, a ausência de planejamentos orientados 

para o ensino da norma moçambicanizada ocasionou um desarranjo pedagógico, 

atingindo professores e alunos, aos quais não se poderia atribuir o problema do fracasso 

escolar, nem tampouco, a baixa qualidade do ensino do Português. 

O problema da divergência entre a norma europeia e o uso coloquial do Português 

compreende ao que Calvet (2007, p. 146-148) denomina choque entre a gestão in vivo e 

a gestão in vitro, ou seja, era(é) difícil realizar política linguística quando a sociedade já 

havia forjado novas palavras e novas expressões para representar a nova cultura. Em 

outras palavras, a língua da administração, dos órgãos públicos, do ensino, se 

distanciava do uso social da língua portuguesa o que requeria uma tomada de decisão 

por parte dos planificadores de política linguística: 

                                                            
64 Os problemas atribuídos ao ensino-aprendizagem da língua portuguesa foram descritos minuciosamente 
pelo MEC (1980, p. 1-31) no documento intitulado “O papel da língua portuguesa em Moçambique – 
formação e informação: O Papel da Língua Portuguesa na Escola”. 
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A língua portuguesa, no nosso país, é trabalhada hoje, em formas e conteúdo novos. 

Exprime novas concepções, novo tipo de relações entre homens, forjados no sistema de 

produção em moldes coletctivos, nas fábricas, nas aldeias comunais, nas cooperativas, 

nas machambas estatais; novo tipo de relações que surge nas novas estruturas do Estado 

de Democracia Popular que materializam o poder das classes trabalhadores ... 

(MACHEL, 1979, p. 7). 

A Ministra enfatiza as transformações que vinham ocorrendo na língua portuguesa 

motivadas por transformações socioculturais e sociopolíticas no país. Mais adiante ela 

ressalta a necessidade de buscar uma norma moçambicanizada do Português:  

... queremos um português uniforme do norte ao sul do País – uniformidade que não 

significa um português pobre ou limitado ou a imposição de uma norma inflexível – 

mas que permita um alargamento do campo linguístico. Com este objectivo, é 

necessário normalizar e disciplinar a prática e a utilização duma língua que assumimos 

como nossa. Queremos um português em Moçambique, um português caldeado pela 

experiência e a realidade moçambicana, enriquecido pelos substratos das línguas de 

origem bantu, temperado pela Revolução. Mas queremos que seja também uma língua 

una em que todos nos entendemos no nosso país (op. cit.). 

O Seminário ressaltou a variedade do Português emergente e reconhece a necessidade 

de elaboração de planejamento linguístico que direcione professores, alunos e a 

sociedade em geral. Nesse sentido, ganha relevância o processo de alfabetização 

bilíngue: “o nosso objectivo sabemos qual é: introduzir a criança e o adulto num 

bilinguismo necessário, em que a língua de unidade e a língua materna se desenvolvam 

lado a lado” (op. cit.). 

A posição da Ministra transfere valorização às línguas moçambicanas bantu ao 

reconhecer o bilinguismo e colocá-las no mesmo patamar da língua portuguesa, como 

dizia Gramsci (1981, p. 18), “as categorias orgânicas e as categorias tradicionais dos 

intelectuais, tanto no terreno das várias histórias nacionais quanto no desenvolvimento 

dos vários grupos sociais mais importantes no quadro das diversas nações ...” 

contribuem para um registro histórico bem interessante.  

A transferência de regime de governo e de ideais políticos afetou sobremaneira a cultura 

local que, consoante à ideologia do novo governo, consistia em erradicar o 

analfabetismo e o obscurantismo; os ideais socialistas deveriam ser inculcados no povo 

para que pudessem viver como cidadãos livres numa pátria sem exploração do Homem 
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pelo Homem. Travava-se, então, de  luta entre três forças: o sistema colonial, o sistema 

tradicional e o sistema socialista. 

O trabalho e a notabilidade que os intelectuais deram ao “I Seminário de Ensino do 

Português” evidenciou a liberdade alcançada na medida em que propunha buscar 

soluções para o conflito entre as funções sociais da língua portuguesa e das línguas 

nacionais moçambicanas exigindo novas medidas educacionais. Tanto assim que, em 

consonância ao programa para a década de 80/90, a RPM (República Popular de 

Moçambique) promulgou a lei n. 4/83 em 23 de março de 1983 que se pautava 

principalmente na obrigatoriedade de o Estado conceder o ensino gratuito a fim de 

atender as estratégias do desenvolvimento socialista.    

O Sistema Nacional da Educação garante o acesso dos operários, dos camponeses e dos 

seus filhos a todos os níveis de ensino, e permite a apropriação da ciência, da técnica e 

da cultura pelas classes trabalhadoras. 

Nesse contexto, o Sistema Nacional da Educação responde fundamentalmente aos 

seguintes grandes objectivos: 

- a erradicação do analfabetismo; 

- a introdução da escolaridade obrigatória; 

- a formação de quadros para as necessidades do desenvolvimento econômico e social e 

da investigação científica, tecnológica e cultural (RPM, 1983, p. 14-21). 

 

A proposta do SNE (Sistema Nacional de Educação, 1983) estava direcionada à 

educação politécnica e à “unidade dialética entre a educação científica e a educação 

ideológica, devendo os programas e conteúdos refletir a orientação ideológica do 

Partido da Frelimo.” Em síntese, o SNE propunha a criação do Homem Novo que 

assumisse os valores da sociedade socialista na efetiva consolidação da unidade 

nacional, amor à Pátria e espírito proletário. Propunha também “formar professores com 

profunda preparação política e ideológica, científica e pedagógica” e “difundir, através 

do ensino, a utilização da língua portuguesa” para garantia da unidade nacional. 

O plano do SNE (1983) adequava-se à política de formação do Novo Homem, livre do 

obscurantismo e do analfabetismo em língua portuguesa. Afora isso, o SNE propunha 

contribuir para o estudo e valorização das línguas, cultura e história moçambicana, com 

o objetivo de preservar e desenvolver o patrimônio cultural da nação. Entretanto, na 

prática, as línguas nacionais moçambicanas permaneceram reservadas ao espaço casa 

enquanto a língua portuguesa ganhou maior número de falantes devido ao crescimento 
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da rede escolar. Convém relembrar que o país encontrava-se em guerra civil e muitas 

escolas tinham sido destruídas.  

A migração ocasionou o aumento de falantes de Português e aproximou grupos étnicos 

antes separados geográfica e linguisticamente. Essa aproximação ocorreu por laços 

matrimoniais e de amizades em cujo ambiente a língua portuguesa desempenhou um 

papel relevante.  

De acordo com Dias (2002, p.154-156) foi a partir do programa do SNE que houve 

orientação mais clara sobre a norma a ser utilizada na escola; os professores passaram a 

exigir a norma europeia sendo mais rigorosos com as “incorreções”. Não havia ainda 

distinção entre “erro” e “desvios” por interferência das línguas bantu, daí a postura 

corretiva assumida pelos professores. Como salienta Preti (2003, p.35), a escola veicula 

a norma culta, que se prende mais às regras da gramática tradicional, considerada, 

normativa, que se distancia da norma popular, mais aberta às transformações da 

linguagem oral do povo. 

Como vimos anteriormente, a língua portuguesa ia se modificando constantemente, 

porque o moçambicano se confrontava com uma nova realidade, a guerra, a corrupção e 

a fome. Afora as inovações  

 A grave crise financeira, o descontentamento generalizado da população, o isolamento 

em que Moçambique se encontrava obrigaram o governo a efetuar novas mudanças 

políticas. É o fim do sistema de governo marxista-leninista e o início do governo 

socialista. 

Verificou-se que a ideologia dos primeiros anos de Independência não asseguram, por 

meio da escola, o conhecimento científico e técnico libertador do obscurantismo por 

meio da alfabetização. O país continuava com índice altíssimo de analfabetos em língua 

portuguesa e, o mais grave, a língua portuguesa não havia alcançado todo o país; a 

maioria da população permanecia monolíngue bantu.  

A palavra de ordem no I Seminário Nacional era a de “Alfabetizar é produzir, 

alfabetizar é melhorar a produção, alfabetizar é melhorar as condições de vida do povo.” 

(MACHEL, 1969, p. 6) Alfabetizar, no contexto sociocultural do pós-Independência, 

era a alfabetização em Português, o que significava as premissas do partido da Frelimo 
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quando desenvolveu a política de unidade  da nacional atribuindo à língua portuguesa o 

papel de unir os moçambicanos técnica e cientificamente. 

Em 1983, o MEC propôs a elaboração de uma política linguística para Moçambique em 

que se considerasse a função da língua portuguesa conhecida por uma minoria da 

população e das línguas bantu65 faladas por mais de 10 milhões de habitantes. Nesse 

documento, o MEC ressalta o trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo NELIMO na 

Universidade Eduardo Mondlane a respeito de pesquisas direcionadas às línguas 

nacionais moçambicanas. Sob a perspectiva do MEC, para o país dar continuidade à 

política de desenvolvimento da Frelimo contra o obscurantismo, deveria contar com a 

formação acadêmica de intérpretes, pois apenas as transmissões radiofônicas não eram 

suficientes para propagação da ideologia socialista. 

A política linguística que o MEC (1983) propunha estava direcionada ao prestígio das 

línguas moçambicanas perdido para a língua portuguesa por assimilação cultural. 

Tratava-se de uma política ideológica de desenvolvimento sem perda da cultura bantu e, 

ao mesmo tempo, a busca por uma identidade marcada pelo multiculturalismo e 

multilinguismo: 

a identidade cultural pressupõe-se resultante de elementos de um patrimônio cultural 

comum dos vários ramos locais do grupo bantu (...) no plano estrito de uma política 

cultural, não impedirmos o curso livre, o reforço, o desenvolvimento e a justa 

valorização dos elementos mais importantes do que se possa entender como a identidade 

cultural do povo moçambicano (op. cit., p.5).  

Ao colocar a valorização das línguas e da cultura moçambicana em confronto com a 

opção política do Português como língua de unidade nacional, o MEC contestou a 

identificação atribuída aos países africanos como “ex-colônia portuguesa”; “países de 

expressão portuguesa” e, “literalmente empurrrados para designativos de colectivos 

como ‘países lusófonos’”, pois em Moçambique predomina(va) a bantofonia.  

Mais adiante, o documento do MEC salienta que, sem “prejuízo das excelentes relações 

entre Moçambique e Portugal”, Moçambique pronunciava-se contra qualquer 

associação política ou relação preferencial na base exclusiva do uso comum da língua 
                                                            
65 “... não sofre nenhuma contestação a importância das línguas moçambicanas. É exclusivamente através 
delas que se expressam, segundo alguns cálculos, oito milhões de moçambicanos; mesmo considerando a 
rápida expansão da área de uso da língua Portuguesa, continua ainda a ser principalmente através das 
línguas moçambicanas que se comunicam (segundo os mesmos cálculos) dez milhões de moçambicanos 
(MEC, 1983, p. 6). 
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portuguesa. E, potencializava a interferência das línguas moçambicanas no Português, 

problema que deveria ser motivo de atenção e de registro para estudos posteriores. 

A política linguística para Moçambique deveria orientar-se por um “bilinguismo 

óptimo”, com o desenvolvimento do estudo, ensino e difusão não só da língua 

portuguesa como também das línguas moçambicanas. Nas regiões onde o Português era 

desconhecido, a alfabetização ocorreria na língua materna; daí a necessidade de o país 

preparar especialistas nas línguas moçambicanas. Contudo, nos primeiros anos do pós-

Independência, verifica-se que a política linguística na alfabetização pouco se 

diferenciava da política linguística colonial. Eis a política linguística do período 

colonial: 

Sobre a técnica a seguir para ensinar a falar e a entender a língua portuguesa, 

preconizamos, como já se referiu, a usada pelas mães ao ensinarem os seus filhos 

pequeninos. É a mais prática e a mais conveniente, depois de sistematizada. 

Em primeiro lugar, há que despertar a atenção para a coisa a aprender, depois, ao 

mesmo tempo que o aluno a indica ou nela toca, o professor pronunciará e fará 

pronunciar com clareza, o seu nome de modo que nome e coisa fiquem associados no 

espírito do aluno (Direção Geral de Educação – Ministério do Ultramar portaria n. 

24.044 – Boletim Oficial – 19 de maio de 1969 – I série, p. 710 – apud Dias, 2002, p. 

144). 

Elaboremos uma comparação com a política linguística do pós-Independência: 

O professor empregará o método maternal, isto é, as técnicas sábias e eficazes que as 

mães empregam para ensinar os seus filhos a falar. 

É agora que começa o estudo sistemático dos ‘centros de interesse’ indicado no 

programa. 

A condução geral da aprendizagem pode definir-se em termos pedagógico-didáticos 

simples: 

- o professor mostra e diz; 

- as crianças observam, ouvem atentamente, apercebem-se praticamente do que é, 

pegando, apalpando, manuseando, procuram depois imitar o professor, repetindo o que 

ele disse (MEC, 1975, p. 30).  
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Se por um lado, a metodologia didático-pedagógica prevalece inalterável – trata-se do 

método behavorista de ensino – as áreas de interesse são alteradas, adotando como tema 

transversal o comportamento revolucionário composto de treze princípios: 

o asseio do corpo, a pontualidade, o espírito de organização, a disciplina e obediência, o 

espírito coletivo, o respeito mútuo, o espírito de sacrifício e de economia, o respeito 

pelo trabalho manual, etc. Eram estes os princípios que orientavam o Novo Homem 

(Dias, 2002, p. 146). 

Além da introdução de temas transversais, nos livros didáticos foram acrescentadas 

gravuras pertinentes ao universo do aluno moçambicano. É meritória a ação dos 

intelectuais responsáveis pela elaboração de novo material didático no que concerne à 

introdução de elementos da cultura moçambicana, uma vez que o conhecimento do 

aluno do passado restringia-se à História, à Geografia e à Religião de Portugal. 

É compreensível e aceitável a não ruptura imediata com o sistema de ensino do 

Português por parte dos intelectuais do MEC pós-Independência, uma vez que o país 

havia saído de uma sangrenta luta de libertação e tinha vivido um período de escassez 

alimentar e de escassez de profissionais na área da Educação. Considere-se também a 

guerra civil iniciada logo após a Independência. Outro mérito do MEC (1975, p. 30) foi 

a iniciativa de permitir ao professor o uso de “palavras ou expressões na língua materna 

do aluno para criar um melhor ambiente de trabalho, para criar momentos de 

desconcentração entre os alunos”. Atitude essa contrária à política linguística colonial 

que visava ao ensino do Português como instrumento de assimilação da cultura 

portuguesa.  

O sistema de alfabetização pós-Independência tentava desvencilhar-se do estado de 

diglossia do período colonial, quando as línguas nacionais moçambicanas permaneciam 

restritas ao espaço familiar e ao ensino do catecismo. Reconhece-se, sobretudo, um 

avanço significativo quanto à aceitação de um bilinguismo no espaço escola. 

Isto porque, de acordo com Auroux (1992, p.24-25), “o bilinguismo e a diglossia 

parecem desempenhar um papel importante (...) no caso de transferência cultural 

maciça.” A situação de diglossia é conflituosa porque a prática de uso da língua choca-

se com a política linguística traçada pelo Estado. A política linguística proposta pelo 

MEC (1975) deixa transparecer o desejo de adoção de uma prática linguística em que 

não colocaria em risco a unidade nacional assegurada pela língua portuguesa, como diz 
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Calvet (2002, p. 107-109) “a língua oficial está vinculada ao Estado. E isso tanto em sua 

gênese como em seus usos sociais.” A política linguística do pós-Independência tentava 

uma intervenção fecunda que refletisse na prática de ensino da língua portuguesa e 

introdução das línguas nacionais moçambicanas. Como orienta Calvet (op. cit.), “a 

sociedade não é estratificada apenas por referência à língua nacional, ela é também 

plurilíngue” e, se existe multilinguismo, levanta-se o problema da comunidade 

multilingue que exige do Estado atenção redobrada no que tange à pluralidade de 

línguas e culturas na construção da Nação-Estado.  

Entre 1990 e 1995 o INDE e o MINED apresentaram propostas de alfabetização nas 

línguas bantu, designado como programa de educação bilíngue: alfabetização inicial na 

língua materna para passagem mais tarde para alfabetização em Português. Tratava-se, 

na concepção de Lopes (2004) de um programa de transição gradual, ou seja, estratégia 

política para acelerar o aprendizado da língua portuguesa, concebendo a alfabetização 

como meio em vez de um fim: 

Nesses casos um meio para alcançar objectivos políticos; nas propostas da década de 90 

um meio para utilizar as línguas bantu como acelerador da alfabetização em Português. 

(...) Acreditava-se que através da aquisição de capacidades e habilidades na língua 

materna em primeiro lugar, a sua transferência para a língua portuguesa seria suavizada 

e produziria uma alfabetização mais acelerada nesta língua-alvo ou mesmo até terceira 

para alguns alfabetizandos (LOPES, 2004, p. 152-153). 

O ensino bilíngue a que Lopes (op. cit., p. 154-155) se refere, tratava-se do bilinguismo 

funcional que, no contexto multilingue, não funciona porque a lógica subjacente não 

eleva o nível comunicativo em Português, apenas prepara o alfabetizando para ler e 

escrever o Português. Com efeito, isso não é mau, mas péssimo a longo prazo porque 

não permite o desenvolvimento amplo da competência comunicativa tão necessária aos 

falantes de línguas bantu no contexto de língua portuguesa como língua oficial. 

A proposta de Lopes (op. cit.) consistia(consiste) no modelo de “bi-literacia inicial. Uso 

de uma língua bantu e da língua portuguesa como co-línguas” cuja vantagem é a de 

conceder ao alfabetizando o direito de ser alfabetizado na sua língua materna e de 

protegê-lo de constrangimentos sociais no uso de uma forma empobrecida do 

Português. Todavia, a vantagem da bi-literacia deve estar atrelada à política linguística 

do Estado em elevar o estatuto das línguas bantu ao de línguas oficiais ao lado da 

oficialidade do Português. 
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É nesse contexto de política de uma só língua e de mudança de sistema de governo que 

o SNE promulga a lei 6/92 que retira todos os aspectos ligados ao caráter socialista da 

lei 4/83. Os opositores da Frelimo defendiam o regime democrático em que fossem 

restituídas as propriedades privadas. Assim, as escolas passavam também a ser 

controladas por instituições privadas, ficando o ensino a cargo do Estado e da rede 

privada.  

Os objetivos gerais da lei 6/92 podem ser assim sintetizados: “a educação é direito e 

dever de todos os cidadãos; o Estado promove e organiza o ensino; ligação entre a teoria 

e prática; ligação do estudo ao trabalho; erradicação do analfabetismo” (RPM, 1992, p. 

8). O analfabetismo a que a lei se refere é o analfabetismo em língua portuguesa que 

provoca(va) desigualdades socioculturais e sociolinguísticas. O MINED (Ministério da 

Educação) reconheceu, em 1996, a insustentabilidade do SNE e propôs alteração e uma 

nova política nacional de educação. Esta política encontrava-se interpretada no Plano 

Estratégico da Educação (PPE), 1997 – cuja palavra de ordem era “Renovar a Escola e 

Combater a exclusão”.  De acordo com Dias (2002, p.171-173), na prática, 

permaneciam as desigualdades sociais, pois a alfabetização em língua portuguesa e nas 

línguas nacionais moçambicanas pouco havia avançado. 

No que concerne à função da língua portuguesa, só em 1990, a Constituição da 

República Popular de Moçambique a reconhece como língua oficial. A língua 

portuguesa continua como língua do ensino, do governo e língua de prestígio 

socioeconômico e acadêmico. Quanto às línguas nacionais moçambicanas a lei 6/92 no 

seu artigo 4 faz a seguinte referência: “O Sistema Nacional de Educação deve, no 

quadro dos princípios definidos na presente lei, valorizar e desenvolver as línguas 

nacionais, promovendo a sua introdução progressiva na educação dos cidadãos” (RPM, 

1992, p. 8). 

Quanto à abordagem de políticas linguísticas para o país, podem-se destacar dois 

períodos distintos após a Independência de Moçambique: de 1975 a 1980 a política 

linguística recaiu sobre a defesa da língua portuguesa e a perspectivas indefinidas sobre 

o papel das línguas nacionais moçambicanas. O quadro de uma política geral de 

desenvolvimento para a década de 80-90 prescindia, conforme demonstramos, de uma 

política linguística em que não renegasse a situação do bilinguismo. O segundo período 
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compreende os anos de 1980-1990 caracterizado por situações concretas em torno do 

papel e da função das línguas bantu moçambicanas ao lado da língua portuguesa. 

A Constituição da RPM de 1990 declara no artigo 5 (versão de 1990) e nos artigos 10 e 

11 (versão de 2004) a oficialização da língua portuguesa e a problemática das línguas 

moçambicanas: 

1. Na República de Moçambique a língua portuguesa é a língua oficial. 

2. O Estado valoriza as línguas nacionais e promove o seu desenvolvimento e utilização 

crescente como línguas veiculares e na educação dos cidadãos. 

De fato, a problemática das línguas bantu moçambicanas foi motivo de pesquisas e da 

criação da NELIMO, órgão ligado à Universidade Eduardo Mondlane. Acrescente-se a 

série de publicações nos principais meios de comunicação escrita – revista e jornais – 

questionando a função da língua portuguesa e a relevância das línguas bantu na 

preservação dos valores culturais tipicamente africanos. Há também de se considerar o 

uso das línguas nacionais moçambicanas nas campanhas eleitorais objetivando maior 

aproximação entre o político e a população (MAZULA, 1995a, p. 301). 

Mesmo em meio a um período tão conturbado e de conflitos de toda ordem, o país pôde 

preparar intelectuais para a área da educação. Esses intelectuais viveram as exigências 

do governo socialista quanto à formação de indivíduos qualificados, apreciadores da 

arte e do belo, amantes dos estudos, conhecedores da técnica e da ciência e, 

principalmente, comprometidos com os problemas de Moçambique.  

Sendo assim, nas décadas seguintes, surge um grupo de linguistas moçambicanos que 

vão gradativamente empenhando-se para soluções quanto ao uso da língua portuguesa e 

das línguas nacionais moçambicanas, principalmente, no que concerne à política 

linguística, a planejamento linguístico, ao bilinguismo, ao fracasso escolar e aos 

constrangimentos sociolinguísticos.  

Dentre esses se destacam os trabalhos de Lopes66 (1997) voltados a práticas linguísticas; 

Gonçalves (1995) com pesquisas na mudança da sintaxe do Português; Dias (2002) em 

torno do fracasso escolar como resultado das desigualdades sociolinguísticas; Firmino 

(1997, 2000) que aborda a função do Português na região de Maputo no período pós-

Independência; Kitoko (2012 ) teólogo e linguista dedicando-se à pesquisa e atuando na 

                                                            
66 As produções de Lopes estão  
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NELIMO, Nhaombe (2007) verificando a interferência das línguas bantu no Português e 

o bantuísmo brasileiro, Mabasso (2000) com pesquisa em linguística forense, dentre 

outros  

É nesse cenário de timakas67 e milandos68 que se destaca a figura do linguista Armando 

Jorge Lopes (AJL) com propostas inovadoras no campo da Sociolinguística e da 

Linguística Aplicada. Frente à diversidade linguística de seu país, AJL procurou 

encontrar soluções que atendessem a alfabetização em língua portuguesa e nas línguas 

nacionais moçambicanas respondendo às expectativas apontadas no I Seminário (1979). 

Sendo assim, sua proposta de bilinguismo inicial em língua portuguesa (L 2) e na língua 

materna (L 1) contempla uma alfabetização para a paz na medida em que defende uma 

política de solidariedade nacional inserida na realidade social de Moçambique. 

Só com uma política de ensino bilíngue em Moçambique pode realmente cooperar para 

a paz e caminhar em direção ao delineamento de uma política linguística que eleve as 

línguas nacionais moçambicanas ao estatuto de língua oficial juntamente com o 

Português, pois “vale a pena tentar pôr juntas, num todo heterogêneo, formas culturais 

diversas sem perda e sem conflito significativo” (LOPES, 2004, p. 41). 

É esse todo heterogêneo que deu forma ao PM que se reveste de traços identificadores 

da cultura moçambicana. As mudanças ocorridas na língua portuguesa ao longo do 

tempo são contempladas na obra “Moçambicanismos: Para Um Léxico de Usos do 

Português Moçambicano”. Essa obra além de consolidar-se como política de 

solidariedade nacional configura-se como obra de referência em que se instaura 

simbolicamente o patrimônio sociocultural e linguístico de Moçambique. 

 
  
                                                            
67 Timhaka – Significa embrulhada, embróglio, conflito, problema (solução ou decisão ainda não 
tomada; em processo). Formal e informal. N. (LU). 
68 Milando – Significa problema, embróglio. Termo proveniente de várias línguas bantu, entre as quais, 
Cicopi milando, Xichangana minandzo, Xironga milandro (no sing. Inlando em Cicopi, nandzo em 
Xichangana e nandro em Xironga) e entra no PM na forma plural. Nas línguas de origem, o significado de 
problema está associado ao conceito de tomada de decisão. Na essência, os termos bantu significam 
problema para o qual já existe uma tomada de decisão, sendo esta acompanhada de uma estimativa da 
reparação dos danos. No caso de ainda não se ter chegado a nenhuma decisão para o problema, este é 
referido, em línguas bantu, como timhaka. Em suma, o problema começa por timhaka quando é 
apresentada a queixa em público (p.ex., ao nível dos conselhos de madodas no campo, ao nível das 
esquadras nas cidades), em seguida é discutido na banja, na qual se toma uma decisão, tornando-se assim 
a timhaka  em milando. No PM também existe a palavra timhaka (ou timaka), mas esta tem no PM o 
mesmo significado de milando (que são sinônimos). Formal e Informal. N (LU). 
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PARTE III 
 
3  A (des)construção de “Moçambicanismos: Para um Léxico de Usos do Português 
Moçambicano”: aspectos socioculturais, políticos e linguísticos 

 

A obra em referência materializa nas suas páginas o patrimônio simbólico da memória 

lexical dos moçambicanos. Assim, cumpre-nos ressaltar os instrumentos utilizados na 

arquitetura da mesma. Nesta parte do trabalho, tecemos considerações preliminares 

sobre a obra que, a nosso ver, são essenciais no âmbito da “imanência contextualizada”.  

Seguimos com breve biografia de AJL – mentor do projeto – e a cooperação  dos 

coautores Sitoe e Nhamuende. 

O enfoque recaiu sobre o caráter dinâmico de Léxico de usos no que concerne à política 

e planejamento linguístico; bilinguismo e pressupostos teóricos para padronização da 

variedade PM. Após tecermos considerações a respeito disso, realizamos a análise da 

obra a partir dos moçambicanismos que funcionam como palavras-testemunha dos 

períodos colonial, luta armada e pós-Independência.  

3.1  Preliminares em direção à (des)construção em Léxico de usos: sob uma 

perspectiva de “imanência contextualizada” 

 
O conteúdo de Léxico de usos é um vasto campo linguístico que permite análises em 

diversas áreas da Linguística e das ciências da Antropologia, da História e da 

Sociologia, entretanto, delimitamos nossa análise no que concerne a uma prática 

linguística em que a historicidade e a realidade social não são ignoradas. O modelo de 

organização dos moçambicanismos pauta-se na metodologia lexicográfica e avança para 

o campo da Sociolinguística na medida em que reúne variedades (oral e escrita) 

provenientes diretamente dos usuários do PM; essas variedades servem de exemplos 

para abonação dos verbetes. 

Para atender ao segundo princípio da HL proposto por Koerner (1996) – princípio da 

imanência - optamos por realizar esta parte do trabalho sob uma perspectiva de 

“imanência contextualizada” uma vez que a descrição do PM, em Léxico de usos, 

acompanha o ritmo das mudanças na língua portuguesa desde a chegada dos 

portugueses a Moçambique com Vasco da Gama. 
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Desse modo, a análise é realizada em dois momentos: no primeiro, apresentamos uma 

breve biografia de AJL – mentor do projeto – e dos coautores; elaboramos os conceitos 

de Lopes sobre língua(s) em contexto multilingue e os problemas e implicações daí 

decorrentes; no segundo momento, realizamos a análise dos moçambicanismos 

representativos de Moçambique Colonial e Moçambique pós-Independência os quais 

funcionam como palavras-testemunha.  

Estabelecemos o seguinte critério para análise dos moçambicanismos:  i)  seleção de 

palavras-entrada de uso nacional as quais são identificadas em Léxico de usos pela sigla 

N, assim, é possível constatar a regularidade do PM em todo o território nacional; ii) 

remissão ao contexto histórico-social e iii) descrição da entrada com abordagem 

gramatical e discursiva. 

A análise demonstra como o Português foi institucionalizado nas práticas sociais 

moçambicanas sendo enriquecido com o substrato bantu. À luz disto, demonstramos 

que a coabitação entre o Português e as línguas nacionais bantu contemplam as duas 

culturas – portuguesa e bantu – e a língua, parte integrante desse sistema de aculturação, 

emerge com feição luso-bantófona cujo pano de fundo testemunha sua 

moçambicanidade. 

A obra Léxico de usos ancora-se na Linguística Aplicada abrindo campo para escolha de 

teorias fundamentais à associação entre política linguística e planejamento linguístico. 

Essa associação é fundamental para compreensão da inter-relação da língua na 

comunicação entre os falantes moçambicanos de língua portuguesa (L2), pois para 

compreender a variedade PM é preciso ir à raiz social dos fenômenos linguísticos ou 

como pondera Lopes (2004, p. 212, 215), buscar “soluções no mundo concreto” em que 

“as tradições e os costumes não devem ser usados apenas como pano de fundo e meio 

através do qual se adquire a língua.”     

É sob essa perspectiva interacional que a obra não se aprisiona nos códigos linguísticos, 

embora necessários à decodificação na comunicação, ela os considera no âmbito do uso 

social. A seleção das palavras-entrada (os moçambicanismos) cruza variáveis 

determinantes do sentimento linguístico dos falantes, de suas atitudes e 

comportamentos; entrelaça passado e presente e lança luzes para o futuro do PM: o 

direito inalienável de todo moçambicano dominar a língua de unidade nacional. 
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Para tanto, é imprescindível que o planejamento linguístico esteja associado à área da 

política linguística, alicerçado pelo poder explicativo da ciência em que subjaz uma 

teoria que explicite o maior número de fatos.  Esse é o contorno delineado em Léxico de 

Usos traçado habilmente com os fios condutores da Lexicografia, da Sociolinguística, 

da Filologia, da História os quais são “suportes concebidos (...) para a re-criação da 

Linguística Aplicada em direcções cada vez mais universalizantes ...” (LOPES, 2004, p. 

216), porque almeja e se projeta como uma política de solidariedade nacional e, por 

certo, causa impacto nacional e internacional 

3.2  Léxico de Usos como prática de solidariedade nacional 
 

Para responder ao princípio da imanência consideramos a biografia acadêmica do 

mentor do projeto – Armando Jorge Lopes – a contribuição dos coautores – Salvador 

Júlio Sitoe e Paulino José Nhamuende -, os conceitos pertinentes à política linguística 

fundamentada no bilinguismo e o desdobramento da macro e microestrutura da obra. 

Adotamos uma abordagem desconstrutiva da obra a fim de realçarmos o modelo de 

organização lexicográfica tecida com habilidade lingui-artística69 essencialmente 

naquilo que confere ao Português falado e escrito em Moçambique o nome de Português 

Moçambicano (PM). 

3.2.1  O cidadão e linguista Armando Jorge Lopes e a política de solidariedade 

nacional  

O trabalho que se insere no âmbito da HL requer a reconstrução dos movimentos 

políticos, econômicos, linguísticos, etc., que, de certa forma, exerceram influência sobre 

o autor da obra em estudo. O “clima de opinião” em Moçambique, durante o período de 

estudo e produção acadêmica de Armando Jorge Lopes, não era o mais favorável à 

dedicação em pesquisas. Ele passou pelos infortúnios da luta de libertação; alegrou-se 

com a Independência de seu país, mas logo, a euforia da liberdade foi quebrada pela 

insurreição da guerra civil. Os moçambicanos viviam os efeitos atrozes da guerra e das 

calamidades no país que dava os primeiros passos para construção democrática da 

                                                            
69 Lingui-artística – termo que  criamos  como conceito da obra produzida com os modelos da ciência 
Linguística e a arte do linguista. O neologismo floresceu com base no apontamento de Lara (2004, p. 150) 
ao afirmar que a metodologia lexicográfica “oferece as técnicas e os procedimentos de construção do 
dicionário, mas não determina o texto final da obra; onde terminam os métodos, começa a arte do 
dicionário.”    
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Nação-Estado por meio da língua de unidade nacional: o Português. Como o 

moçambicano monolíngue bantu poderia encontrar socorro em meio à guerra civil e à 

batalha das línguas? 

Ao  debruçarmo-nos sobre a história de Moçambique, no que tange às aflições dos 

moçambicanos em situação de extrema pobreza e de fome, num país multilingue, onde 

cada província fala uma língua (lembrando o insignificante número de luso-falantes em 

cada região) a situação se descortina bem mais alargada;  deparamo-nos com uma 

pobreza bem maior, a falta de conhecimento da língua de unidade nacional – a língua 

oficial – o Português.  É nesse contexto que visualizamos a figura do cidadão e linguista 

Armando Jorge Lopes, sem possibilidade de separar o cidadão do linguista. 

Como distinguir o cidadão do linguista? Armando Jorge Lopes (AJL) não é acadêmico 

de gabinete. Ele dedicou seu tempo ao magistério, à Direção da UEM, a Congressos 

Nacionais e Internacionais, à supervisão de monografias, dissertações e teses, à 

produção de artigos e de livros, a pesquisas em torno de questões linguísticas em países 

multilíngues. Esse linguista é dono de larga produção acadêmica que não comportam 

nesse pequeno espaço, por isso, ressaltamos alguns pontos que estão mais próximos ao 

cerne deste trabalho.  

Os conceitos70 de AJL foram utilizados na nossa fundamentação teórica ao lado de 

outros linguistas que, conjuntamente, garantiram a cientificidade da análise do corpus. 

Ressaltamos que as produções dele são redigidas em Português e Inglês porque, além de 

ter proficiência nessas línguas, as versões contribuem para que um maior número de 

pessoas possam utilizá-las e colaborar com críticas e sugestões.  

E, em todo esse trabalho acadêmico, sua preocupação se manteve sempre centrada na 

população monolíngue bantu: nas crianças que entra(va)m para a escola sem conhecer a 

língua do ensino, nos magaíças analfabetos ou semianalfabetos, nas mulheres que, por 

tradições culturais, eram privadas do ensino da língua portuguesa. Defendia e continua 

defendendo a oficialização das LB e o uso dessas línguas nos tribunais71, pois, segundo 

                                                            
70 As produções de AJL utilizadas neste trabalho constam na bibliografia. AJL possui um extenso 
currículo que pode ser conhecido em  http://www.lasics.uminho.pt/lusofonia2013/wp-
content/uploads/2013/03/Armando-Jorge-Lopes_cv.pdf (Último acesso em 10.07.2014)  
71 Sobre o assunto, consultar “Língua oficial, direito positivo e direito costumeiro nas Esquadras de 
Moçambique: Um caso para a linguística forense”, tese de doutorado de Eliseu Mabasso sob a orientação 
de Armando Jorge Lopes. In: http://www.revistacientifica.uem.mz/index.php/seriec/article/view/17    
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ele, é uma forma democrática de conceder ao cidadão moçambicano o direito de se 

defender e arguir na sua língua materna.  

A produção acadêmica de AJL é marcada democraticamente por princípios humanos 

que se inicia no direito de todo cidadão ser alfabetizado na sua língua materna e de ser 

proficiente na língua oficial; para tanto, defende a necessidade de o Estado investir na 

gramaticalização das línguas bantu e elaborar políticas que revitalizem as línguas em 

risco de desaparecimento. Para ele, a diversidade de línguas e de culturas trata-se de 

bênção e não maldição72.  

O desafio lançado no I Seminário Nacional Sobre o Ensino de Língua Portuguesa 

(1979) a respeito da necessidade de os intelectuais da Educação encontrar soluções para 

o bilinguismo necessário e inevitável em Moçambique e, a necessidade da descrição de 

uma norma para o Português condizente a sua moçambicanização, não foram estranhas 

a AJL. Isto porque, por interesse próprio, já vinha coletando moçambicanismos e 

expressões divergentes da norma do PE. 

Tanto assim que, às vésperas desse Seminário, aceitou o convite das “senhoras Della 

Summers e Janet Dalley, responsáveis da Editora Longman, UK” para preparar um 

levantamento de “palavras e expressões de uso corrente na variedade do Português 

Moçambicano com vista à inclusão num dicionário então em elaboração pela Editora” 

(LU). Esta contribuição enviada constituiu para AJL um dos “primeiros desafios 

estimulantes no campo da Lexicologia e na frente das variedades emergentes” (LU). 

A partir de então, AJL procurou amadurecer as ideias e concepções em torno da 

diversidade linguística e de políticas linguísticas apropriadas ao contexto multilingue e 

multicultural de seu país. Dentre as correntes linguísticas das décadas de 1980 e 1990, 

que fervilhavam no mundo acadêmico, AJL passou a integrar a equipe de Robert B. 

Kaplan, quem se sobressaía e apresentava questões de Linguística Aplicada “no âmbito 

da problemática das variedades emergentes” (LU).  Durante sua estadia na University of 

Southern California, Los Angeles aperfeiçoou seus conhecimentos ao lado de Kaplan – 

orientador no seu pós-doutoramento – com quem estreitou  laços de amizade e, até hoje, 

                                                            
72 Cf Lopes (2004. p.231-239) 
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se comunicam. É interessante destacar que, por ocasião do Natal73, Kaplan envia uma 

carta de cumprimentos a AJL e discorre a respeito dos eventos familiares e atividades 

no campo da Linguística.  

Dentre as várias produções de AJL ao lado de Kaplan, ressaltamos o convite expresso 

por este quanto à produção de uma monografia sobre a situação de planejamento 

linguístico e política linguística para Moçambique. Esse trabalho intitulado The 

language situation in Mozambique foi publicado em Clevedom no Journal of 

Multilingual and Multicultural Development (1998). Esta publicação correu o mundo e 

teve grande repercussão sendo ressurgida num outro livro, nos EUA, também a convite 

de Kaplan, e está assim registrada: The language situation in Mozambique (1999).  

Em Portugal, AJL participou a convite de Maria Helena Mira Mateus (com quem ainda 

mantém laços de amizade e a visita sempre que vai a Lisboa) nos seminários da 

Universidade de Lisboa (1999) e do Curso da Arrábida (1998) sobre “política 

linguística africana”. Dessa atuação, resultou a publicação de “O Português como língua 

segunda em África: problemáticas de planificação e políticas linguísticas” (Ed. 2002). 

Sua presença tem sido constante em Congressos Portugueses organizados por Moisés 

Martins, cujos encontros se converteram em estreitos laços de amizade e de 

experiências em torno da Lusofonia. Dentre esses, destaca-se a apresentação do artigo 

“As missangas da comunicação: Moçambique no espaço da ibero-fonia”, por ocasião do 

II Congresso Mundial da Confederação Ibero-Americana das Associações Científicas e 

Acadêmicas de Comunicação (Confibercom), na cidade do Minho, em 2014. 

Na França, conduziu palestras a pós-graduandos e atuou como examinador na Banca de 

Doutorado de Henrique Nhaombe – um de seus orientandos – na École Doctorole de la 

Maison des Sciences Sociales da Universidade de Poitiers. 

No Brasil, participou do VI Congresso da Associação Internacional de Lusitanitas no 

Rio de Janeiro a convite de Cleonice Berardinelli, Gilda Santos e Teresa Cristina 

Cerdeira, quando discorreu a respeito da moçambicanização do Português e do projeto 

delineado para construção de um léxico de usos. 

                                                            
73 Informação concedida por ocasião de entrevista com AJL. Gentilmente ele nos cedeu a última carta 
enviada por Kaplan no Natal de 2013.  
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Ainda no Brasil, participou do 14º Congresso Nacional e 5º Congresso Internacional de 

Lusofonia promovido pelo IP-PUC/SP a convite de Neusa Bastos. Por ocasião desse 

Congresso, foi convidado pelo ilustre Prof. Dr. Evanildo Bechara para publicação de 

artigo na Revista da Academia Brasileira de Letras. Em 2013, sai a publicação de 

“Língua Portuguesa em Moçambique: timakas, milandos e desafios”. A amizade 

também floresceu nesse espaço brasileiro e promoveu encontros no âmbito da 

Lusofonia e da Bantofonia. 

Em seu país, AJL foi condecorado pela Ministra Graça Machel (1985) por sua 

colaboração com a Educação durante os primeiros dez anos de Independência. Nesse 

período foi membro da Comissão de Elaboração de Textos (CET) para o ensino do 

Português e do Inglês. Em 1987, foi convidado pelo Reitor Rui Baltazar para assumir as 

funções de Diretor Pedagógico da UEM. Iniciou essa função e, no final do ano, recebeu 

a delegação vinda da Gulbenkian. Sobre esse evento, em entrevista74 concedida a Maria 

João Avilez, AJL tece o seguinte comentário: 

Era uma grande equipa chefiada pelo Professor Marçal Grilo. Vinham médicos, 

professores, gente do Direito ... E conversámos. Essa delegação aterrou aqui num 

contexto muito singular, um período complicado, de fome, relações pouco favoráveis 

com Portugal, problemas com a Renamo, enfim ... Mas apostámos  todos que a amizade 

haveria de prevalecer. (...) através das instituições portuguesas vinham professores 

leccionar disciplinas específicas, e havia professores nossos que iam a Portugal. 

Prevaleceu a amizade e nasceu, sobretudo, uma vasta cooperação entre a  UEM e 

algumas instituições portuguesas de ensino. Mesmo em meio a dificuldades, foi possível 

reestruturar os currículos e abrir os cursos de Linguística e Literatura, Ensino de 

Línguas (Português, Francês e Inglês) e, posteriormente, a implantação de Linguística 

Aplicada na UEM. O prospecto75 curricular do curso – mestrado e doutorado – em 

Linguística aplicada contam com a colaboração de Armando Jorge Lopes. 

AJL sempre atuou ativamente na SADC sendo Editor-Chefe (1990-1995) da Associação 

de Linguística das Universidades da SADC (LASU). Suas intervenções têm como pano 

de fundo a especificidade socioeconômica e linguistico-cultural da região constituída 

pelos Países da Comunidade do Desenvolvimento da África Austral. As intervenções de 

                                                            
7474 Entrevista concedida em 2008 e publicada em “África Dentro” da Fundação Calouste.  
75 O planejamento para os cursos encontra-se descritos criteriosamente em Lopes (2004, p. 217-224). 
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AJL nesses encontros assinalam o antigo e atual conflito do papel da língua portuguesa 

e das línguas nacionais bantu. O multilinguismo imperante em África e o pouco 

conhecimento da língua oficial – o Português -   exigem a interferência do Estado em 

direção à política linguística que atenda a comunicação nacional e internacional. 

Mantendo-se sempre motivado sobre a distribuição igualitária e justa da língua 

portuguesa e revitalização e promoção das línguas bantu, sob a égide de uma política de 

solidariedade nacional, em 1997, publicou a obra Política Linguística: princípios e 

problemas, nas versões português e inglês. 

Em 1998, convidou os linguistas Salvador Julio Sitoe e Paulino José Nhamuende para 

formarem com ele uma equipe objetivando a produção de Léxico de usos. A 

colaboração desses linguistas é notória principalmente por conhecerem várias línguas e 

culturas bantu além de serem luso-falantes. Assim, a equipe tornou realidade o projeto 

iniciado em 1978, publicado sob o título  “Em direção ao primeiro léxico de usos do 

português moçambicano” (2000) e trouxeram a público, no ano de 2002, a obra 

“Moçambicanismos: Para um Léxico de Usos do Português Moçambicano”.  

Em 2001, efetuou provas públicas, tornando-se o primeiro Catedrático em Linguística e 

Ciências da Linguagem em seu país. Sendo assim, orientou e participou de bancas 

examinadoras na área da Linguística e da Linguística Aplicada em várias universidades 

do estrangeiro, em particular no país vizinho Zimbabwe, EUA e França. 

Em 2006, foi agraciado com o reconhecimento da Folha de Linguística e de 

Literatura76: 

Aproveitamos também para agradecer ao Professor Catedrático Armando Jorge Lopes, 

ex-chefe do Departamento de Linguística e Literatura, por todo o apoio e colaboração 

prestados à Folha. O seu contributo e empenho têm sido de um valor inestimável para o 

crescimento e revitalização da Folha. Por isso, o nosso KHANIMAMBU, sucessos nas 

suas novas tarefas e actividades e continue a apoiar-nos sempre. (FOLHA, n.9. Abril 

2006 Publicação Abril e Outubro) 

                                                            
76 A Folha Linguística e Literatura é o Boletim produzido pelo Departamento de Linguística e Literatura 
da UEM. O objetivo é difundir a informação e pontos de vista sobre a problemática e atividades nessas e 
demais áreas afins.  Registro: 008/GABINFO – 1999. O excerto mencionado foi extraído do site 
htpp://www.flcs.uem.mz/docs/Folha%20final. Acesso em 30.07.2007. 
Para consultas atuais, acessar http://www.flcs.uem.mz/files/folhaling/folhaLL_17.pdf. 
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Em 2007, promoveu na UEM a IX Conferência Internacional da Associação de 

Linguística das Universidades SADC (LASU), sob o tema “Linguística, Diversidade 

Cultural e Integração Regional”. O evento contou com a participação de linguistas da 

África e de outros continentes. As comunicações foram reunidas e organizadas por ele e 

por Gregório Firmino na “Actas da 9ª Conferência da LASU” (2009). 

AJL não parou por aí. Traçou um projeto sobre idiomatismos em três línguas – 

changana – português – inglês – porque, para ele, o ensino e a competência linguística 

requer a habilidade de comunicar-se fluentemente em nível discursivo. A leitura e a 

interpretação discursiva dos idiomatismos contribuem ricamente para a proficiência nas 

três línguas porque estão inseridos na cosmovisão cultural. Para recolha e organização 

do material, convidou Eliseu Mabasso e Pércida Langa os quais atuarão como coautores 

do livro já em fase final para publicação. 

Para ele, a presença e notabilidade do Inglês, em Moçambique e no mundo, deve 

constar na pauta de políticas e planejamentos linguísticos no país, no entanto, é 

imprescindível ações em direção ao papel das línguas nacionais moçambicanas porque, 

como falar de globalização e de cultura mundial, para crianças que lutam por sobreviver 

monolíngues num território multilingue, cuja única preocupação é a refeição do 

próximo dia.  

Todo esse labor e carisma lhe fizeram conhecido mundialmente. Arriscamos perguntar-

lhe sobre a possibilidade de aceitar os convites de renomadas universidades do exterior, 

passando a viver fora de Moçambique; a resposta que obtivemos foi: “- Nunca pensei 

em deixar meu país. Gosto daqui! E é aqui que pretendo viver e colaborar, 

modestamente, para o desenvolvimento e crescimento de Moçambique.”  

Assim, AJL continua envidando esforços em direção a práticas linguísticas que 

contemplem a diversidade de línguas e de culturas em Moçambique porque para ele, o 

modelo de educação em sociedades multiculturais devem imbuir-se do conceito plural 

de que “vale o esforço de tentar pôr juntas, num todo heterogêneo, formas culturais 

diversas sem perda e sem conflito”. 

É sob tal perspectiva, que buscamos no corpus deste trabalho, analisar os 

moçambicanismos (palavras-entrada) que identificam a variedade PM, reconstroem a 
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história e a cultura local, indicam caminhos para o ensino do Português L2, contemplam 

as LB e abre caminho para  estandardização da norma do Português Moçambicano. 

Conforme AJL conceituou em 1998, no dia da Universidade Africana – 12 nov – na 

Conferência  “A universidade africana no século XXI”: “o universitário é, em meu 

entender, uma pessoa que procura a sua auto superação, progredindo no conhecimento 

dos outros e de si próprio.”  

Naquele momento, comentou a respeito das dificuldades econômicas e sequelas da 

guerra, AJL salientou a importância das pesquisas acadêmicas e do progresso de 

Moçambique. Progresso científico que deveria ser pautado na conscientização da 

realidade concreta de Moçambique e missão da universidade. Nessa intervenção, subjaz 

a importância das línguas e tradições bantu:  

julgo, todavia, ser interessante (...) e mais o acharei se o potencial produto resultar da 

osmose entre os contributos da especificidade armazenada, ao longo dos tempos, em 

sistemas de conhecimento da especificidade e em meios não documentais, mais 

igualmente vivos e vibrantes como o são da nossa história e tradição oral e as práticas 

culturais que se incrustam na arte e se revelam no pulsar diário das pessoas e 

comunidades. (LOPES, 1998b, p. 7) 

É nesse cenário de timakas, milandos e desafios que AJL dá visibilidade a Moçambique 

e conduz ações práticas e conducentes à realidade multiétnica, multilinguística e 

multicultural de seu país, defendendo  uma política linguística de solidariedade 

nacional. É esse seu caráter solidário que o tornou notório e admirado fora e dentro de 

Moçambique. 

3.2.2   Léxico de usos: a prática da solidariedade nacional 

O incentivo impulsionador dessa obra fundamenta-se na proposta do MEC (1979) por 

ocasião do I Seminário Sobre o Ensino da Língua Portuguesa em que subjazia no debate 

a necessidade de execução de uma política linguística com relevância ao multilinguismo 

imperante em Moçambique. Para Lopes (1997a, 1997b, 2002), tratar de questões 

linguísticas em Moçambique requeriam duas necessidades: olhar para a 

moçambicanização do Português no papel de língua de cultura e promoção de cada uma 

das línguas bantu que cobrem o território. No contexto multicultural e multilinguismo 

moçambicano era(é) imperativo um planejamento linguístico direcionado ao 
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bilinguismo inicial. O tratamento dessas questões de defesa e promoção das línguas 

bantu e a sistematização da variedade PM foram o grande desafio do linguista Lopes 

(1979, 2002, 2004) porque se constituía  

 na necessidade de se olhar para o Português Moçambicano (...) como uma língua em 

evolução, alimentando-se em grande medida, do substrato bantu. As problemáticas da 

relação e interpretação entre as duas ‘famílias’ linguísticas, do desenvolvimento e 

promoção de cada língua e ainda a questão do bilinguismo são veiculadas através do 

tom ecoado a partir do seminário nacional: ‘... as línguas maternas irão enriquecer a 

língua portuguesa falada em Moçambique e lado a lado com ela irão desenvolvendo ...’ 

(Machel, 1979), e ainda ‘... temos pois à nossa frente o problema a estudar, o problema 

do bilinguismo necessário e inevitável’ (Ganhão, 1979) (LU, Nota prévia). 

É nesse cenário de necessidade de conhecimento e de domínio da língua portuguesa 

principalmente na alfabetização de crianças monolíngues bantu que Lopes (1997b) 

defende o ensino bilíngue: português e bantu.  O bilinguismo inicial (bi-literacia) 

idealizado por ele trata-se de uma situação de bilinguismo sem diglossia, ou seja, 

preparar as crianças para que possam dominar indistintamente duas línguas. Ao nos 

referirmos à situação de bilinguismo sem diglossia, apontamos a proposta e a defesa de 

Lopes (1997a)77 de o Estado elevar as línguas bantu a línguas oficiais, colocando-as em 

plano de igualdade com o Português.  

Sob a ótica desse linguista, sem a âncora da oficialidade das línguas bantu faladas em 

Moçambique, não há como promover o seu uso o que, naturalmente, impede seu 

desenvolvimento e enriquecimento típico das línguas vivas e ativas, por isso, ele 

defende categoricamente  

que as línguas bantu de Moçambique têm de gozar o estatuto de língua oficial 

conjuntamente com a língua portuguesa – que vem gozando desse estatuto desde a 

Independência do país – e que, como tal, tanto as línguas bantu como a língua 

portuguesa deveriam ser utilizadas como meios de ensino no quadro de um modelo 

bilíngue apropriado – como o modelo a que chamei bilinguismo inicial (LOPES, 2004, 

p. 66; 1997b). 

Como exemplo de oficialização de mais de uma língua, fazemos referência à Bélgica, 

país em que concorrem na vida nacional o francês e o flamengo.  Contudo, inserido no 

                                                            
77 Cf LOPES (1995, 1998, 2001) 
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contexto sociocultural, linguístico e econômico de seu país e ciente de que uma política 

linguística dessa envergadura só se alcançaria a longo prazo, porque apenas 24.5% da 

população falava o Português, Lopes (1997a, 1997b) propõe o ensino bilíngue inicial, 

identificando a língua portuguesa como L 2 e as línguas bantu como língua 1.  

O modelo de bilinguismo inicial é questão  de prestígio da(s) língua(s) e é este valor 

social que faz com que o falante se sinta solidário com a(s) língua(s) de seu país. Muito 

mais que procurar traçar uma política linguística de alcance de unidade nacional, Lopes 

(1997a; 2002b) procura traçar uma política linguística de solidariedade nacional. Tal 

política linguística não está alicerçada em preferência, mas o que está em causa é a 

interação sociocomunicativa embasada na pertinência de inserir o moçambicano na 

realidade multilingue de seu país, proporcionando-lhe as condições necessárias para 

movimentar-se confortável e seguro nas diversas redes sociais. Em síntese, a aquisição 

do bilinguismo é uma estratégia democrática que permite ao moçambicano participar na 

construção política de seu país e viver sem os constrangimentos típicos do uso 

“irregular” do Português, ou mais precisamente, do uso empobrecido do Português. 

(LOPES, 1995; 1997a) 

É no âmbito dessas questões democráticas que Lopes (1997b; 2001; 2004) propõe o 

ensino bilíngue que consiste na capacidade cognitiva e habilidade de o indivíduo 

dominar dois códigos linguísticos alternadamente. O bilinguismo pode ser adquirido, ou 

seja, a criança aprende em casa a língua materna e aprende no convívio social e na 

escola a língua oficial do seu país.   

O bilinguismo ou bi-literacia defendido por Lopes (op.cit.), desde o pós-Independência, 

consiste na habilidade de falar, ler e escrever em duas línguas e, essencialmente, 

adquirir competência linguística nas respectivas línguas. Isto evita de o indivíduo ser 

falante bilíngue, mas alfabetizado apenas em uma das línguas; é alfabetizado numa 

língua e analfabeto em outra. Esse modelo de bi-literacia desvencilha conflitos e, 

verdadeiramente, coopera para um modelo de alfabetização mais justo e garantidor da 

paz. 

Em países, onde concorrem mais de uma língua, como é o caso de Moçambique, 

convém ter bem claro o conceito sobre língua 1 (L 1) e/ou língua materna, língua 

segunda (L 2) e língua estrangeira (L e). Para Lopes (op. cit), a distinção entre L2 e Le 
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aplicada ao contexto moçambicano deve ser assim definida: “... língua estrangeira (Le) 

é uma língua que o falante moçambicano não usa na sua vida diária; Le é aprendida na 

escola como disciplina.” (LOPES, 1998, p. 41; 2004, p. 72), como é o caso do inglês em 

Moçambique. Enquanto  L 2 (língua segunda) é a língua que, não sendo a língua nativa 

ou língua materna (L 1) do falante, é utilizada como língua oficial e língua franca na sua 

região ou no país em geral, e que também coexiste com a língua materna e, em certos 

casos, com outras línguas.  

De acordo com este linguista, “língua franca é um termo utilizado na linguagem do 

comércio, ou é uma língua de comunicação mais ampla (lcma) entre falantes de 

diferentes línguas maternas”. (LOPES, 1998, p. 16-17; 2004, p. 20) Portanto, para ele, a 

língua portuguesa em Moçambique funciona como língua de comunicação  mais ampla 

porque é a língua oficial. Todavia, ele não descarta a possibilidade de o ensino do 

Português ser estendido do Rovuma a Maputo, coabitando pacificamente com as línguas 

bantu regionais se, também essas línguas forem inseridas no planejamento pedagógico 

como disciplina obrigatória. 

É nesse cenário de diversidade linguística e de diversidade funcional da língua 

portuguesa e das línguas nacionais moçambicanas que Lopes (2002b; 2004) identifica o 

Português em Moçambique como língua de comunicação mais ampla (lcma) tratando-o 

como L2 (língua segunda) e não língua estrangeira. Para ele, a elaboração de política 

linguística deve ser apropriada à situação real de Moçambique que nem sempre se 

assemelha às planificações de outros países. Sustentando esse seu ideal, toma como 

base a concepção de Widdowson (1993, p. 389) ao posicionar-se sobre o ensino do 

Inglês: “o Inglês e o ensino do Inglês são adequados na medida em que são apropriados, 

não na medida em que nos tenhamos apropriado dessa língua ou do seu ensino.” (apud 

LOPES, 2004, p. 80)  

O ensino do Português deve consistir na elaboração de política linguística apropriada ao 

contexto sociocultural, político e administrativo de Moçambique na medida em que 

considere  que a maioria das crianças só tem contato com a língua portuguesa por volta 

dos 5/6 anos ao entrar para a escola e os programas para o ensino devem 

preferencialmente ser elaborados por intelectuais falantes de Português como língua 

segunda (L 2) e língua bantu como língua materna ou (L 1) (LOPES, 1998, p. 16-18; 

2004, p. 70-74).   
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A criança de idade entre 1 a 3 anos pode adquirir duas línguas simultaneamente e ter 

competência linguística e comunicativa em ambas as línguas. É difícil caracterizar qual 

das duas é sua língua materna ou sua língua 1 (L 1) se, sobrepostas, distinguir 

cronologicamente em qual delas a criança foi iniciada em primeiro lugar. Sendo assim,   

 ... cabe a esse falante, quando for mais velho, e à sociedade que o envolve sancionar o 

que o falante assume como sua língua materna: se é apenas uma língua; se são duas, se é 

a que adquiriu em primeiro lugar ou a que adquiriu posteriormente. Este é um quadro 

que é, habitualmente, definido por aquisição bilíngue de língua primeira (‘bilingual first 

language acquisition’) (LOPES, 2004, p. 73).  

Desse modo, o conceito de língua materna, língua segunda e língua estrangeira 

comportam terminologias diferenciadas, por isso, merecem maior atenção em países 

multi-plurilingues  essencialmente no momento de elaboração de políticas linguísticas 

as quais devem desenvolver metodologias apropriadas ao contexto histórico, social e 

político.  

Os propósitos educativos para crianças aprendentes do Português como L2 exigem que 

“o país determine a sua tipologia linguística, bem como definir o nível e os objetivos 

pretendidos para determinada língua, uma vez ponderadas e equacionadas 

circunstâncias de natureza diversa” (LOPES, 2004, p. 73).  

O contexto sociolinguístico de Moçambique mostra que a  maioria das crianças, 

principalmente àquelas que residem nas zonas rurais, só vão ter contato com o 

Português por ocasião de sua entrada na escola. Isto porque nas zonas rurais prevalece o 

uso da língua bantu local no ambiente familiar e social. A aquisição da língua materna 

(L 1) ocorre no seio familiar em que a figura da mãe é essencial, pois é por meio dela 

que a criança aprende a falar e desenvolve sua competência linguística e comunicativa. 

Considerando-se que o número de mulheres falantes de Português é bem inferior ao 

número do universo masculino, obviamente, é quase nula a aquisição de duas línguas – 

português e bantu – no meio familiar.  

Esse é um dos fatores que a política linguística, em Moçambique, proposta por Lopes 

(1997ª) se volta ao ensino do Português como L2 sob uma situação de bilinguismo 

adquirido cujas expectativas apontam para a capacidade cognitiva de o indivíduo vir a 

desenvolver naturalmente fluência bilíngue. A expectativa de Lopes (1995; 2001; 
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2002b) aponta para  a capacidade de comunicação oral fluente sobre qualquer tópico ao 

seu nível intelectual, a capacidade de leitura e de escrita prática (mais do que literária), a 

capacidade de funcionar linguisticamente no seio de uma ampla comunidade de falantes 

(LOPES, 1998, p. 17; 2004, p. 73).   

A proposta de ensino bilíngue inicial  é pertinente e apropriada ao contexto educacional 

em Moçambique, pois, no caso de os órgãos administrativos optarem por uma 

metodologia direcionada ao que Elia (1992, p. 156) denomina “bilinguismo 

subordinado”, os falantes do Português como L2 tenderão antes ler que falar. E, como 

visto, as expectativas dos intelectuais da área da Educação buscam, na pedagogia, uma 

prática didático-pedagógica que coopere no  desenvolvimento cognitivo de aquisição do 

Português e habilidade de o indivíduo  transitar fluentemente entre duas ou mais 

línguas. Salientamos que a política linguística relativa a Moçambique, quando aponta 

“duas ou mais línguas” aponta para a fluência em Português (L2) e fluência em uma ou 

duas línguas nacionais moçambicanas.  

Tendo traçado a necessidade de institucionalizar o ensino do Português (L 2) e definir a 

terminologia pertinente à situação de bilinguismo, cumpre-nos apresentar o conceito de 

Lopes (2004) a respeito do perfil dos especialistas requeridos para execução de 

planejamento linguístico e material didático-pedagógico. 

Ele contradiz a concepção tradicional de que apenas o professor falante nativo do 

Português está apto a elaborar programas de ensino do Português (L2): “o conceito de 

falante-nativo é (...) o mito de que o falante-nativo é o ponto de referência e o centro de 

tomada de decisão em questões de linguagem” (LOPES, 2004, p. 81). Para ele, tanto 

pedagogos quanto professores falantes de Português L2 estão mais capacitados para a 

elaboração de programas destinados ao ensino de língua de comunicação mais ampla (o 

Português) porque dominam e são capazes de transitar livremente entre uma língua e 

outra.  

O trabalho que a NELIMO desenvolveu em algumas zonas moçambicanas 

testemunharam a habilidade de o moçambicano alterar de código linguístico (português 

e bantu) demonstrando sua capacidade de fluência comunicativa que excede 

literalmente a competência linguística quanto à memorização de regras e de frases.  
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Segundo Auroux (1992, p.28) e endossando a proposta de Lopes mencionadas 

anteriormente, as causas que agem sobre o desenvolvimento dos saberes linguísticos são 

extremamente complexas e agem conjuntamente “a administração do Estado; a 

literalização dos idiomas e sua relação com a identidade nacional; (...) e os contatos 

entre línguas”.   

Sendo assim, os instrumentos linguísticos – gramática e dicionário – são essenciais na 

aquisição e desenvolvimento da habilidade de dominar a língua nacional sob um campo 

mais amplo de comunicação interlinguística, pois o ensino da gramática normativa 

beneficia o falante e o introduz democraticamente na política de seu país e o dicionário 

lhe fornece os meios necessários para ampliar o conhecimento do léxico da língua que 

lhe confere cidadania. 

É indubitavelmente preciosa a colaboração de Lopes nos projetos de política linguística 

delineados em/para Moçambique em especial no período pós-Independência quando a 

saída dos professores portugueses (falantes nativos) do país afligiram os intelectuais do 

Estado e da Educação. Sobretudo, a cooperação desse linguista é notória porque a 

alfabetização na língua portuguesa (língua de tradição cultural escrita) ao lado da 

alfabetização na língua nacional moçambicana rompe o paradigma de sobreposição 

valorativa entre as línguas. 

Assim, para além de o Estado contar com uma política linguística que confere 

institucionalização de uma norma inteligível nacional e internacionalmente, ele coopera 

para que os moçambicanos se reconheçam,  identifiquem-se e prestigiem a língua 

oficial. A política linguística do Estado se elaborada, aceita e promovida com base no 

bilinguismo inicial capacita a sociedade moçambicana a participar, ao mesmo tempo, da 

comunidade de falantes da língua de comunicação mais ampla – o Português – e da 

comunidade de falantes de uma língua étnica – as línguas nacionais bantu. 

A política linguística assim delineada promove e valida a variedade PM porque o 

concebe como a memória lexical da sociedade moçambicana que, ao longo da história, 

conferiu ao Português tom e colorido africano. Tem-se, portanto, não um Português em 

Moçambique, mas um Português de Moçambique porque falado e escrito com feições 

socioculturais bantu que lhe conferem a denominação de Português Moçambicano 
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porque os moçambicanos dele se apropriaram e o moldaram consoante a sua 

cosmovisão bantu.  

3.2.3   Em direção à norma do Português Moçambicano 

A descrição do PM, ou seja, procurar uma norma que atendesse a comunidade 

moçambicana em nível nacional e internacional proposta no “I Seminário Nacional de 

Ensino Sobre o Ensino da Língua Portuguesa” aproxima-se da corrente Sociolinguística 

cujo objetivo é procurar descrever todos os dialetos da língua oficial e/ou nacional 

procurando extrair do contexto sociocultural a norma padrão aceita e ratificada pela 

sociedade. Evidentemente, a norma padrão é a língua do ensino, da administração e 

pertence às classes de nível escolar mais elevado. Em síntese, a norma padrão é a norma 

do governo, pois mudando o governo poderá mudar também a norma padrão.  

Mas, afinal, o que é o Português Padrão para Lopes? Baseando-se na definição de 

Medgyes (1994, p. 5) em relação ao Inglês Padrão, assim ele apresenta o conceito de 

Português Padrão: “trata-se obviamente de um tipo-ideal, de uma amálgama de 

convicções, pontos de vista e hipóteses sobre regras e normas a que algumas pessoas 

tentam aderir, com intensidade variável” (apud LOPES, 2004, p. 84).  

De acordo com Lopes (1995), nos primeiros anos do pós-Independência, não seria 

suficiente descrever ou normatizar o modelo de PM padrão se não se levasse em conta 

os diversos falares (registros, dialetos) que circulavam em Moçambique. Além disto, o 

programa só seria viável a partir de um levantamento exaustivo do que seria 

considerado “erro” em relação ao Português Europeu Padrão e o que seria considerado 

moçambicanização do Português.   

Isto porque, criando um paralelismo entre o conceito de Inglês padrão segundo  

Beaugrande (2004), Lopes (2002) vai aplicá-lo ao PM, cujo conceito é válido para o 

PEP (Português Europeu Padrão), para o PBP (Português Brasileiro Padrão), do PAP 

(Português Angolano Padrão) e assim a todas as variedades do Português falado no 

espaço lusófono. Portanto, tomando o conceito do linguista citado acima, o “português 

moçambicano padrão é uma questão de total acordo no seio dos ‘especialistas’, quando 

na verdade muitos dos ‘padrões’ não foram ainda descritos, e muito menos aceites” 

(LOPES, 2004, p.84). 
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Á época de produção da obra Léxico de Usos (década de 1990) alguns linguistas 

moçambicanos se posicionavam contrários à institucionalização de uma norma para o 

Português Moçambicano em virtude de o país não dispor, na ocasião, de especialistas na 

área bem como não contavam com uma descrição exaustiva do Português falado em 

Moçambique em termos de diversidade morfossintática, fonética, etc.  

Dentre as correntes de linguistas contrárias à normatização do PM, alguns evitavam essa 

nomenclatura preferindo Português em Moçambique, Português de Moçambique; outros 

insistiam que a prioridade do Estado deveria ser a gramaticalização das línguas bantu; 

outros ainda apontavam a ausência de terminologia para tão espinhosa questão. Além 

desses, ressaltava-se uma corrente de puristas que aceitavam sem relutância o “processo 

de brasilianização do Português, mas resistiam em reconhecer um estatuto para uma 

variedade não-nativa” (LOPES, 1997a., p. 40). 

Entretanto, Lopes defendia no passado (e continuava defendendo)  que   

... é no mínimo discutível se a designação mais definitiva da nova variedade deva 

esperar, primeiro, por descrições exaustivas a médio e a longo prazos. O meu ponto de 

vista é que a variedade de PM adquiriu já um estatuto ontológico, independente do 

estado actual da sua descrição. Devo, no entanto, admitir que as questões que se 

relacionam com a padronização – um dos espinhos para os realistas – só podem ser 

completamente resolvidas, quando forem feitas descrições exaustivas (op. cit., p. 42).  

A posição desse linguista encontra respaldo no conceito teórico de Auroux (1992, p. 

74), o qual podemos aplicar sobre a normatização do PM: “deve-se fazer a gramatização 

com o aparecimento do primeiro saber metalinguístico de uma língua dada (p.ex. 

quando se começa a citar palavras ou expressões em um texto de outra língua)”. 

Transferindo o conceito para a normatização do PM, convém destacar que, afora os 

empréstimos bantu já incorporados no PM falado, esses também apareciam nos livros 

didáticos e em documentos oficiais.  

Um destaque evidente que justifica a normatização do PM é encontrado no plano da 

RPM (República Popular de Moçambique) – Façamos de 1980-1990 a década da vitória 

sobre o subdesenvolvimento -  proferido pelo Presidente Samora Machel (1979, p. 9): 

“É tarefa do passageiro que no machimbombo não está a riscar os assentos com um 
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canivete. (...) Diminuir os custos de produção  significa não aumentar os preços do 

arroz, (...) da capulana ou do fósforo” (grifos nossos). 

Para Lopes (1997a), o Português Moçambicano Padrão seria aquele que mais se 

aproximasse do padrão Português Europeu, ou seja, de acordo com sua posição, tratava-

se do português educado diferente do português truncado. Trata-se do equivalente no 

Português Brasileiro (PB) da norma culta padrão – norma aceita e meio de comunicação 

oficial e do ensino – e a norma popular que apresenta variantes dependendo do grau de 

escolaridade, profissão, idade, posição socioeconômica, etc. 

Em síntese, o mais importante era saber se a modalidade da língua utilizada pelos 

falantes moçambicanos satisfazia as suas necessidades comunicativas. (LOPES, 1995,  

1997b), Tal postura realça a necessidade de elaborar uma obra de referência para 

professores e alunos, enfim, para toda a sociedade que se encontrava confusa sobre o 

tipo de Português apropriado para cada situação.  

A norma surge entre os próprios falantes e são eles os que aceitam ou rejeitam as 

novidades e cabe ao país legislar a respeito, pois a comunicação nacional requer uma 

norma padrão e requer a produção de gramáticas e de dicionários que funcionem como 

documento selado pelo Estado. 

O projeto de Lopes (2000)  procura garantir a comunicação internacional dos falantes 

do Português e, para tanto, elabora sua obra sob uma “dimensão contrastiva” com o PE. 

Nesse sentido que procura delinear o conceito de variedade ou variedades do Português 

imbuído do sentimento de que, assim como Portugal e Brasil, Moçambique também 

deseja ter sua variedade reconhecida e aceita no espaço lusófono.  

Lopes (2004) recorre, por analogia, à teoria dos três círculos de Kachru (1985) que 

utiliza para enquadrar as variedades do Inglês que poderiam ser adaptadas ao Português 

da seguinte forma:  

(i) o Português de Portugal e o Português do Brasil fazem parte do Círculo Interior, 

variedades estas habitualmente referidas, em sentido amplo, como sendo as do falante 

nativo; e ainda, no caso específico da variedade de Portugal, aquela que originalmente 

serviu de norma para os aprendentes do Português como língua segunda;  
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(ii) o Português dos cinco estados africanos chamados de ‘expressão portuguesa’ que 

pertencem ao Círculo Exterior, variedades essas que emergem através de processos de 

nativização em contexto plurilíngues, sendo a tendência actual a de busca e possível 

desenvolvimento de uma norma a nível interno de cada um dos países;  

(iii) o Português do Círculo de Expansão que é falado e ensinado em países que não 

tiveram vínculos coloniais com Portugal, adoptando-se nestes, habitualmente, a norma 

de um dos países pertencentes ao Círculo Interior (LOPES, 2004, p. 74-75). 

Dentre os desafios relativos ao PM de ordem endógena e exógena, AJL (1997a, 2012) 

ressalta que o maior desafio é o de   

foro atitudinal, a saber: a aceitação de que a língua portuguesa é pertença de todos os 

que a falam e que com ela se identificam, e que como corolário se deverão considerar 

igualmente válidas múltiplas preocupações em termos do uso e estudo do Português-

Moçambicano (PM) por meio dos moçambicanismos, incluindo decisões políticas e 

considerandos de reconciliação dos dois papéis em constante conflito – língua franca em 

termos nacionais e veiculo para uma suficientemente adequada comunicação 

internacional (LOPES, 2012a). 

A variedade emergente do Português falado em Moçambique não passou despercebida a 

Lopes (1979) nem tampouco à esfera intelectual. Os intelectuais moçambicanos 

desenvolveram uma proeminente literatura78, durante os anos de 1975 a 1990, relativa 

aos papéis conferidos à língua portuguesa e às línguas bantu no processo de criação da 

Nação-Estado. 

Essa camada de intelectuais tinha consciência de que na aprendizagem da língua 

portuguesa como língua segunda havia ocorrido a moçambicanização do Português. Isto 

devido ao processo de aculturação em que os homens bantu tiveram de se adaptar à 

cultura europeia e a abandonar certos hábitos e valores tradicionais da linhagem 

africana. Todavia, a língua portuguesa havia herdado traços gramaticais e discursivos 

bantu que prenunciavam a variedade PM. Para, além disto, a variedade emergente do 

Português – PM - , quando contrastado com a variedade PE, permitia identificar entre 

ambas o tão intrigado par uniformidade x diversidade.  

                                                            
78 Sobre essa literatura, consultar a compilação de artigos em “Línguas Nacionais: Moçambique”, 
DOSSIER –ARPAC, ARPAC: Maputo, 1992. 
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Para elucidar esse par, tomamos como exemplo o testemunho de Magaia (1980, p. 2) ao 

relembrar sua infância escolar quando pedia licença ao professor para ir levar o seu 

caderno que tinha ficado em outra sala:  

- Isso não é português! Isso é preto-guês! 

- ... queria ir levar o meu caderno.  

- Isso é preto-guês! gritou o professor. O que tu queres é ir buscar o teu caderno!  

(...) e eu, aluno obediente e passivo, repetia o que ele ditava ao mesmo tempo que 

acentuava um complexo. Não porque fosse mau corrigir-me mas porque era errada a 

forma como o fazia. 

Esse “erro” ou “desvio” do português padrão europeu, ainda comum em Moçambique 

nos dias atuais, ocorria (ocorre) porque  

nas línguas que se falam em Moçambique, na maior parte das construções gramaticais, 

o mesmo verbo que significa ‘buscar’, ‘trazer’, também significa ‘levar’. Por exemplo, o 

verbo ‘ku teka’, do ronga e do changane. Mas em todas as línguas moçambicanas, 

repito, verifica-se este facto. E grande parte de nossas crianças dizem como eu dizia, 

‘vou levar’ no lugar de ‘vou buscar’ (op cit, grifos do autor). 

Lopes (1997a, p. 47-50), explica que esse fenômeno ocorre por traços gramaticais da 

língua bantu e, por isso, “as suas realizações funcionais ou discursivas não serem, (...) 

efeitos (reflexos) secundários resultantes de ignorância da gramática.” A interferência 

das línguas bantu moçambicanas não ocorria apenas no léxico, mas também em 

construções morfossintáticas que no seu bojo foram dando forma à variedade PM79.  

Para Lopes (op. cit.), verbos como “levar” e “trazer”, “dar” e “receber” e “ir” e “vir” 

evocam a mesma cena, mas descrevem-na de pontos de vista diferentes. Assim, no 

exemplo citado, o verbo de movimento “ir” com o auxiliar “buscar” envolvem 

simultaneamente a origem e o destino do locutor. A locução verbal “ir levar” marcou 

todo o evento (ir ao encontro de + pegar + trazer) apenas do ponto de vista da origem. 

Por quê? 

                                                            
79 Lopes (1997a, p. 46-47) defendia e defende a necessidade de descrições exaustivas não só do Português 
Moçambicano Padrão como também descrições das sub-variedades do PM não-padrão.  As observações 
deste linguista foram resultado de compilações de produções textuais de alunos falantes do Português 
como segunda língua.   
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Sou de opinião que do ponto de vista do falante (que realiza a acção, para a frente e para 

trás) o evento, na sua totalidade, foi seguido como se de uma única cena se tratasse, 

porque foi marcado apenas através da orientação do falante. Nesta perspectiva, ‘levar’ 

torna-se equivalente a “levar” + “trazer” (op. cit., p. 49). 

É no âmbito dessas ponderações acerca do PM que a liberdade conquistada pós-

Independência voltou-se a estudos específicos com relação às línguas nacionais 

moçambicanas. Moçambique conquistou a liberdade de delinear seu próprio futuro 

sociolinguístico como também conquistou a liberdade de elaborar políticas linguísticas 

em torno do ensino do Português como língua segunda. A língua portuguesa herdada 

por imposição sociopolítica é o ponto de partida para realizar escolhas em prol de um 

sistema de ensino mais abrangente e peculiar à realidade multicultural e multilinguística 

moçambicana como denota o exemplo de Magaia (1980, p. 2-3) e as ponderações 

gramaticais e discursivas de Lopes (1997a). 

Nesse sentido, de acordo com Gramsci (1981, 17-18), o trabalho dos intelectuais 

orgânicos em função da política adotada pelo Estado e seu desenvolvimento histórico se 

tornam agentes de atividades gerais, de caráter nacional e internacional. Portanto, 

especificamente no contexto político de Moçambique, em que pese a mudança 

governamental do sistema colonialista para o sistema socialista está eminentemente 

ligada à diversidade linguística em que a língua portuguesa ganha contornos nacionais 

democráticos. 

O ensino e difusão da língua portuguesa devem ser pautados sob um sistema 

democrático alicerçado na unidade nacional capaz de agregar todos os cidadãos do país. 

Por esse turno, não se poderia deixar as línguas nacionais bantu à margem do sistema 

democrático de ensino como ponderou Mondlane em 1967:  

Os elementos positivos em nossa vida cultural, tais como as nossas formas de expressão 

linguística, a nossa música e danças típicas, as peculiaridades de nascer, crescer e 

morrer continuará após a independência, para que eles possam florescer e embelezar a 

vida da nossa Nação. Não há antagonismo entre as realidades da existência de vários 

grupos étnicos e unidade nacional (MONDLANE, 1967, apud LOPES, 1997b). 

Essa função das línguas nacionais moçambicanas e da língua portuguesa aparece com 

maior clareza frente à descrição do contexto histórico, sociocultural e linguístico desde 

a chegada dos portugueses a Moçambique até a época do pós-Independência. A 
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legitimidade do PM não se limita a fronteiras estatais e, sobretudo, a sociedade 

moçambicana não é estratificada apenas por referência à língua oficial – o Português -; a 

sociedade moçambicana é multicultural e, se existe multiculturalidade, deve existir 

pluri-multilinguismo.  

É nesse contexto de situações conflituosas não só econômicas mas, sobretudo, 

linguísticas e até vexatórias no uso do Português em Moçambique que Lopes (2000) 

elabora o projeto “Em direção ao primeiro léxico de usos do português moçambicano” 

iniciado em 1978 que abriu caminho para a produção, em 1997, da obra em duas 

versões – português e inglês -  “Política linguística: Princípios e Problemas e 

Problems/Language Policy: Principles and Problemas”.  

Tendo assim, delineado o contexto sociocultural, político, linguístico e o clima de 

opinião do período em que Lopes, Sitoe e Nhamuende (2002, et. al.)  produziram a obra 

Léxico de usos do PM ressaltando a urgência de programas e ações concretas no campo 

da alfabetização em Português e descrição do PM, passamos de forma ampliada ao 

segundo princípio da HL sugerido por Koerner (1996), o princípio da imanência, em 

que adotamos uma abordagem de “imanência contextualizada”. 

3.2.4  O Português Moçambicano: timaka ou milando? 

Léxico de usos é uma obra ampla que oferece vários ângulos de abordagem no campo 

da Linguística, entretanto, optamos por fazer um recorte em consonância à necessária 

descrição de um modelo padrão do PM, inserido no contexto sociocultural e linguístico 

do período em que a obra foi produzida. Tomamos, como ponto de referência, o 

bilinguismo necessário e inevitável (timaka), no contexto multilingue de Moçambique 

e, a necessidade de institucionalizar uma norma flexível do Português (timaka), todavia, 

funcionando como modelo identitário dos falantes-bantu e dos falantes luso-bantófonos, 

perspectivando a unidade nacional no âmbito da língua portuguesa. Essas foram as 

propostas lançadas na banja80 do I Seminário Nacional Sobre o Ensino da Língua 

Portuguesa (MEC, 1979). 

                                                            
80 Banja – n., Le, S/C, “Os velhos estão numa banja.” Termo que significa reunião onde se resolvem 
assuntos relevantes de uma comunidade. O significado habitual é o de conselho de anciãos. Mais 
recentemente passou também a significar conselho de família. Do Zulu e Xhosa ibandla, assembleia, 
reunião clânica, congregação religiosa>Xichangana, bhandla>PM banja. Est. neutro. N. (LU). 
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A questão que se coloca, no âmbito de uma política linguística dessa natureza é, na ótica 

de alguns linguistas, o comumente “preconceito linguístico”. Ao privilegiar 

determinado uso (ou norma padrão) como o ideal, os demais usos (norma popular, etc.) 

não estariam sendo estigmatizados? Acreditamos que a abordagem sobre a 

discriminação linguística requer um olhar sob outro ângulo, porém, tão longe a vista 

alcance a sociedade como um todo; abordagem, por sinal, difícil e complicada, mas não 

impossível como defende Lopes (1998; 2004) sobre a implantação do bilinguismo 

inicial ou bi-literacia (milando) em Moçambique. 

Os linguistas – autores de Léxico de usos -  tinham (têm) consciência de que todos os 

níveis sociais da língua portuguesa seriam passíveis de descrição, no entanto, é evidente 

que nem todos os níveis poderiam ser objeto do planejamento linguístico; competia a 

eles realizarem escolhas entre os diversos registros (falares, usos) a fim de elevar à 

categoria de padrão um dos usos sociais do PM (milando). Isto requeria ter claro o 

conceito de variedade linguística e dispor de um banco de dados, o que Lopes (2002 et. 

al.) vinha realizando desde o final da década de 1970.  

O PM é uma variedade emergente do Português e tem seguido o fluxo natural das 

mudanças linguísticas, processo a que todas as línguas usadas na comunicação estão 

sujeitas, ou melhor, é o processo de desenvolvimento e de acompanhamento das 

mudanças culturais, como salienta Mattoso (s/d), “a língua é parte integrante da 

cultura”. E, complementamos com a orientação de Calvet (2002, p.144 ), de que a 

língua não pode ser separada da sociedade, logo, a descrição do PM deve ser orientada 

no âmbito do contexto sociocultural em que se encontra, qual seja, “o Português 

Moçambicano (PM) é o Português de qualquer moçambicano, quer seja falado como 

língua materna ou não” (LU, p. 2). 

O problema que se coloca é como tornar o PM acessível, principalmente, aos falantes de 

língua bantu materna e/ou do Português L2. Como passar da timaka para o milando? A 

solução é a elaboração de um Léxico de usos que funcione como horizonte normativo a 

qualquer falante do PM e, acrescentaríamos, a qualquer falante e/ou leitor lusófono ou 

luso-bantófono. Iniciemos atentando aos objetivos dos autores de Léxico de usos: 

O principal objetivo desta obra foi regitar e analisar alguns traços formais e funcionais 

do Português Moçambicano (PM) cuja moçambicanidade torna esta variedade distinta 

da variedade do Português na sua dimensão europeia (PE). O segundo objetivo foi 
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considerar o impacto de factores culturais e sociológicos nos traços formais e funcionais 

do Português na sua dimensão moçambicana (LU, p.1). 

Encontramos aqui o prenúncio de que Léxico de usos não é uma obra elitizante, pelo 

contrário, trata-se de um instrumento facilitador de inclusão social. Iniciemos por uma 

abordagem a respeito de um dos principais problemas sociolinguísticos, ou seja, o da 

diversidade x uniformidade que os autores apontam para a variedade PM: “... distinta da 

variedade do Português na sua dimensão europeia (PE).” A chamada discursiva recai 

em “dimensão europeia” distinta da “dimensão moçambicana”. O parentesco entre o PE 

e o PM incide sobre a “dimensão” sociocultural e sociolinguística de cada uma delas.  

É na dimensão sociocultural que cada uma das variedades do Português foi sendo 

formada; os luso-falantes e os luso-bantófonos foram moldando a língua portuguesa, 

fazendo-a avançar, mesmo a passos mais curtos, no caminho da cultura local. É essa 

dimensão que identifica o povo com a língua que fala, são os traços formais e 

funcionais, no caso, os moçambicanismos, que identificam a sociedade moçambicana e 

conferem ao Português a feição moçambicana, que conduz a reconhecê-lo como  

Português de Moçambique, Português em Moçambique,  Português Moçambicano 

(PM). 

É claro que os traços formais e funcionais serão distintos em cada canto onde também 

se fala o Português, pois ele terá feição localizada, espelhando a dimensão sociocultural 

do uso que os falantes fazem dele. Esse evento linguístico é sedimentado no espaço 

lusófono e sublima o encanto da “senhora lusofonia” porque  

... a Lusofonia é um espaço simbólico linguístico e, sobretudo cultural no âmbito da 

língua portuguesa e das suas variedades que, no plano geo-sociopolítico, abarca os 

países que adotam o português como língua materna (Brasil e Portugal) e língua oficial 

(Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau – (...) – e 

Timor Leste. (...) Essa síntese do mundo lusófono – que se procura reunir numa noção 

de lusofonia – pretende conciliar diversidades e afinidades linguísticas e culturais com a 

unidade que estrutura o sistema linguístico do português (BASTOS & BRITO, 2011, p. 

145). 

A conciliação das afinidades linguísticas e culturais também será a conciliação das 

diversidades linguísticas e culturais se os afetos e o respeito forem entrelaçados. 

Quando, cada país da CPLP, aceita e reconhece que não existe nem língua, nem cultura 
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fossilizada, antes e, sobretudo, que lusófonos e luso-bantófonos se compreendem graças 

a uma mesma língua: o Português.  

A consideração de Preti (2003, p. 16), no que tange a um dos principais problemas 

sociolinguísticos, ou seja, o par diversidade x uniformidade, a respeito da abordagem 

dos contrastes do uso da língua pelas pessoas e “o que elas acreditam sobre o 

comportamento linguístico delas e de outras” é uma das formas mais apropriadas de 

olhar para as variedades do Português no espaço da lusofonia e da luso-bantofonia. A 

ponderação de Preti (op. cit.) vai ao encontro das observações de Lopes (2004), quando 

diz que o falante bilíngue – bantu-português - é o indivíduo mais bem preparado para 

elaborar programas de ensino da língua portuguesa em contextos multilíngues.  

A concepção de Lopes (op. cit.) a respeito de “indivíduo mais bem preparado” nos 

direciona ao meio propulsor da língua portuguesa: a escola. A escola existe em função 

dos alunos e é em função deles e para eles que pedagogos e linguistas elaboram 

planejamentos linguísticos os quais cumprem ao professor a tarefa de aplicá-los. 

Recordando que não há planejamento linguístico sem política linguística e que o 

planejamento é a passagem da escolha política para o ato, reconhecemos que Léxico de 

usos é o produto da prática linguística no âmbito de uma pedagogia da equidade. Isto 

porque os autores têm em mente o perfil do futuro consulente do PM, a saber: 

Os autores do presente Léxico de usos desejam que este contribua para desenvolver a 

percepção do leitor, em geral, no que toca às diferenças entre o PM e o PE (dimensão 

contrastiva), e que venha ainda a ser útil para alunos e professores como obra de 

referência (LU, p.1, grifos nossos). 

Qual tinha sido a política linguística delineada por ocasião do I Seminário Nacional 

(1979)? A Ministra havia desafiado os intelectuais da Educação a elaborarem programas 

que contemplassem a diversidade. E, com efeito, os autores de Léxico de usos não só 

aceitaram o desafio, como trouxeram a público uma obra de referência, que contempla a 

variedade PM e lança luzes para a produção dos dois pilares do nosso conhecimento 

linguístico: o dicionário e a gramática. 

Léxico de usos, arquitetado de acordo com os métodos lexicográficos, é de natureza 

social e pedagógica e, como discurso culto, situa-se no contexto político de 

Moçambique no que concerne à função da língua portuguesa como língua de unidade 

nacional em meio à elevada diversidade linguística do país.  Léxico de usos cumpre a 
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função de fornecer à sociedade uma obra contendo a norma aceita e usada pelos 

moçambicanos numa época em que o povo procurava identificação nacional. Além 

disso, ocupa-se com registros próximos do uso cotidiano da língua portuguesa e, de 

forma cativante, reconstrói a história de Moçambique abrindo um leque sociocultural e 

linguístico. 

Quanto às dúvidas de professores e alunos, que se encontravam confusos sobre a norma 

a ser utilizada nas escolas, em Léxico de usos eles vão encontrar os moçambicanismos 

que identificam e caracterizam o país e, por meio das abonações, encontra o uso social 

do PM escrito em texto breve, conciso e agradável. O registro em Léxico de usos da 

norma do PM cumpre, diretamente, ao que Preti (2003) salienta a respeito do benefício 

do padrão culto, a saber:  

 serve às intenções do ensino, no sentido de padronizar a língua, criando condições 

ideais de comunicação entre as várias áreas geográficas e também propiciando aos 

estudantes condições para leitura e compreensão dos textos literários e científicos, que 

se expressam nessa língua (op. cit., p. 31) 

As abonações transdisciplinares são fundamentais em obras de cunho dicionarístico 

socio-pedagógico porque colaboram para o avanço na competência linguística e 

comunicativa do aluno, já que facilita o ensino em toda e qualquer disciplina. A 

inclusão das palavras-entrada (moçambicanismos) de maior frequência, sob abordagem 

contrastiva, coopera para identificação do PM e para distinção entre a norma aceita 

socialmente e a norma que o aluno traz de seu ambiente familiar. No contexto 

específico de Moçambique, a criança, principalmente, as das zonas rurais, teriam(tem) o 

primeiro contato com o Português ao chegar à escola, por isso, Lopes (1997a; 2004) 

defende o bilinguismo inicial – português e bantu – uma forma mais justa e humana de 

propiciar à criança e/ou ao adulto o direito de ser alfabetizado na sua língua materna. 

É fato que toda política linguística é dicotômica, ao mesmo tempo que inclui alguns, 

exclui outros, isto porque a escolha recai sobre a norma ideal sancionada pelo Estado e 

destinada ao ensino. Entretanto, como é o caso de Moçambique, a bi-literacia defendida 

por Lopes (1997a; 1998; 2004) contempla os de dentro e os de fora, ou seja, falantes de 

Português L1 e L2. A metodologia de abordagem contrastiva entre o PE e o PM 

coadunam as duas normas e cooperam para que professores e alunos sejam capazes de 

efetuar contrastes entre o PE, o PM e as línguas bantu. Mas, compete ao Estado 
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favorecer a gramaticalização de todas as línguas bantu a fim de garantir esse avanço no 

conhecimento geral da língua oficial e das línguas maternas bantu. 

Uma política linguística dessa natureza, implantando o bilinguismo inicial (ou bi-

literacia inicial) é uma imensa contribuição do Estado no âmbito da alfabetização para  

consolidação da paz e para o desenvolvimento do país. Tal metodologia concebe a 

alfabetização, ou seja, o uso das línguas não como um meio, mas como um fim. A 

finalidade de propiciar aos cidadãos, desde a infância, o domínio e a alfabetização em 

duas línguas: a materna (bantu) e a oficial (português).    

Nesse sentido, a padronização do PM aliada à alfabetização bilíngue (bi-literacia inicial) 

não é elitizante, nem excludente, pelo contrário, trata-se de uma política não excludente 

ou, mais precisamente, uma política de solidariedade nacional porque não aprisiona o 

moçambicano no contexto social de apenas uma língua: a língua bantu regional. 

Possibilita ao cidadão  movimentar-se livremente em todo o território nacional porque 

está munido da língua de unidade nacional – o Português – pois, como sabemos, em 

cada região de Moçambique, a maioria dos habitantes fazem uso da língua bantu local.  

A bi-literacia inicial em Moçambique não é uma política do topo para a base, mas da 

base para o topo porque delineada segundo a real situação multilingue. Nesse sentido, 

Léxico de usos abre possibilidades de agregação social, sanando um dos principais 

problemas sociolinguísticos enfrentados por Moçambique, o menosprezo às línguas 

bantu. Façamos uma observação para que não pairem dúvidas: Léxico de usos não é 

cartilha de alfabetização, trata-se de um valioso instrumento auxiliar na alfabetização no 

que concerne ao domínio da leitura, mas leitura com qualidade; é obra que acompanha o 

educando até o nível superior81. Trata-se de uma valiosa companheira para professores e 

para o público em geral interessados no PM.  

Retornando ao desafio da Ministra Machel (1979) ao proferir que a política linguística 

para Moçambique pós-Independente assentava na conscientização de que “alfabetizar é 

produzir”, verificamos que Léxico de usos ultrapassa o desafio. A obra é parte de um 

programa de normatização do PM e de um programa de alfabetização, mais ainda, 

proporciona àqueles que dominam o padrão europeu o conhecimento do PM, favorece-

                                                            
81 A obra “MOÇAMBICANISMOS: Para um Léxico de Usos do Português Moçambicano” (LOPES, et. 
al.) compõe a bibliografia do curso de Linguística Aplicada da UEM.  
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lhes o conhecimento de mais um uso social. Os falantes da norma padrão têm mais 

facilidade em movimentar-se nas diversas redes sociolinguísticas. 

Se “alfabetizar é produzir” e produzir é trabalho, Léxico de usos cumpre mais uma 

função social: é o produto do trabalho dos linguistas. Esse produto forma uma rede de 

produção conforme planejada pelo Estado pós-Independente: trabalho é produção; 

produzir para o desenvolvimento do país, então, produção (trabalho) dos linguistas, 

trabalho dos professores no preparo e no curso das aulas; trabalho dos alunos no 

momento de aprendizado. Acreditamos que a maior contribuição de Léxico de usos 

reside na formação dessa rede de conhecimento; essa obra é uma das principais bases 

para valorização das línguas nacionais moçambicanas. 

Isto porque a situação colonial de menosprezo às línguas bantu continuava no pós-

Independência e diríamos que, ainda hoje, é presente em Moçambique. Os pais das 

novas gerações (principalmente 2ª. geração do pós-Independência) preferem ensinar 

seus filhos em Português. Esse foi um dos fatos que constatamos quando estivemos em 

Moçambique, principalmente, entre os pais de maior grau de escolaridade. Segundo 

eles, as línguas bantu ainda têm conotação tribal, de povo bárbaro; eles não veem razão 

de os filhos virem a aprender suas línguas bantu maternas.  

Dizem eles82:  “- pra que? O que farão com elas? Que benefício meus filhos terão 

falando as línguas bantu? Só uso minha língua materna com minha esposa e parentes do 

campo.” Em contrapartida, encontramos muitas crianças nas ruas de Maputo 

comunicando-se nas línguas locais: Xironga e/ou Xichangana, as línguas predominantes 

nessa cidade. Há dois fatos curiosos que presenciamos e acreditamos que sintetiza esse 

quadro de não valorização e difusão das línguas bantu no meio familiar. O primeiro foi 

este: estávamos reunidos com uma família em que os pais eram falantes do Xironga, 

Português e Inglês; os filhos falavam o Português e o Inglês; a empregada doméstica 

usava o Xironga e o Português. Em dado momento, essa senhora falando-nos sobre os 

bantu e respectivas línguas, disse-nos, referindo-se a uma das crianças: “- Ela fala pra eu 

parar de falar essa língua ... vocês não falam, só fazem barulho”. Percebemos certo grau 

de angústia e de tristeza na fala dessa senhora. 

                                                            
82 Obtivemos, para citação nesta tese, autorização dos informantes a respeito das situações comunicativas 
multilíngues de/entre seus familiares. Omitimos os nomes para preservação da identidade. 
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O segundo ocorreu em contato com um segurança de determinado hotel. Dizia ele que, 

quando usa a língua Xirhonga com seu filho de quatro anos, este lhe responde em 

Português. Perguntamos o porquê disto. Ao que ele nos respondeu: “- Certa vez me 

dirigi a ele aos berros: “ - Não fale esta língua!! Depois disto, nunca mais ele usou 

minha língua materna. Arrependo-me muito.” Após um silêncio meditativo, ele 

acrescentou: “- Quando estou aflito, penso sobre o problema na minha língua materna ... 

Ah!! ... aí vem a solução! Sinto a alma descendo!” 

Se olharmos para tais situações, sob a perspectiva desses pais, não há como deixarmos 

de compactuar com eles. Dizem eles que não desejam que os filhos sofram, ao entrarem 

na escola, os mesmos constrangimentos por que haviam passado. Argumentam também 

que o Português e o Inglês os colocam num espaço facilitador de ascensão social e 

ambiente mais dilatado de comunicação com o mundo, enquanto as línguas bantu estão 

restritas às zonas do campo e entre familiares. Em síntese, querem dizer que as línguas 

bantu não são línguas de cultura, elas desempenham tão somente o papel de 

comunicação regional. 

Esses fatos revelam aspectos interessantes, contudo, conflituosos para a construção da 

Nação. Valendo-nos dos conceitos de Calvet (2002, p.137-138) a respeito das 

implicações da estratificação interna das línguas em confronto, as quais podem ser 

aplicadas ao contexto de Moçambique, vemos nitidamente que “essas estratégias de 

comunicação que aqui aparecem  estão ao mesmo tempo ligadas à situação (sincronia) 

dos atores em ação e à evolução dessa situação (diacronia).” É bem provável que mais 

tarde essas crianças só falem o Português com seus filhos, mesmo que ainda 

compreendam as línguas bantu.  

Nesse contexto, como ficam as crianças monolíngues bantu? Que futuro têm essas 

crianças? Quais perspectivas elas têm para, ativamente, construir a história de seu país e 

cooperar para o seu desenvolvimento? O programa apropriado para esse milando é a bi-

literacia inicial proposta por Lopes (1995; 1997a;). Ao avançar no processo de 

alfabetização – bantu e português – a criança aperfeiçoa-se na norma do PM; aí sim, 

essa criança adquire verdadeira cidadania e desfruta dos benefícios de Nação 

democrática. O mesmo processo se dá com a alfabetização de adultos.  

Assim, o Português não permanecerá língua de prestígio de uma minoria, pelo contrário, 

ele será realmente língua de unidade nacional e, como bem nacional, será distribuído de 
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forma igualitária e mais justa para toda a sociedade bantu moçambicana. E, afora isso, 

as línguas nacionais moçambicanas gozarão do mesmo prestígio porque não se 

restringirão à área de uso; elas farão parte do currículo nacional de ensino. É inegável o 

papel de prestígio que a escola e o ensino têm na sociedade, principalmente, em 

sociedades multilíngues e multiculturais como Moçambique, onde as línguas – oficial e 

nacionais – não desempenham as mesmas funções. 

Afora as consequências apontadas acima, há de se considerar a de cunho mais perigoso, 

qual seja, atrofiamento e morte das línguas minoritárias. Como bem se posiciona Lopes 

(2001, 2004), se a humanidade tem investido e procurado preservar as espécies em 

extinção, por que não preservar as línguas portadoras de cultura e de identificação 

cultural? O que impede o Estado de buscar fomento para pesquisa e gramaticalização 

das línguas nacionais moçambicanas? A cooperação dos países lusófonos é 

imprescindível aos países luso-bantófonos e vice-versa. Há inúmeras possibilidades de 

auxílio mútuo dentre as quais citemos, não apenas financeira, mas também de 

intercâmbios culturais no âmbito de pesquisa.  

Junte-se aos objetivos de âmbito nacional para produção de Léxico de usos, os critérios 

adotados nas abonações das palavras-entrada extraídas do próprio ambiente de uso. Essa 

metodologia garante a veracidade dos eventos comunicativos e coopera para 

entendimento mais fácil porque estão próximas do usuário e, indubitavelmente, 

permitem a sua identificação sociocultural e linguística em nível nacional. Os autores de 

Léxico de usos selecionaram cerca de 1000 inovações (moçambicanismos) identificadas 

a “partir da escrita e da fala de falantes do Português Moçambicano” constituindo o 

corpus com base em:  

(i) Produção escrita (composições) de estudantes do ensino pré-universitário, 

Escola Francisco Manyanga (anos de 1976-1978), propedêuticos de letras, 

Universidade Eduardo Mondlane (UEM) (1978-1980) e finalistas da 

licenciatura em linguística da UEM (1994-2000); 

(ii) Produção oral de estudantes do Instituo de Línguas de Maputo (1984) em 

termos de exposição oral a partir de temas livres, assim como de respostas a 

perguntas de interpretação textual e respostas a questionários abertos; 

(iii) Programas ‘Canal Zero’ e ‘Ver Moçambique’ da Televisão de Moçambique 

respeitantes aos anos de 1999 a 2000; 

(iv) Cartas de leitores da Revista Tempo, 1990 e 1991; 
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(v) Cartas de leitores, colunas de opiniões e crônicas do jornal diário Notícias, de 

1996 a 2000; 

(vi) Assuntos correntes e editoriais dos semanários Savana, Domingo e Demos, de 

1998 a 2000. (LU, p. 8, grifos dos autores) 

Há, como visto, seleção de usos do PM relativos à comunicação oral e escrita em 

ambientes em que existem mais pessoas com proficiência em Português, a universidade 

e a mídia falada e escrita. Completamos esse quadro de usos com abonações de atos de 

fala de alunos de 8ª. a 11ª. classe (equivalente ao ensino Fundamental II e Ensino Médio 

no Brasil), os quais ainda não  teriam a mesma proficiência em Português se 

comparados com estudantes pré-universitários e universitários. Na página de 

“agradecimentos” há referência a esses alunos. Recortamos um breve trecho com intuito 

de explicitar o que afirmamos: 

... Armando Jorge Lopes teve com este trabalho uma relação mais antiga que remonta 

aos anos 70. Assim, gostaria de registrar o seu agradecimento às pessoas colectiva e 

singulares que desde essa época e ao longo de duas décadas o ajudaram a constituir o 

corpus de moçambicanismos, às turmas J, O, Q da 8ª. classe .... (LU, p. ix).  

Os autores seguem mencionando diversas classes escolares, os estudantes de nível pré e 

universitário e concluem agradecendo à UEM, à Imprensa Universitária responsável 

pela publicação da obra.  

A relevância dessas citações é a de Léxico de usos contemplar as diversas camadas 

falantes de Português (L1) e de Português L2 – bantu e português. Além disso, Lopes 

(2002 et. al.) contou com o conhecimento – empírico e científico - dos coautores (Sitoe 

e Nhamuende) falantes e conhecedores de línguas bantu. 

Tais observações nos conduzem a salientar outra exigência peculiar na construção de 

dicionários que se trata do papel da mídia capaz de divulgar e contribuir para 

institucionalização da variedade PM ao longo do território. De acordo com Preti (2003, 

p. 53-55), além da escola e da literatura, “os meios de comunicação de massa 

constituiriam o terceiro e o mais importante fator determinante que atua sobre a norma, 

criando (pelo menos em nossos dias) um verdadeiro condicionamento linguístico e até 

social.” Esse condicionamento da mídia entrelaçando o uso padrão e o uso próximo ao 

padrão, aceito socialmente, se processa, em particular, quando esses meios estão a 

serviço da sociedade.  
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Nos meios de comunicação de massa, predominam as formas da linguagem da cidade, 

que rapidamente atravessam todo o país. O sentido nivelador dessa atuação é 

importantíssimo porque uniformiza os falares mais típicos moçambicanos e aceitos 

nacionalmente. Além disso, a mídia exerce considerável influência no sentido de 

aproximar língua falada e escrita no âmbito territorial de Moçambique. 

Os autores de Léxico de usos consideraram os principais meios de veiculação da 

variedade PM em termos de norma aceita e divulgada que vão ao encontro da 

metodologia lexicográfica que consiste em reunir termos conhecidos do universo dos 

falantes e procurar atender as expectativas deles quanto ao que desconhecem. Para eles, 

a rádio Moçambique é um veículo de comunicação que abrange o vasto território 

moçambicano e seria um meio ideal de divulgação da língua portuguesa e 

institucionalização da norma da variedade PM, além de contribuir para o 

desenvolvimento das línguas bantu, pois também transmitem programas nessas línguas. 

Léxico de usos desempenha, na sociedade moçambicana, o papel preponderante de obra 

de unidade nacional porque atenta à metodologia lexicográfica no que concerne à 

inclusão de abonações relativas ao que o público está lendo, escrevendo e usando no 

cotidiano de interações comunicativas nos órgãos públicos, nas inter-relações sociais e 

no meio familiar. Atende o uso do PM nas variedades diatópicas e diastráticas na 

medida em que considera seu caráter sincrônico e diacrônico 

incluindo descrições de alguns itens em desuso ou itens actuais de menor frequência, 

mas indicadores de uma certa tendência padrão. Foram incluídos no Léxico os itens do 

Português Moçambicano cuja formação e/ou função são diferentes da forma e/ou função 

dos itens do Português Europeu. Isto é, a parte não nuclear não-comum (no-common 

core) do Português Moçambicano. A outra parte, isto é a parte comum do PM, é a parte 

formal e funcional do PE (LU, p.8). 

Essa metodologia adotada pelos autores configura-se como modelo de agregação social 

que segue, proporcionalmente, a política linguística de tornar a língua portuguesa 

conhecida por toda a comunidade. Léxico de usos fornece subsídios que auxiliam na 

alfabetização em Português e na proficiência comunicativa nessa língua.  

Mediante os apontamentos ora traçados com relevância ao público alvo, elaboramos 

uma análise sob o viés da imanência contextualizada capaz de atestar o cunho social de 

Léxico de usos e conferir notabilidade à variedade PM, em situação de diglossia, 
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entretanto, sinaliza para a possibilidade de a médio ou a longo prazo, a necessidade de 

promoção das línguas bantu à língua oficial juntamente com o Português. 

Centralizamos nossa atenção nos períodos históricos quando eventos significativos 

mudaram a estrutura sociocultural do país visto os condicionamentos políticos, 

históricos, sociais e culturais serem aqueles que explicam o patrimônio do léxico 

diferencial na variedade descrita. Baseamo-nos nas concepções lexicográficas 

modeladoras de dicionários de cunho social a fim de compreender a perspectiva de a 

obra Léxico de usos ter sido elaborada sob uma dimensão contrastiva. 

Procuramos selecionar os moçambicanismos – palavras-entrada em Léxico de usos – 

que contenham unidades lexicais da seguinte natureza: 

i) Vocabulário simples que contrasta com o padrão europeu; 

ii) Locuções denominativas peculiares; 

iii) Idiomatismos; 

iv) Variantes formas das vozes regionais; 

v) Construção retórica discursiva. 

Os moçambicanismos selecionados para análise foram aqueles de maior 

representatividade nos períodos históricos pré-colonial, colonial e pós-Independência 

revelando que, na variedade PM, há mais semelhanças com a variedade PE do que 

subversão ao sistema. 

3.3 A (des)construção de Léxico de usos: representação histórica dos 

moçambicanismos  

A língua é dinâmica e acompanha as mudanças socioculturais no decorrer da história. 

Assim, os falantes vão forjando palavras a fim de representar as novas realidades. 

Selecionamos os moçambicanismos que evidenciam as mudanças culturais, sociais e 

políticas e são representativos dos períodos históricos em Moçambique. 

3.3.1  A representatividade colonial:  machamba  machambeiro    xibalo 

As palavras machamba e chibalo estabelecem entre si um parentesco entre produção 

agrícola interna sob um sistema de trabalho forçado para sustentar a economia de 

Portugal. Esse parentesco semântico entre machamba e chibalo provocava um 
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sentimento hostil dos moçambicanos para com os portugueses, mais precisamente sobre 

o sistema de governo colonial fascista, que lhes tirava o direito de trabalhar a terra para 

sobrevivência própria. O cultivo de machambas era parte integrante da cultura bantu 

moçambicana; tratava-se de um sistema de produção agrícola doméstica que ainda 

existe em Moçambique como garantia da economia familiar. Durante o período 

colonial, o cultivo de produtos agrícolas a serem exportados para Portugal, como por 

exemplo, a cultura algodoeira, os moçambicanos estavam privados de cultivar suas 

machambas domésticas passando por um período de escassez e de fome. 

O termo surge com muita frequência durante o período da luta armada nos discursos dos 

líderes da Frelimo objetivando conscientizar os moçambicanos sobre o sistema 

exploratório e opressivo a que estavam submetidos: “... em toda a parte os homens 

moçambicanos cultivam machambas ricas ...” (Machel, 1974, p.26) Para o partido da 

Frelimo, as machambas deveriam assegurar a riqueza do país com cultivo de produtos 

nacionais como símbolo de liberdade econômica e sociocultural em que a subsistência 

familiar estaria garantida. Contudo, após a Independência, as machambas passaram à 

economia de sustentação da guerra civil colocando novamente o moçambicano em 

situação de  pobreza e de fome. 

A entrada de machamba e chibalo em Léxico de usos nutre-se da história política e 

sociocultural de Moçambique fornecendo aos consulentes o reconhecimento da palavra 

e seus respectivos significados no tempo e no espaço registrando onde e quando foram 

incorporadas à língua portuguesa. Conduz também o consulente à prosperidade 

mercantil estabelecida com os árabes anterior à chegada dos portugueses a 

Moçambique, quando os moçambicanos circulavam e comercializavam, livremente, do 

centro ao litoral, intermediados pela prática do suaili. 

Verifiquemos, então, a aplicação da prática linguística na construção dos verbetes 

alusivos ao período colonial em Moçambique com as palavras-testemunha: machamba, 

machambeiro e xibalo. 

machamba – n., Le., Ln, “Este ano, na machamba do meu pai houve muita produção”.  

Campo agrícola, terra de cultivo, plantação, extensão de terra para fins agrícolas. 

Empréstimo da língua Kiswahili shamba(ma). Est. Neutro. N.  
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machambeiro(a): n., Le., Ln. “O Alfredo é machambeiro de renome no Niassa”.  

Aquele que trabalha na machamba; agricultor, dono/a da machamba, cuja dimensão 

pode atingir consideráveis extensões de terra para cultivo. Refira-se que em 

Moçambique a terra é propriedade do Estado. Est. Neutro. N.  

 

xibalo chibalo – n. Ln. 

Significa trabalho forçado; contrato coercivo de trabalho83 imposto pelo Governo 

Colonial aos trabalhadores negros para prestarem serviço (em geral, com a duração de 

seis meses) em empresas agrícolas, empresas de construção civil, na construção de 

estradas e nas minas. Os camponeses eram obrigados ao trabalho forçado para pagar o 

imposto que lhes era exigido e evitar a prisão. O recenseamento para o xibalo era 

designado de mubalu. Est. Neutro. N.  

A entrada é acompanhada de informações lexicográficas e introduz os critérios lexicais 

que identificam os moçambicanismos com abonações salientes que permitem ao 

consulente dialogar com o passado. Para a dupla ortografia de chibalo e xibalo deve-se 

considerar que a entrada grafada em primeiro lugar é aquela de ocorrência mais elevada 

no corpus. Logo após a grafia de machamba, machambeiro e xibalo constam a 

caracterização lexical e identificação dos moçambicanismos:  

i -  n. (nome) trata-se de uma palavra da classe dos substantivos.  

ii - Le (empréstimo) – sistema de entrada na língua portuguesa, ou seja, 

machamba entra para o léxico português por meio de empréstimo da 

língua Kiswahili shamba(ma).  

iii - Ln. (neologismo) – a palavra xibalo foi herdada da língua bantu e 

adaptada de acordo com as regras da língua alvo (Português).  

iv – Est. Neutro – variação na fala ou escrita de um indivíduo; varia de 

acordo com o tipo de situação, destinatário(s), local, tema de discussão, 

                                                            
83 Os grifos nos textos dos verbetes  são dos autores. Mantivemos a produção original. 
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etc. Uso em qualquer estilo formal, informal (fala e escrita) e coloquial 

(fala).  

Façamos algumas ponderações quanto ao processo de formação dos moçambicanismos 

machamba e machambeiro no que respeita a não subversão ao sistema do Português, 

contudo, denota o processo de mudança linguística que não pode ser segregado do 

contexto sociocultural e histórico de Moçambique.  

O kiswahili84 não é língua nativa de nenhum povo, mas resultado de uma espécie de 

pidgin falado na costa litorânea no período das trocas mercantilistas entre árabes e 

moçambicanos. Então, shamba entra para a língua nacional moçambicana e se acomoda 

às regras morfológicas bantu; no caso – ma - é afixo, nas línguas bantu os afixos são 

colocados após o radical. 

Constatamos a comunicação entre moçambicanos e mercadores marítimos sob um 

processo de superstrato linguístico em que a cultura e a língua árabe não suplantaram a 

língua e a cultura local; o suaili funcionou como língua franca nesse intercâmbio 

mercantil. Entretanto, no momento em que machamba é incorporada ao léxico do 

Português ela é organizada de acordo com suas regras morfológicas, ou seja, o prefixo 

vai ocupar a posição de anterioridade ao radical (machamba).  

Destacamos a morfologia derivacional de machambeiro que caracteriza o Português em 

contexto de mudança linguística. O princípio que rege a formação da palavra adotada da 

língua fonte segue o processo de formação sufixal da língua alvo. Isso identifica o PM 

falado como língua segunda porque não apresenta subversão ao sistema do Português 

padrão, pelo contrário, submete-o ao respectivo sistema linguístico. Portanto, só falantes 

com competência linguística em língua portuguesa estariam em condições de criar 

novas palavras adequadas ao sistema, ainda que a articulassem como língua segunda e 

preservassem a cosmovisão bantu. Em Português, o sufixo “eiro85” significa agente, 

aquele que age sobre determinada coisa no exercício de uma atividade profissional. Se 

uma descrição dessa natureza consiste em correlacionar as variedades linguísticas e as 

categorias sociais, não há como negar que à população autóctone estava reservada a 
                                                            
84 Deve-se considerar que o suaili, no decorrer do tempo, se tornou língua materna “em partes do Quênia 
e da Tanzania, e particularmente em Zanzibar, o Swaili é inseparavelmente meio de comunicação e 
portador de cultura desses povos” (LOPES, 2004, p. 85). 
 
85 Cf BECHARA (2004, p. 358) 
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profissão de trabalhar a terra; o verbete constrói a imagem do camponês no exercício de 

um esforço-muscular. 

O verbete traz também o processo de lexicalização por empréstimo e por neologismo 

em machamba e de neologismo em xibalo o que pode confundir os iniciantes na área da 

Linguística. Em contrapartida, é um valioso recurso didático-pedagógico a professores, 

alunos e acadêmicos porque leva em conta a dimensão diacrônica e sincrônica da língua 

portuguesa e a situação sociocultural em que os moçambicanos viviam duplamente 

submetidos à escravidão: exploração agrícola para atender a economia portuguesa e 

exploração da mão de obra nativa. Essa opressão dupla – terra e homem – que afloram 

dos termos machamba e xibalo exprime a função gregária sociocultural, política e 

linguística dos moçambicanos que, de um lado, conservavam-nos por fidelidade aos 

grupos étnicos e, por outro, enfrentavam a falta de prestígio dos portugueses com 

relação às línguas nacionais bantu. 

Esse duplo movimento – fidelidade e desafio – encontra respaldo ao verificarmos que 

há correspondente em Português Europeu para machamba: “granja, horta, quinta86” o 

que não justificaria o empréstimo. Constatamos que o uso de machamba perpassa os 

séculos, pois remete ao período em que os moçambicanos comercializavam livremente 

no litoral, governavam suas dinastias mantendo uma economia próspera para além 

deviver uma relação amistosa com os árabes e demais mercadores do oriente. Se o 

processo de aculturação aprisionou o moçambicano nos campos agrícolas, o mesmo não 

ocorreu no campo das ideias, para si e por si, o moçambicano continuou vivendo sua 

liberdade ainda que virtualmente. 

Em relação a xibalo, lexicalização por neologismo, podemos atribuir-lhe, 

semanticamente, a mudança de status do sistema de trabalho. Antes dos portugueses, a 

liberdade sobrepunha-se ao trabalho, depois dos portugueses, era a opressão sobreposta 

ao sistema de trabalho, por isso, os moçambicanos forjaram na prática a palavra 

necessária ao novo status do sistema de trabalho: xibalo = trabalho coercivo.  
                                                            
86 Machamba - suaíli mashamba, plural de shamba, quinta, plantação, terreno cultivado, campo.  
 [Moçambique]   Terreno agrícola. 
Palavras relacionadas: machambar, machambeiro 
Quinta -  Terreno de semeadura com horta e árvores, murado ou cercado de sebes, e que tem geralmente 
casa de habitação. 
Horta - Lugar onde se criam hortaliças e legumes 
in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa - 2008-2013. Acesso em 05.2013 e  06.2014. 
 



197 
 

No âmbito da historicidade moçambicana as palavras machamba e xibalo funcionam 

como palavras-testemunha não designando uma abstração, pelo contrário, representam a 

ideia de submissão política e cultural vivas na memória dos povos de Moçambique, mas 

que não escondem o duplo comportamento linguístico do moçambicano: de um lado, o 

desejo de convivência no grupo étnico-cultural bantu, de outro, o desafio de viver-se 

“bantu” no meio do grupo étnico-cultural europeu, ou seja, retrata o sentimento dos 

moçambicanos assimilados. A língua portuguesa era então portadora de ambiguidade 

uma vez que o domínio dessa língua funcionava como passaporte para a cidadania 

portuguesa e, simultaneamente, ao abandono dos costumes tradicionais bantu e das 

línguas nacionais moçambicanas.  

Léxico de usos fornece ao consulente informação coesa que facilita o movimento 

sociocognitivo para frente e para trás – passado dos ancestrais bantu; passado colonial – 

bantu e português -  e passado mais próximo do leitor. O conhecimento é transmitido 

aos consulentes proporcionando-lhes condições de estabelecer comparações entre três 

fases históricas em Moçambique: pré-colonial, colonial e pós-colonial em que as 

palavras são termos que lhes conferem existência e os enquadram no novo Moçambique 

Independente. Com efeito, “são os povos que são dominados e não as línguas” 

(CALVET, 2007, p. 156). 

A categorização das três fases históricas é ampliada com a abonação nos verbetes:  

Este ano, na machamba do meu pai houve muita produção.  

e 

O Alfredo é machambeiro de renome no Niassa.  

A inclusão dos exemplos nos remete aos conceitos de Lara (2004) sobre o sucesso de 

uma obra lexicográfica construída com abonações extraídas do uso social da língua no 

espaço em que ela funciona como meio de comunicação e de expressão da realidade.  

Quanto a incorporar o contexto histórico, político e sociocultural os exemplos 

apresentam a exploração da terra pelos portugueses no período colonial e a privatização 

da terra pela Frelimo no pós-colonial. Se no presente o moçambicano não é o dono da 
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terra, em contrapartida, ele alcançou a liberdade de cultivá-la e de viver momentos de 

prosperidade e de ascensão socioeconômica que lhe fora negada no passado. 

Todavia, verifica-se que o dono da machamba é o “pai” do locutor, portanto, se colhida 

entre os falantes de PM, a mensagem enunciativa não se enquadra no contexto 

sociocultural e político do pós-Independência visto que a terra passara para as mãos do 

governo.  Sob outro ângulo, a locução adverbial “este ano” nos conduz ao entendimento 

de que nos anos anteriores a machamba não tinha produzido tanto. É possível 

reconhecer aí os períodos de fome e de pobreza por que passara os moçambicanos em 

períodos de exploração da agricultura e em períodos de guerra, principalmente, a aflição 

da guerra civil com escassez de alimentos, fome e corrupção.  

É inegável que, de alguma forma, a Independência trouxe benefícios para o povo 

moçambicano, proporcionando-lhe ascensão socioeconômica, elevação da auto-estima e 

trabalho sob condição de liberdade; é o que denota a expressão discursiva em “Alfredo é 

machambeiro de renome no Niassa.” Retomando o passado colonial quando os 

trabalhadores nas minas não eram tratados pelo nome, mas sim, pelo número, veremos a 

notoriedade discursiva da abonação. De acordo com Lopes (2013b), a origem de alguns 

nomes patronímicos, tais como,  

‘Faife (Five), ‘Fiftin’ (fifteen), ‘Siquisse’ (six), ‘Nayene’ (nine), etc., faz-nos 

tristemente lembrar os dias em que os mineiros, raramente, eram tratados pelos seus 

próprios nomes, sendo, sim, chamados pelo número de registro ou por um dígito que 

designava a função do trabalhador. (LOPES, 2013b) 

Note-se a dinâmica construtiva em Léxico de usos ao favorecer o cruzamento histórico 

da sociedade e da língua remetendo o consulente para o marco distintivo de segregação 

social: a passagem do estado de escravidão em “trabalho coerciso” para o estado de 

liberdade em “machambeiro de renome”. Além disto, Léxico de usos refuta a ideia de 

que a língua inglesa não tem tradição87 em Moçambique.  

Assim como o sistema sociopolítico e sociocultural moçambicano sofreu mudanças ao 

longo do tempo, estas não ficaram imunes à língua portuguesa também em contexto de 

mudança. O contexto mostra, inclusive, as três fases alusivas às respectivas políticas 

linguísticas: imposição da língua para “civilizar e catequizar os povos da colônia”; 

                                                            
87 Cf Lopes (1998) 
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língua operacional no período da luta armada para divulgação dos ideais de guerra e a 

opção política de apropriação do Português como língua de unidade nacional.   

O verbete apresenta o significado da palavra machamba fornecendo vários sinônimos 

para o lexema, um dos aspectos que garantem a confiabilidade do consulente devido à 

diversidade de construções micro e macrolinguísticas. São sinônimos de machamba: 

campo agrícola, terra de cultivo, plantação, extensão de terra para fins agrícolas.  Em 

relação à característica lexical de xibalo há relevância no critério semântico advinda de 

“significa trabalho forçado; contrato coercivo de trabalho.” 

A descrição das palavras-entrada machamba, machambeiro  e xibalo atende e excede 

aos princípios metodológicos da lexicografia na medida em que constrói os verbetes em 

linguagem simples e próxima do universo do consulente; registra o uso social; fornece o 

campo semântico além da procedência aos recursos discursivos que alargam a dimensão 

comunicativa da leitura, da escrita e do ato de fala. Não há recurso persuasivo no 

discurso que abona as palavras-entrada (moçambicanismos), mas sim, perspicácia dos 

linguistas em cruzar as variáveis com relevância à atitude e ao comportamento 

linguístico dos utentes que caracterizam e identificam o PM falado e escrito.   

3.3.2  A representatividade entre o colonial e o pós-Independência  

     Luta de libertação!  Continuador  A luta continua 

As entradas em Léxicos de usos não se restringem às formas fossilizadas como 

machamba, machambeiro e xibalo; os autores incluem as ocorrências de especial 

interesse sociocultural e sociopolítico tais como os moçambicanismos de carga 

contextual, ou seja, as formações que revelam a ocorrência de mudança semântica no 

PM. Nesse contexto salientam-se as entradas luta armada e/ou luta de libertação88 e 

continuador as quais nos remetem ao período da guerra pela Independência política e 

administrativa de Moçambique (1962-1974), quando a língua portuguesa ocupou um 

importante papel na difusão do ideal marxista-leninista do partido da Frelimo. 

                                                            
88 Nos registros históricos o período de guerra entre Portugal e Moçambique é denominado como período 
da “luta armada”.  A obra Léxico de usos registra a entrada do sintagma nominal “luta de libertação” 
também utilizado durante o período. Como Lopes faz referência minuciosa a respeito do sintagma “luta 
de libertação” optamos por tecer considerações analíticas sobre a mesma. Cf. LOPES, 2013B TN) 
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A luta travada contra o sistema de governo português consistia em fazer voltar a terra 

para as mãos dos moçambicanos e auferir-lhes a liberdade de cultivá-la para sustentar a 

economia interna e auferir-lhes benefícios lucrativos na exportação dos bens naturais. O 

propósito dos intelectuais fremilistas era retirar os moçambicanos camponeses do estado 

de obscurantismo e de superstição da cultura tradicional bantu para conduzi-los aos 

modernos recursos da tecnologia agrícola. A Frelimo propunha uma economia agrícola 

que eliminasse do meio social de Moçambique a fome, a pobreza, a nudez, as 

epidemias; almejavam um Moçambique próspero porque conheciam suas riquezas 

naturais.  

A língua portuguesa foi escolhida como língua operacional no exercício de divulgação 

dos ideais revolucionários uma vez que era a única língua capaz de unir os vários 

grupos étnico-linguísticos bantu. A escolha por uma das línguas nacionais 

moçambicanas colocaria em risco o prelúdio de independência, pois nenhuma delas 

cobria integralmente o território moçambicano. A operação de mudança valorativa de 

“língua do inimigo” para “língua de combate” ocorre mais como instrumento de guerra 

na medida em que transparece contornos mais políticos do que linguísticos. Isto porque, 

no âmbito de livre escolha da língua portuguesa com significativa carga semântica de 

“língua do inimigo; língua de opressão”, a ação do partido Frelimo se reveste naquilo 

que Calvet (2007, p. 148) salienta como um sistema de política linguística que procura 

evitar problemas de controle democrático.  

Naquele momento, a opção política pela língua portuguesa foi a mais adequada porque 

impedia rivalidade entre os grupos étnicos caso a escolha recaísse, por exemplo, sobre o 

Emakwa com maior número de falantes no norte do país onde germinou o movimento 

revolucionário. Visto por esse ângulo, não deixa de ser notória a escolha da Frelimo 

quanto a volver-se por uma política agregadora e não discriminatória, pois, a opção por 

uma das línguas nacionais moçambicanas, faria com que as demais línguas nacionais 

moçambicanas permanecessem na obscuridade podendo fomentar rivalidades entre os 

grupos étnicos.  

A propagação dos ideais revolucionários contribuiu para um maior conhecimento da 

língua portuguesa mediado por campanhas de alfabetização. As práticas de 

comunicação e intervenções sobre essas práticas vão repercutir na mudança contínua da 
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língua portuguesa sob o processo de nativização e/ou naturalização do Português, 

conforme define Lopes (1997a, p.39)89: 

As novas realidades são os novos contextos cultural, social, filosófico, político e 

linguístico. A visão global que eu adopto sobre a naturalização assenta no princípio de 

que a naturalização é característica tanto do produto como do processo. Em relação ao 

ponto de vista da naturalização-como-produto, o enfoque está nas manifestações não-

nativas imediatamente audíveis e visíveis: realizações de superfície, desde as inovações 

na pronúncia às inovações lexicais, sintácticas, semânticas e discursivas. Por outras 

palavras, o produto falado ou impresso (‘output’) dos novos contextos nos quais 

funciona a variedade da naturalização-como-processo envolve considerações sobre 

como o produto foi produzido e/ou como é aceite e utilizado. Este ponto de vista tem 

em consideração os factores que condicionam não só a produção mas também a 

compreensão e a utilização das inovações.  

Desse modo, como encarar a inovação lexical de “luta de libertação” no PM se as 

palavras do sintagma integrem outros léxicos, glossários e dicionários lusófonos que 

serviram de corpus de exclusão no momento de construção de Léxico de Usos. O 

aparente conflito pode ser compreendido à luz do que denomina Calvet (2007, p. 146) 

de prática de comunicação in vivo uma vez que a língua vive cotidianamente o seu devir 

ou como concebe Lopes (2013b) “o facto de uma das variedades diferentes do PE, PB 

ou PA não implica necessariamente que o mesmo tenha perdido o seu estatuto de 

cidadania” moçambicana. O essencial é verificar os traços formais e funcionais do PM 

que diz respeito à sua moçambicanidade, ou seja, traz algo a respeito do contexto em 

que surgiu a inovação.  

As expressões “luta armada” e “luta de libertação” adquiriram conotação moçambicana, 

uma certa “aura” local com significado alargado que revelam a ocorrência de mudança 

pelo processo de extensão semântica. Esses moçambicanismos têm um significado 

muito específico e uma marca de identificação sociocultural que remetem ao contexto 

de luta, de guerra contra os portugueses em direção à independência política de 

Moçambique. 

Tanto assim que, no pós-Independência, surgem as expressões “a luta continua” e seu 

correlato “continuador” registradas em Léxico de usos. 

                                                            
89 As considerações de Lopes (1997a) encontram-se na versão da obra produzida também em inglês. Cf 
LANGUAGE POLICY: PRINCIPLES AND PROBLEMAS, 1997. 
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luta a luta continua! Exp.n., S/C 

Slogan político; linguagem da tenacidade e da revolução no Moçambique pós-

Independente, tendo-se mesmo internacionalizado no seio de movimentos que na região 

lutavam contra o colonialismo e o apartheid (casos do Zimbawe, Namíbia e África do 

Sul). Formal e informal. N.  

A expressão “a luta continua” encerra os discursos de Samora Machel durante o longo 

período da luta contra o governo português. A expressão remete ao discurso de Eduardo 

Mondlane que serviu de título à sua obra “Lutar por Moçambique”. Transcrevemos um 

excerto de Machel (1974) a fim de elucidar o fato histórico-social e linguístico: 

A luta armada de libertação nacional foi desencadeada para pôr termo à dominação 

colonial portuguesa. Invadido e ocupado por um país estrangeiro, privado de todos os 

seus direitos políticos, submetido à exploração do seu trabalho e de suas riquezas pelos 

monopólios capitalistas, privado da sua personalidade, da sua história e da sua cultura, o 

povo moçambicano jamais se vergou à dominação colonial. (...) Enquanto houver 

colonialismo, enquanto houver dominação e exploração de um povo por outro, sempre 

haverá opressão, torturas, massacres e discriminações (MACHEL, 1974, p. 16). 

Os combatentes puseram fim ao poderio colonial deixando marcas não só na sociedade 

sacrificada e sofrida por perda de parentes e amigos, como na língua portuguesa. É 

desse período a formação de continuador pelo processo de “extensão (ou expansão) 

semântica: casos em que uma formação, para além de reter o seu significado do PE (...) 

adquire significados adicionais PM” (LU, p. 5).  

Continuador n., Ls 

Termo criado no contexto da luta de libertação e muito utilizado no período pós-

Independência para referir as crianças como continuadoras da Revolução e enquadradas 

pela Organização dos Continuadores Moçambicanos. Com o tempo, o termo passou a 

ser utilizado para referência generalizada à criança, embora seja actualmente usado com 

menor frequência. Tipo de mudança semântica: extensão semântica. Est. neutro. N.  

 

O moçambicanismo continuador construído sob os contornos metodológicos da 

lexicografia e da sociolinguística configura-se como um novo modelo de descrição 

porque consiste na correlação entre a variedade linguística e o contexto histórico e 

social. Os autores efetuam sistematicamente triagens cruzadas e interpretam os 

cruzamentos linguísticos, culturais, sociais e históricos o que resulta num magnífico 
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depósito da memória do povo moçambicano. Tomemos para elucidação de continuador 

o excerto a seguir extraído de um dos discursos de Machel (1973, p. 56): 

Três tarefas decisivas recaem sobre as camaradas do nosso viveiro. Formar a nova 

geração, criar nas crianças a mentalidade nova que lhes permitirá serem autênticos 

continuadores da revolução. Ensinar os alunos, para que, assumindo a nossa linha, 

dominem a ciência e se tornem agentes transformadores da sociedade. (grifos do autor) 

O verbete traz a público a transdisciplinaridade tão necessária nos meios acadêmicos e 

aos intelectuais responsáveis por políticas e planejamentos linguísticos sedimentados 

por uma pedagogia da equidade no contexto multilingue e multicultural de 

Moçambique. De acordo com Lopes (2014), em termos amplos, por pedagogia da 

equidade “reconhece o direito à existência de diferentes grupos culturais, considera a 

diversidade linguística e cultural como um bem e não em desvantagem” (...) e promove 

“uma relação dupla entre comunicação e cultura (...) porque a comunicação é moldada 

pela cultura e é um poderoso agente de transmissão e preservação cultural” (LOPES, 

2014). 

O sucesso do professor no ensino da língua portuguesa (L2) e/ou língua primeira (L1) a 

crianças oriundas de diferentes grupos culturais e sociais constitui o cerne da pedagogia 

da equidade. É no âmbito do multilinguismo e multiculturalismo moçambicano que a 

obra é um valioso recurso didático-pedagógico principalmente se funcionar no âmbito 

de cooperação e interação mútua, ou seja, realizar o exercício da quinta habilidade: 

promover o respeito. 

3.3.3  A representatividade do pós-Independência:  

           candonga     calamidade        se não fosse eu  

A obra Léxico de usos apresenta considerável número de inovações lexicais relativas ao 

pós-Independência, mais precisamente, à década de 1980. O fato das inovações lexicais 

prende-se a três razões que consideramos motivadoras do fenômeno de mudança 

linguística: o uso mais espontâneo da língua no país pós-Independente, a importância 

que o MEC (1975) atribuiu à língua portuguesa moçambicanizada e as ações 

desestabilizadoras oriundas da guerra civil e das reações climáticas. O moçambicano se 

confrontava com novas situações sociocultural e sociopolítica que precisavam ser 

nomeadas, por isso, ocorreu um neologismo espontâneo caldeado de afetos e desafetos. 
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A essa altura, Moçambique convivia com duas forças antagônicas: resquício da 

opressão e prenúncio da liberdade. De um lado, a tentativa de romper definitivamente 

com os laços do colonialismo português, de outro, a tentativa de desfrutar a liberdade 

conquistada com armas e desafetos. Todavia, esse estado de liberdade e euforia é 

maculado pelos efeitos da guerra, da fome, da pobreza e da corrupção que perpassaram 

a década de oitenta.  

Sendo assim, as inovações lexicais exigem uma abordagem de caráter social e 

linguístico, pois correspondem a uma função social particular e as variações derivam ao 

mesmo tempo dos três parâmetros: social, geográfico e histórico. Apenas para explicitar 

nossas considerações, convém relembrar que o Estado não havia deliberado claramente 

uma política de língua pós-Independência; professores e alunos faziam uso de um 

português recheado de gírias e de calões; a maioria dos professores moçambicanos 

dominava mal o português como língua segunda (L 2); faltava material pedagógico e a 

saída dos portugueses tinha afetado a administração dos órgãos públicos e acadêmicos. 

É no âmbito dessas transformações socioculturais e políticas que se concebe a 

pertinência das inovações lexicais que podem ser pautadas pela importância que o MEC 

(1975) conferiu à língua portuguesa moçambicanizada entrecruzando o uso da língua 

aos símbolos de unidade nacional e de liberdade. Recordemos a posição do MEC 

(1975):  

... rejeitar o que é velho, absorver o que é novo, eis o princípio da evolução da língua 

portuguesa em Moçambique. Ela vai ser o que as massas dela fizerem, porque, como já 

dissemos, língua é transformação. 

As variações que vão ocorrendo na língua não podem ser desassociadas da política de 

língua definida pelo Estado, o único que tem o poder e os meios de pôr em prática suas 

escolhas políticas. Se as linhas políticas do MEC (1975) defendiam a adaptação da 

língua portuguesa à realidade moçambicana foi a partir daí que se intensificaram e, ao 

mesmo tempo, estabilizaram as mudanças linguísticas. No âmbito da política de 

apropriação e moçambicanização da língua portuguesa os empréstimos das línguas 

nacionais moçambicanas passaram a ser utilizados mais frequentemente bem como há 

um maior número de inovações lexicais ocasionadas pelo processo de mudança 

semântica e de morfologia derivacional, tais como, estrutura, deslocados, cooperantes, 
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bichar, continuador, desconseguir, etc., o que corresponde a um considerável número 

de moçambicanismos em Léxico de usos cujas abonações remetem à década de oitenta.    

Esses moçambicanismos correspondem à mudança de sentimento para com a língua 

portuguesa que não era mais a língua do colonizador e que tinha sido motivo de 

aversão, de ódio. Simbolicamente, a língua portuguesa ganhou novos valores e novas 

motivações de aprendê-la porque nos primeiros anos de Independência os políticos 

estavam mais próximos das massas populares e faziam uso do português 

moçambicanizado. A língua portuguesa ganhou contornos nacionalista e nacionista que 

explicitam o uso do PM que, consciente ou inconscientemente, os falantes 

demonstraram rebelar-se também contra o padrão europeu do qual desejavam 

desvencilhar-se. Para os moçambicanos, falantes de língua portuguesa (L 2), a 

independência política de Moçambique deveria corresponder de igual forma à 

independência linguística. 

É nesse contexto entre língua e sociedade que o uso da língua portuguesa nos indica 

algo sobre o comportamento do moçambicano: ele utilizou o PM almejando pertencer à 

sociedade luso-bantófona, pois a língua portuguesa era(é) sinal de prestígio e seu 

domínio a alavanca para ascensão socioeconômica e sociocultural. Afora isso, as 

línguas nacionais moçambicanas tinham desempenhado um papel importante na 

propagação dos ideais revolucionários o que cooperou para um olhar diferenciado para 

essas línguas anteriormente consideradas dialetos ou línguas de cães.  

Como as línguas variam cotidianamente, e os falantes necessitam de novas formas para 

representar as novas realidades, consideremos os eventos históricos que deram origem 

aos moçambicanismos candonga, calamidade e se não fosse eu tão bem mensurados em 

Léxico de usos. 

Logo após a Independência, insurgiu a guerra civil devastando campos agrícolas o que 

provocou o êxodo rural para as principais cidades, tais como, Maputo e Beira; os 

vitimados pelo efeito bélico fugiam da morte, da fome e da pobreza, pois as machambas 

domésticas também não foram poupadas pelas bombas.  O efeito da guerra aliado às 

calamidades naturais e à corrupção provocou um abalo na economia deixando 

Moçambique dependente de donativos externos.  
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A palavra-entrada candonga apresenta uma extraordinária carga semântica capaz de 

sintetizar o abalo sociocultural e político e justificar o uso do termo bantu. 

Candonga – n., Le, Ls, “Com a abundância de produtos nos últimos anos, a candonga 

já não existe!”  

Significa venda de produtos com preços acima dos fixados oficialmente; significa tb. 

mercado paralelo. O termo foi muito usado num período (em particular na década de 

80) em que o país vivia carências de produtos diversos. Muitas vezes os produtos 

básicos eram açambarcados pelos comerciantes com o intuito de escassear para os 

encarecer. O termo é prov. originário da língua Kimbundo de Angola, significando 

nessa língua pequeno negócio, actividade de sobrevivência, e entrou para o PM por via 

do PE por um processo de expansão semântica. Est. Neutro. N. 

A característica primordial da entrada de candonga é não desenraizá-la da sua realidade 

histórico-social, considerando-se assim a sua historicidade: o mercado ilegal que afligiu 

toda a sociedade. 

No que tange ao público alvo, o verbete está redigido de forma simples e coesa 

essencialmente quanto à concepção do consulente relativa à polissemia e à sinonímia. 

Afora isto, não há no texto (abonação) posição política e/ou ideológica dos autores; o 

verbete esclarece o significado de candonga e registra o período (década de 80) e o 

contexto em que surgiu o termo. Como aponta LARA, (2004, p.143-4), o dicionário 

como fato complexo que é, “funciona como depósito da memória social do léxico e 

como instrumento de informação para as diversas sociedades que o utilizam no tempo e 

no espaço.” 

A partir dessa consideração, verificamos que o registro de candonga remete ao contexto 

histórico-social quando Moçambique viveu sob os efeitos da guerra civil em meio à 

inversão da distribuição de gêneros de primeira necessidade, o que provocou manobras 

favoráveis a uns e desfavoráveis à maioria da população. 

A frase utilizada como exemplo aponta o passado e o presente de Moçambique cuja 

organização sintática, semântica e discursiva favorece o ensino da História, da 

Sociologia, da Antropologia, da Linguística, do Português (PM). Como recurso 

didático-pedagógico a construção é um instrumento facilitador para elaboração de 
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paralelismos temporais geopolíticos e geolinguísticos. Isto porque traz à tona a origem 

do termo candonga – língua Kimbundo de Angola e a incorporação no PM.  

Ressalta-se a interlocução com povos dos países africanos de expressão portuguesa que 

formam o SADC e têm em comum traçar práticas facilitadoras de ensino e aprendizado 

do Português em espaços multilíngues, afora o registro diatópico que contribui para o 

reconhecimento das diversas variedades do Português. 

Candonga é uma formação que retém o seu significado de origem bantu - negócio, 

actividade de sobrevivência – porém adquiriu no PM um significado alargado, ou seja, 

de “pequeno comércio legal” o significado passou para um sentido negativo de 

“comércio ilegal” e, sobretudo, caracterizado por exploração de poder e de privilégio. 

Sob esta perspectiva, atesta-se que o “Português Moçambicano não é apenas um ‘tipo de 

português’, mas sim um complexo de muitos tipos” (LU, p. 2). 

A consideração da descrição gramatical no verbete se torna simultaneamente uma 

técnica pedagógica de aprendizagem do PM e um meio de descrevê-lo. Como bem 

assinalou Auroux (1992) discorrendo a respeito do ensino do latim como língua 

segunda do europeu no século XIX cujo conceito se encaixa perfeitamente no contexto 

multilinguístico moçambicano onde o Português é língua segunda para mais da metade 

da população. 

Foi necessário primeiro que a gramática de uma língua já gramaticalizada fosse 

massivamente empregada para fins de pedagogia linguística, porque esta língua se 

tornou progressivamente uma segunda língua, para que a gramática se tornasse (...) uma 

técnica geral de aprendizagem, aplicável a toda língua materna. 

e, acrescentamos, ao ensino do Português como língua segunda (L 2). A gramatização 

do PE serve de base ou, mais precisamente, de um pilar linguístico para o 

reconhecimento da moçambicanização do PM.  

A elaboração de Léxico de usos sob uma dimensão contrastiva entre o PM e o PE ganha 

relevo na medida em que favorece a compreensão de que a estrutura gramatical do 

Português se mantém. Entre o PM e o PE há mais semelhanças do que subversões ao 

sistema gramatical do Português, pois a língua é produto da história da sociedade que 

dela faz uso quer como língua nacional, quer como língua oficial. No que diz respeito 
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ao PM, convém destacar “a morfologia derivacional que se ocupa dos princípios que 

regem a formação de novas palavras, sem necessidade de referência ao papel específico 

gramatical que uma palavra pode desempenhar numa frase” (LU, p.7). 

Do nome (substantivo) candonga deriva o verbo candongar e o adjetivo candongueiro, 

ambas formadas pelo processo de derivação sufixal. 

Candongar  vb., Le, Ln.  

Significa fazer candonga. Est. Neutro. N.  

Candongueiro n., Le, Ln  

Significa o fomentador (ou praticante) da candonga. Est. Neutro. N.  

Ao remeter o consulente às inovações (neologismos) no PM, a obra Léxico de usos 

atesta a nativização do Português em Moçambique e lhe concede cidadania bantu dada à 

incorporação do termo da língua Kimbundo de Angola ao PM, sem, contudo, subverter 

o sistema de formação gramatical da língua portuguesa. O Português, como qualquer 

outra língua, sofreu naturalmente mudanças com o passar do tempo às quais identificam 

o espaço sociocultural onde é falada e as motivações contextuais em que floresceram. 

Como salienta Elia (1987) a respeito das mudanças linguísticas e passíveis de serem 

aplicadas ao PM: 

A estrutura gramatical de uma língua (...) elaborada no curso das épocas e tomada carne 

e sangue da língua (...) sofre naturalmente mudanças com o passar do tempo, 

aperfeiçoa-se, melhora, precisa as suas regras e se enriquece com regras novas; mas os 

fundamentos da estrutura gramatical duram por muito longo tempo, porque, como 

ensina a história, podem servir utilmente à sociedade no perpassar das várias épocas 

(ELIA, 1987, p. 70). 

A língua portuguesa serve à sociedade moçambicana que vai moldando-a de acordo 

com sua visão de mundo e vai atribuindo novos significados às palavras em 

consonância ao movimento sociocultural em que o falante está inserido. É o que 

reconhecemos na palavra calamidade que adquiriu significado adicional pelo processo 

de extensão semântica. 
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calamidade -  xicalamidade Le, Ls, S/C. “Graças às calamidades também pareço 

pessoa, nada tinha para vestir.  

Significa algo (em geral, roupa usada) adquirido através de donativo ou a baixo preço.  

O termo surge num contexto sócio-econômico difícil que associado à guerra e às 

calamidades naturais provocou carências de todo o tipo e colocou o país muito 

dependente da ajuda externa. Assim, o termo calamidade refere-se, em geral, à roupa 

em segunda mão ofertada neste contexto. Extensão semântica do item PE, significando 

desastre, grande mal. PE > Xichangana > PM. A palavra calamidade, do PE, entra na 

língua Xichangana como xicalamidade, estabelecendo-se posteriormente no PM com a 

forma do PE, mas com significado alargado, i.e., com o significado adquirido no 

Xichangana. Tb. Por extensão semântica, a palavra é utilizada de modo informal para 

significar mulher separada, divorciada ou viúva vivendo com um novo homem. “O José 

casou com uma calamidade.” Est. Neutro. N.  

A postura analítica que ora assumimos encontra respaldo na própria obra:  

 Os autores do presente Léxico de usos desejam que este contribua para desenvolver a 

percepção do leitor, em geral, no que toca às diferenças entre o PM e PE (dimensão 

contrastiva) e que venha ser útil a professores e alunos (LU p.1).   

Procuraremos, então, verificar em que medida o dicionário e a gramática auxiliam a 

leitura e compreensão de um texto, embora saibamos que o consulente não toma o 

dicionário para uma leitura corrente;  ele vai buscar informação para complementar seus 

conhecimentos, ou seja, atender uma necessidade linguística e discursiva. Entretanto, 

como dizem os autores,  Léxico de usos deve contribuir para desenvolver a percepção 

do leitor. A leitura do verbete pode ser realizada em sentido contrário à produção 

escrita, ou seja, no momento de verificação do texto produzido pelo aluno o professor 

deve adotar duas vias científicas: a da explicação (via nomotética) e a da compreensão 

(via hermenêutica).  

De acordo com Lopes (2004, p.46-47), embora a hermenêutica seja uma operação mais 

difícil, porém é a mais adequada porque consiste numa avaliação do texto, isto é,  como 

e porque o texto é ou não é efetivo para os seus propósitos, em que medida é bem 

sucedido ou falha. Assim, assume-se a interpretação não só do contexto de situação e do 

contexto de cultura, mas também da relação entre as características linguísticas e 
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discursivas presentes no texto, o cotexto e as características do ‘ambiente’ em que foi 

produzido. 

Nesse sentido, consideramos o verbete como um texto eficientemente capaz de 

desenvolver a capacidade leitora do aluno na medida em que o professor vá explorando 

os recursos discursivos e as pistas fornecidas pelos autores. A leitura configura-se 

prazerosa graças às descobertas que o leitor vai construindo e, paralelamente, contribui 

para o desenvolvimento de sua competência comunicativa. 

A obra considera a diversidade linguística em Moçambique e, como parte de uma 

política linguística de solidariedade nacional, traz à tona uma das línguas nacionais 

bantu, subscrevendo-se como um projeto de valoração dessas línguas.  

Iniciemos a leitura a partir da menção da língua Xichangana, uma das línguas 

moçambicanas bantu. Atentemo-nos à metodologia lexicográfica que consiste em 

fornecer ao consulente o maior número possível de entradas das palavras usadas no 

verbete, acrescida da habilidade de o lexicográfico produzir um texto leve e acessível ao 

leitor. Verifica-se, por conseguinte, que os autores tinham em mente o seu leitor ideal: 

aprendente do Português L2, cidadão de um país multilíngue e multicultural, 

responsável pelo seu crescimento pessoal e coletivo, enfim, o moçambicano deveria ser 

preparado para ser o sujeito ativo de sua história. Não excluímos desse universo falantes 

de Português (L 1), acadêmicos, professores e qualquer pessoa interessada em estudos 

linguísticos.  

XICHANGANA – língua bantu pertencente, segundo Guthrie, ao grupo Tsonga 

(conjuntamente com o Xironga e o Xitswa) é falada por mais 1.400.000 moçambicanos 

(11,4% da população do país, idade > 5) nas seguintes Províncias de maior incidência 

de falantes: Gaza (89%), Maputo (43%) e Maputo-Cidade (32%). O Xichangana é a 

segunda língua bantu com mais falantes no país (a primeira é a Emakhuwa). É tb a 

língua de cerca de 1 milhão e meio de falantes em países vizinhos, em particular a 

República da África do Sul onde é um das 11 línguas oficiais, aí designada Xitsonga ou 

Shangann; prov. do nome do chefe Zulu Soshangane, um dos guerreiros de Shaka que 

estabeleceu uma dinastia.   

Para atender à primeira estratégia sociocognitiva, que é a competência linguística do 

leitor que corresponde todo o conhecimento que ele possui sobre as regras da língua e o 
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uso do léxico, em síntese, saber decodificar o código escrito, passemos então a alguma 

informação sobre a morfologia da palavra Xichangana.  

O prefixo xi é usado em todas as línguas bantu com significado de língua, ou língua e 

maneira de ser do respectivo grupo étnico. De acordo com Ribeiro (2010, p. 246-247), 

trata-se de “(classe) categoria de seres cujos nomes são caracterizados na sua 

morfologia, pelo prefixo xi – no singular e pelo prefixo svi – no plural. Formalmente, é 

caracterizada pela ideia geral de instrumento.” Verifica-se que os autores informam as 

regiões africanas onde a língua é falada bem como define o grupo linguístico bantu a 

que pertence a língua Xichangana. Uma vez mais, constata-se a divisão da África sem 

levar em conta as diversas etnias unidas geográfica e linguisticamente.   

É interessante destacar no verbete a expressão “em particular na África do Sul onde é 

uma das 11 línguas oficiais” o que permite ao leitor elaborar comparação com seu país 

em que as línguas moçambicanas bantu não são consideradas línguas oficiais, não raro 

são pejorativamente denominadas de dialeto por herança colonialista. Ainda hoje é 

comum ouvir cidadãos moçambicanos referirem-se à sua língua materna por dialeto.  

Os autores mantêm a ética lexicográfica que consiste na consciência de que o 

consulente de dicionários não quer ser convencido, persuadido e sim informado, 

entretanto, de forma cativante deixa implícita a obrigatoriedade de o Estado elevar as 

línguas bantu ao patamar de língua oficial90 junto à língua portuguesa. O arranjo do 

discurso conduz o leitor a estabelecer um diálogo reflexivo em que está em causa a 

necessidade de garantir o desenvolvimento das línguas nacionais moçambicanas. 

O ponto que nos chama a atenção é a etimologia do termo Changana: “prov. do nome 

do chefe Zulu Soshangane, um dos guerreiros de Shaka que estabeleceu uma dinastia.” 

Isto significa que o modo de ser do grupo étnico Changana é uma comunidade de 

guerreiros, de combatentes invencíveis. Retomando o verbete introdutório e mantendo a 

reflexão alinear, verificamos a introdução da palavra-entrada calamidade (PE) seguida 

da nova formação xicalamidade (introdução do prefixo xi). Novamente, o verbete 

                                                            
90 A língua Xirhonga é a principal  língua bantu de Maputo (capital)  que, junto ao Português e à língua 
Xichangana, sofria vários desafios no final do século passado. De acordo com Lopes (2004, p. 100-104), 
o Xirhonga corria o risco de convergir em direção ao Xichangana e diluir-se nessa língua. O processo de 
revitalização do Xirhonga consistiu em adotá-la “como uma das línguas de trabalho, nas sessões plenárias 
e nas comissões, com o objectivo de estimular a participação dos munícipes na vida do Município.” 
(LOPES, op cti) 
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conduz seu leitor à reflexão, à arte de encontrar por si mesmo soluções para o problema, 

ou resposta para a pergunta. Por que xicalamidade nesse contexto?  

Tendo hábil e delicadamente aguçado a curiosidade do leitor, este vai seguir as pistas 

que os autores lhe oferecem. Sendo assim, verifica-se que “calamidade” (PE) entrou 

para a língua Xichangana pelo processo de formação de palavra denominado 

“estrangeirismo”. De acordo com Ribeiro (2010, p. 108),  

estrangeirismos em bantu é o emprego ou adopção de palavras, expressões ou modos de 

dizer próprios de uma língua diferente. No caso do Changana, de uma Família de 

línguas diferentes. (...) Quando se fala de estrangeirismos em Bantu entendem-se 

palavras provenientes de línguas não Bantu, como sejam as europeias ou as orientais. 

(...)  toda palavra ao entrar na língua é adaptada à índole fonética e mórfica do 

Changana. Todos os substantivos são introduzidos numa das classes nominais, servindo 

para isso de critério: a – o sentido geral da classe; 2 – a semelhança fonética do início da 

palavra com algum dos prefixos nominais.   

Deixando de lado a fonética, pois nossa concentração encontra-se no léxico, 

constatamos que a palavra calamidade entrou para a língua bantu via lexicalização por 

empréstimo (estrangeirismo), entretanto ajustou a pronúncia e conferiu-lhe a 

cosmovisão bantu. Depois se estabelece no PM com sentido mais alargado (extensão 

semântica), ou seja, ocorreu aí o processo de relexicalização.   

Persistindo caminhar em direção ao novo sentido semântico atribuído à palavra, 

verificamos que no PE calamidade significa “desastre; algo desagradável provocado por 

força exterior independente da ação e da vontade do indivíduo”. Os moçambicanos 

foram atingidos por forças da natureza, períodos de cheias e de seca, e por forças 

humanas, a guerra civil, a corrupção, que lhes causaram danos e sofrimentos; viviam,  

verdadeiramente, uma situação de calamidade, cujo termo passa a fazer parte do léxico 

do PM. 

Como se explica a introdução do prefixo xi no termo calamidade? Retomando os 

apontamentos de Ribeiro (2010, p. 55), constatamos que “no proto bantu os prefixos 

eram não só elementos gramaticais, mas também elementos determinativos, lógicos.” 

Reunindo as informações obtidas pelos registros de Ribeiro (2010, p. 55), arriscamos a 

elaborar a seguinte leitura: se aos estrangeirismos são atribuídas as mesmas 

propriedades morfológicas das palavras changanas e “há dois fatores de classificação: 
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um gramatical – o prefixo e o outro lógico ou formal – o sentido” e, tendo em conta que 

o prefixo xi na sua classe de categorias é “elemento lógico: a classe dos instrumentos” 

(op cit, p. 246), logo, calamidade (cheia, seca, guerra, corrupção) foi o  instrumento que 

atingiu o povo, independente de sua vontade e/ou de ações próprias trazendo-lhe fome, 

miséria, morte, desamparo. De outra forma, a palavra calamidade pode ter alargado o 

seu sentido semântico em direção ao instrumento externo que salvou o moçambicano 

dos efeitos desastrosos da guerra e das reações climáticas. 

Note-se  a mudança cultural em “Graças às calamidades também pareço pessoa, nada 

tinha para vestir.” A introdução de “também” nos conduz à constatação das 

desigualdades sociais – favorecidos e desfavorecidos. Há dois polos em evidência, quais 

sejam, o primeiro é independente da vontade e da ação do homem e o segundo, 

dependente da vontade e da ação do Homem sobre o Homem devido à fomentação da 

guerra civil e a corrupção do mercado paralelo: a candonga. Perante as calamidades da 

natureza o Homem se vê impotente, sobrevive à custa de intervenção externa 

(donativos), situação adversa do que tinha vivido no período da luta de libertação 

quando contava com suas próprias forças para a Independência de Moçambique.   

E esse mesmo Homem perante as atrocidades da guerra civil e da corrupção? 

Novamente não estaria ele vivendo uma época de conflitos maiores sustentados por uma 

guerra nacional em que se defrontava posição de poder e de poderes? Durante o período 

de luta de libertação contra o colonialismo ele (moçambicano guerreiro) havia vencido o 

inimigo contando com suas próprias forças e com o apoio dos líderes políticos. Todos 

cooperavam para o nascimento de um Novo Moçambique semelhante ao surgimento da 

dinastia dos Changanas no passado. Contudo, se a guerra civil tinha sido travada entre 

os próprios partidos nacionais, qual seria a arma ideal para vencer a luta pelo poder? A 

intervenção externa: a guerra civil terminou por intervenção do Vaticano, Papa João 

Paulo II, em 1992, quando foi assinado o acordo de paz entre os partidos da Frelimo e 

da Renamo e os donativos provenientes de outros países.  

Tomemos agora o sintagma nominal se não fosse eu que testemunha a aflição dos 

moçambicanos nesse período de fome, pobreza e dependência de auxílio externo. 
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se não fosse eu / se não fosses tu repolho. “O que nos tem safado é o se não fosse eu”. 

Designação popular dada ao repolho durante o período (década de 80) de grande 

escassez de alimentos no país; o repolho cozinhado de diversas maneiras era a refeição 

mais habitual, algumas vezes, acompanhando ou alternando com o carapau. Coloq. N.  

Se concebermos a construção do exemplo no que tange à construção sintática do PE 

nada teríamos a acrescentar, pois a frase obedece à norma padrão conforme atesta a 

colocação do pronome obliquo. Mas, por estarmos diante de um Léxico de usos, a 

abordagem é “macrolinguística, com uma mudança de enfoque do código para o 

processo de comunicação” (LOPES, 2004, p. 69). O sucesso da obra, como já 

apontamos, deriva dessa habilidade construtiva dos autores perante a explicitação de 

como o PM reflete a sociedade plurilíngue moçambicana. A ação dos autores caminha 

em direção ao que Calvet (2007, p. 119) salienta sobre a necessidade de sair da língua e 

partir da realidade social:  

... definir o grupo pela língua, entramos num processo tautológico que só fará mascarar, 

na análise da multiplicidade de relações linguísticas, as imbricações dos códigos, ou 

seja, o próprio cerne da comunicação social. 

Qualquer falante alfabetizado em Português é capaz de decodificar o código, contudo, 

falta-lhe a competência comunicativa que só pode ser alcançada por meio do 

conhecimento do significado da expressão se não fosse eu no contexto em que surgiu o 

moçambicanismo. Como vimos no capítulo anterior, a expressão se não fosse eu foi 

atribuída ao repolho no período da fome. Sendo assim, é notável a habilidade 

construtiva em Léxico de usos uma vez que coopera para o desenvolvimento da 

competência comunicativa, pois é no “nível discursivo que ocorre grande parte da 

aprendizagem de uma comunicação efectiva na fala e na escrita” (LOPES, 2004, p. 

170). 

Consideremos o sintagma verbal se não fosse eu o qual promove um diálogo com a 

história dando voz ao objeto de salvação: o repolho. O locutor instaura o abandono, a 

solidão, a fome no ato de dizer “eu” cuja mensagem é destinada ao responsável por 

aquela situação. Transpondo essa figura imagética para o contexto sociocultural e 

político da época, verificamos que o moçambicano sentia-se sozinho, faminto e 

abandonado pelo Estado, quem deveria lhe assegurar as condições necessárias para 
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sobrevivência. O moçambicano atribui ao repolho o poder de lhe garantir a vida e/ou de 

livrá-lo da morte. Subjetivamente, o moçambicano elabora um julgamento negativo 

contra a impotência do governo perante a grave crise financeira.  

Ao correlacionarmos o pronome “nos” da primeira oração ao “eu” da segunda,  

verificamos que a sociedade moçambicana dependia do repolho para viver porque, 

implicitamente, a continuidade da expressão se não fosse eu era tu morrerias.  É 

possível extrair da leitura a solidariedade e união que identifica os moçambicanos; trata-

se de um sofrer não solitário, antes é um sofrer compartilhado com seus pares.  

O sentimento de abandono e de solidão naquele momento remete à condição de 

ausência de um tutor, de um líder atuante. De um lado, a distância e a impotência  do 

governo, de outro, a união com aqueles que padeciam da mesma dor. Esse padecer 

solidário conduz mais facilmente ao ato de reflexão, o que afasta do moçambicano uma 

atitude conformista. Pelo contrário, ao compartilhar o sofrimento ele elabora uma crítica 

severa contra o governo do país.  

A elaboração de crítica contra o governo pode ser concebida a partir da condição de 

liberdade alcançada com a Independência. Um dos ideais propagados pelo Frelimo 

durante a luta de libertação era justamente criar nos moçambicanos a habilidade de 

crítica e de autocrítica para correção dos erros, conforme orientava Machel (1974): 

Utilizar com frequência a crítica e a autocrítica, tanto para rectificar os métodos de 

trabalho, como para corrigir os erros e desvios individuais. (...) Nada mais ridículo e 

falso do que ouvir um camarada dizer que ‘tudo está bem, a situação é boa’. (...) A falta 

de análise e estudo conduz à ignorância dos problemas e à hesitação perante as situações 

concretas, e um vacilante não pode ter autoridade perante as massas. (...) Quando um 

dirigente não possui a confiança dos seus companheiros e as massas, ou tendo-a 

possuído perdeu-a, cai na autoridade administrativa, no autoritarismo. (...) O dirigente é 

em todo momento o representante, o defensor e o exemplo da linha política da Frelimo 

(MACHEL, 1974, p.86). 

Como demonstrou a história, a confiabilidade no governo já não era o mesmo do pós-

Independência. A implementação do PRE (Programa de Reajustamento Estrutural)91, 

                                                            
91 O programa é implantado em 1987 em plena guerra civil. O programa do governo na tentativa de 
minimizar a crise financeira colaborou para aumentar a pobreza, o desemprego, etc., porque implantado 
em período da guerra civil. De acordo com os historiadores, o PRE, a guerra, a corrupção 
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após o acordo com o Banco Mundial e o FMI, provocou o descontentamento geral da 

população porque agravava ainda mais a crise financeira. Os objetivos de assegurar o 

crescimento da produção, sobretudo agrícola, reduzir a pobreza, eliminar as epidemias, 

não foram alcançados; inclusive houve cortes no orçamento destinado às áreas da 

Saúde, da Educação, desvalorização da moeda, índice elevado de desemprego e de alta 

taxa de mortalidade infantil.  

O patrimônio sociocultural simbólico de Moçambique descrito em Léxico de usos não 

contou apenas com interferência do substrato bantu no Português; há também a 

interferência do inglês em situação de superestrato linguístico. O inglês tem longa 

tradição em Moçambique: as relações diplomáticas com a África do Sul em que se 

ressalta a emigração de moçambicanos para o trabalho nas minas na época colonial; 

grande número de literatura inglesa na Biblioteca da UEM e é a língua estrangeira 

ensinada nas escolas. Sobretudo, Moçambique está rodeado por países de expressão 

anglófona e mantém com eles uma interação diplomática bem sucedida. Em 1995 foi 

aceito como membro de direito da Commonwehlth, a comunidade dos países de língua 

inglesa. 

Mediante tais eventos socioculturais, políticos e linguísticos ressaltamos o 

moçambicanismo miss xiluva  que funciona como palavra-testemunha no intercâmbio 

português-bantu-inglês. 

xiluva – n., Le., S/C, “Coitada, a minha xiluva está doente”. 

Rapariga ou mulher bonita; pessoa amada; concurso de beleza feminina nas escolas 

(concurso das misses, Miss Xiluva). Processo de combinação da restrição com a 

extensão semântica. No Cicopi, Xichangana, Xironga e Xishwa xiluva significa flor, 

rapariga bonita. Contudo, ultimamente este termo passou também a significar concurso 

de beleza feminina, significado não existente nas lgs. Bantu. Em suma, após a restrição 

ocorreu uma extensão/expansão do significado. Est. neutro. N.  

A sociedade moçambicana no uso efetivo da língua portuguesa foi incorporando novas 

palavras de acordo com as tecnologias e mudanças de comportamento advindos da 

interação com a cultura inglesa. As palavras que vão sendo forjadas espelham a 

identidade multicultural e multilinguística em Moçambique em que é saliente o 
                                                                                                                                                                              
desestabilizaram ainda mais o país e provocaram o descontentamento geral da população. (ROCHA, 
2006, p.87-89) 
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movimento sociolinguístico do moçambicano que participa, ao mesmo tempo, das 

comunidades falantes do PM, do inglês e das línguas nacionais bantu. 

Com efeito, os empréstimos e os neologismos que vão sendo incorporados ao léxico do 

PM não dependem da política linguística adotada pelo Estado, no entanto, faz-se 

necessário o selo do Estado a fim de manter coesa a comunicação inter-intranacional. O 

registro do empréstimo e/ou do neologismo em Léxico de usos denota critérios de 

grafia, de situações de uso, legitima a identidade cultural e fixa padrões linguísticos 

marcados pelo contato entre línguas.  

Desse modo, ao registrar a expressão nominal Miss Xiluva, Léxico de Usos sistematiza e 

legitima a inovação lexical pois é um instrumento de autoridade que fixa padrões 

linguísticos e favorece o reconhecimento identitário da sociedade moçambicana. A 

identidade moçambicana transparece multicultural e multilinguística o que atesta a 

habilidade de o moçambicano movimentar-se livremente em várias culturas.  

Convém destacarmos a metáfora sobressalente em Miss Xiluva: a primeira palavra do 

sintagma é ‘senhorita’ em inglês; a segunda é ‘rapariga’ (PE, PM), ‘moça’ (PB). Ao 

correlacionarmos as palavras-entrada xiluva, flor e miss chegamos ao sentido metafórico 

de juventude e de beleza, literalmente teríamos as expressões “moça moça bonita” e/ou 

“rapariga rapariga bonita”. Note-se que o significado da expressão é ampliado dando 

uma forma hiperbólica à expressão nominal Miss Xiluva: moças muito muito jovens e 

muito muito bonitas. 

Há de se considerar também o contexto de uso da expressão Miss Xiluva, qual seja, 

“concurso de beleza feminina nas escolas (concurso das misses, Miss Xiluva)”. A beleza 

aqui tem uma identidade, a identidade bantu. Por que os falantes do PM não adotaram a 

expressão comum em outros países ao referir-se a concursos de beleza feminina? Por 

que não se adotaram a construção Miss Moçambique? Podemos propor uma leitura 

interpretativa da cosmovisão bantu em que se trata da beleza e juventude da mulher 

bantu; a beleza e juventude da mulher africana que a distingue das demais mulheres 

jovens e belas mundo a fora.  

Verifica-se, sobretudo, a questão de se manter os valores bantu; o moçambicano 

demonstra apego à sua cultura bantu; a tudo que os liga a seus ancestrais. É no centro 
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desse apego que se encontra o dizer “somos bantófonos!”. Ainda que expostos e abertos 

às interferências culturais externas, o moçambicano preserva sua identidade bantu.  

Os moçambicanismos que marcaram épocas expõem o lado sombrio e sofrido da 

população moçambicana, porém, a obra Léxico de usos não se restringe  às calamidades, 

guerras, fome e pobreza de Moçambique; ela também traz o encanto, as cores, o sabor 

da chiguinha92, o piripiri93, a vivacidade do povo nos cantos, danças, a alegria das 

crianças capturando pingazetes94.  

Léxico de usos reúne a história da interação das várias civilizações que aportaram em 

Moçambique e, no intenso fluxo de encontros e desencontros, as culturas se cruzaram e 

entrecruzaram num contínuo ir e vir sem, contudo, aniquilar a matriz cultural bantu. 

Essa encruzilhada de povos e de culturas não ficou imune à língua portuguesa. Ela 

guarda as afinidades e as diversidades não só multiétnica como multilingue e 

multicultural que se espalha do Rovuma a Maputo nas ondas de um canto bem entoado 

do árabe (Mussa M’Biki); do latim (é); do bantu com o inglês (maningue) e do inglês 

(nice): Moçambique é maningue nice!95  Várias vozes ecoam dessa orquestra  

multicultural e multilingue tão bem capturadas por Armando Jorge Lopes, Salvador 

Júlio Sitoe Paulino José Nhamuende.    

                                                            
92 Chiguinha – xiguinha n., S/C. prato tradicional; preparado tipo puré de mandioca ou batata-doce com 
amendoim e, por vezes, algumas verduras (cacana, p,ex,). Das línguas Cicopi, Xichangana, Xironga e 
Xitshwa. Est. Neutro. R. (LU) 
Cacana – n. S/C. O termo refere-se a uma planta tropical rasteira com aplicações diversas sobretudo na 
região sul de Moçambique como alimento, medicamento, etc.; prato confeccionado com base nas folhas 
desta planta. Dá frutos tihaka também comestíveis. Est. neutro. N. (LU) 
93 Piripiri – n., S/C . Fruto (picante), pequeno de cor vermelha ou verde, de uma planta arbustiva 
cultivada em Moçambique e muito usado como condimento em muitos petiscos e pratos de várias regiões 
do país; tb. molho picante feito à base de piripiri, ou piripiri moído em pó; piripiri-sacana, tipo muito 
picante. Do Árabe {Phil Phil} Kiswahili pilipili>PM piripiri. Est. Neutro. N. (LU) 
94 Pingazete – libelinha; designação que ocorre no sul do país; veja nhazeti. L. (LU) 
Nhazeti -  n., S/C. Significa libelinha; designação atribuída pelas crianças da Beira a este insecto. No sul 
do país, a designação deste insecto é pingazete. Habitualmente, as crianças prendem a libelinha com um 
fio para fazerem de conta que brincam com um helicóptero. Inf. L. (LU) 
LIBELINHA – NOME POPULAR USADO EM PORTUGAL PARA LIBÉLULA. (IN: DICIONÁRIO MICHAELIS) 
95 Moçambique – A ilha que deu o nome ao país terá sido baptizada por Vasco da Gama Mussa M’Biki 
em honra ao sultão Mussa, originário de Quíloa, que nela residia à sua chegada. (LU) 
95 Maningue -  adv., adj., Le, “Temos já maningue dinheiro para a obra.” “O trabalho é maningue, não 
acaba”. Significa muito. De várias línguas bantu, de entre as quais Xichangana, Xironga e Xitshwa 
manyingui. Prov. orig. do Inglês many. Formal e Informal. N. (LU, grifos dos autores) 
95Nice – Significa bonito, agradável, bom. Tb ocorre no PE. Termo frequentemente associado ao adv. 
Maningue (muito). “Moçambique é maningue nice”. Do inglês nice. Tb. a expressão estar numa nice, 
estar bem, estar despreocupado. Equiv. Às expressões estar numa boa, estar numa well. Coloq. N. (LU) 
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CONCLUSÃO 

Moçambique sol que nunca desce!  

A proposta de trabalho inserida nos parâmetros metodológicos da Historiografia 

Linguística vinculada à motivação do fazer historiográfico como testemunha exterior da 

fecunda intervenção da obra Léxico de usos de Lopes et. al., adquire uma conotação de 

descrição do Português em Moçambique e do Português para Moçambique que 

identifica o Português Moçambicano. O PM é uma variedade de Português como as 

demais variedades nos oito países da CLPL: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, 

Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. O que o distingue, no universo lusófono, 

são os traços formais e funcionais localizados que caracterizam e identificam a 

variedade PM ao levarmos em conta a dimensão diacrônica sem desassociá-la da sua 

dimensão sincrônica.  

A descrição da variedade PM, enquadrada no modelo de “imanência contextualizada”, 

permitiu descrever as implicações da coexistência da língua portuguesa e das línguas 

bantu no país multilingue e multicultural – Moçambique -  que, sob uma perspectiva 

historiográfica, foi possível demarcar os períodos colonial e pós-Independência com 

saliência aos fatores socioculturais e políticos refletidos linguisticamente a partir das 

palavras-testemunhas, ou seja, os moçambicanismos que marcaram épocas. 

A descrição das implicações socioculturais, políticas e linguísticas emergiram do 

contato entre as línguas – português e bantu - com funções e papeis diferenciados na 

sociedade. Contudo, se de um lado, os luso-falantes se prendem ao padrão europeu, por 

outro lado dele se afastaram ao modelarem a língua portuguesa de acordo com as 

necessidades sociais e comunicativas. Os empréstimos bantu e as inovações lexicais 

presentes no PM revelaram a plasticidade do Português e a ação dos moçambicanos 

sobre a cultura e a construção de sua história marcada por várias civilizações que ali se 

aportaram. E a língua, como parte integrante desse sistema geopolítico e geocultural, 

não permaneceu imune; ela guardou a história do intercâmbio comercial, do modelo 

colonial, das aflições da guerra, da revolução socialista, da reconquista da terra, da 

liberdade do trabalho, enfim, a língua portuguesa não é aquela que desembarcou em 

Moçambique no final do século XV. Ela floresceu com contornos bantu e enriqueceu 

seu léxico; ela adquiriu feição moçambicana ao incorporar  empréstimos das várias 



220 
 

línguas nacionais; essa dinâmica da língua no tempo e no espaço foi passível de 

reconhecimento graças ao novo modelo de (re)contar a história por meio de passos 

investigativos e critérios de análise. 

O método historiográfico não é estanque, ele concede liberdade ao historiógrafo de 

construir seu próprio quadro de trabalho vinculado necessariamente ao clima de opinião 

do período e aos aspectos imanentes da própria obra. Sendo assim, ao apropriarmo-nos 

do critério de análise fundamentado na concepção de “uma crença em ...” foi possível 

ampliar o quadro de visão sobre a variedade PM porque extraímos de Léxico de usos a 

relevância de uma prática linguística inserida num contexto mais alargado de política 

linguística. Desse modo, a rigorosa seleção e organização dos moçambicanismos, que 

sustentam a variedade  PM, fez sobressair a motivação dos linguistas em presentear o 

país com um Léxico de usos em que sobressai a prática de uma política de solidariedade 

nacional. 

Partindo então dessa sobressaliência de prática linguística aliada a condições 

socioculturais e linguísticas em país multilingue, assumimos a vertente da Micro 

História que se alargou para os contornos da História Cultural e da História Intelectual. 

Desse modo, sublinhamos o problema do “necessário e inevitável bilinguismo”, 

salientamos a importância de Léxico de usos que revela como e porque os autores 

produziram uma obra de agregação nacional; uma obra capaz de unir os vários grupos 

etnolinguísticos espalhados ao longo do território, tão necessitados de construir a Nação 

Moçambicana assumindo o novo ideal de “uma nação = várias línguas”. 

A reconstrução histórica de Moçambique a partir das palavras-testemunhas que 

compuseram as entradas (moçambicanismos) em Léxico de usos identificou e 

caracterizou os traços formais e funcionais da variedade PM, cujo reconhecimento só 

foi possível graças ao retrocesso no tempo em busca do contexto onde foram emergindo 

os moçambicanismos, ou seja, os empréstimos e neologismos frente à necessária 

interlocução de povos com línguas e culturas diferentes. 

E assim, na busca das interferências linguísticas constatamos que a língua portuguesa, 

como objeto descrito em Léxico de usos, não constou apenas o enfoque de implantação 

do Português em Moçambique. Os autores consideraram a sociedade moçambicana em 

seu aspecto multilingue em que a língua portuguesa sobressaiu (sobressai) como 
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símbolo de unidade nacional que precisa alargar sua extensão a fim de os 

moçambicanos – monolíngues e/ou bilíngues – se orgulharem e sentirem o desejo de 

aprender a língua oficial do  seu país.  

Não obstante, isso depende de escolhas ajuizadas que só o Estado tem o poder e os 

meios para deliberação de políticas linguísticas. Um dos meios de o Português ser a 

língua de unidade nacional e de agregação social do Rovuma a Maputo está claramente 

programada em Léxico de usos. Isto porque a história não pode ser apagada e, essa 

história do tempo presente perspectiva o futuro no que tange à distribuição igualitária e 

mais justa do Português que é, ao mesmo tempo, um bem de todos e de ninguém. O 

objetivo da descrição da variedade PM instaurou-se como modelo ideal de assegurar e 

garantir a todos os moçambicanos o viverem literalmente unidos no símbolo da 

oficialidade da língua portuguesa moldada com feições bantu. 

A estrutura da variedade PM descrita em Léxico de usos, sob o método lexicográfico, 

não eliminou a função social da língua nem relegou sua historicidade, pelo contrário, a 

história do Português em Moçambique e das pessoas que o utilizaram, utilizam e o 

utilizarão (lembrando-nos dos milhares de crianças monolíngues bantu), propôs a 

necessária e inevitável gramaticalização e oficialização das línguas nacionais 

moçambicanas. Essas línguas, se adquirirem o estatuto oficial ao lado da língua 

portuguesa, manter-se-ão vivas e em evolução, pois as línguas nacionais moçambicanas 

guardam o segredo, as façanhas, as vitórias, as derrotas, as alegrias, a arte e o modo 

bantu de experenciar a realidade, porque Moçambique é um sol que nunca desce! Essa 

expressão idiomática 

 foi muito utilizada no período pós-Independência para referir a cultura. Pretendia-se 

afirmar a cultura moçambicana que, após longos anos de dominação colonial, se tinha 

mantido viva, tinha resistido à alienação e se podia finalmente afirmar. (LU) 

É essa visão inter trans pluri multiplural que os moçambicanos guardam de sua cultura 

bantu que os impedem de apagar a tradição de seus ancestrais, mas, em contrapartida, 

não relegam a habilidade de viverem confortáveis e seguros em meio a outras culturas e 

a outras línguas.  Porventura, não é essa cosmovisão multifaceta por línguas e por 

culturas que constrói o espaço simbólico da Lusofonia? Sendo assim, não há como 

negar que a variedade PM tem o mesmo prestígio das variedades dos países do Círculo 
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Interior (PE e PB); ela se faz presente com cores e tons bantu que dilatam o espaço 

lusófono na medida em que o concebemos como um espaço luso-bantófono. Afinal, 

todas as variedades do Português, a partir da variedade-mãe sofreram, ou melhor, se 

enriqueceram do contato de povos com línguas e culturas diferentes, e mantém a língua 

portuguesa, num contínuo fluxo e refluxo de mudanças socioculturais e políticas, que 

identifica em cada canto o tom e as cores dos povos que ali foram construindo novas 

histórias, mas contadas na mesma língua.  

Esse resultado que auferimos contou também com a desconstrução da arquitetura 

lexicográfica de Léxico de usos, em que a história, a cultura e as línguas – português e 

bantu – estão imanentes. O propósito dos autores em oferecer uma obra de referência a 

alunos, professores e público em geral foi alcançado em virtude das considerações 

apresentadas anteriormente e ao modelo de construção de um Léxico de usos em que 

subjaz o método onomasiológico e semasiológico dos dicionários.  

Tendo em mente o público alvo – falantes de Português L 1/L 2 – mas expandindo-se 

para falantes das línguas nacionais moçambicanas (LB) – os autores elaboraram uma 

obra de fácil manejo porque organizada em ordem alfabética. As abonações foram 

extraídas do próprio meio sociocultural dos moçambicanos de fontes populares (escrita 

e falada) de maior circulação: revistas, jornais e programas televisivos cujo modelo de 

construção linguística favorece a compreensão nacional. Como salienta Preti (2003), a 

mídia contribui para diminuir ou amenizar o desnível sociolinguístico na medida em 

que funciona como meio de controlar as inovações, ou seja, contribui para manter uma 

língua inteligível e coesa no âmbito nacional. Ainda, para validar a norma aceita como 

padrão nacional, Léxico de usos reuniu atos de fala de produções (oral e escrita) de 

alunos de vários níveis de escolaridade, acrescentando idiomatismos e usos da língua 

portuguesa em ambientes informais.  

Os textos que compuseram os verbetes, como demonstrado, foram construídos com 

linguagem simples e leve, acessível a todo e qualquer luso-falante e/ou luso-bantófono 

porque descreve situações cotidianas em que, devido à significativa carga semântica, 

favorece o entendimento por parte do leitor e o conduz a outros moçambicanismos. Isto 

porque a construção textual dos verbetes prioriza e faculta ao usuário cruzar 

informações por meio da natural habilidade polissêmica. 
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Outro fator preponderante em Léxico de usos é a necessidade  de o  país  contar com um 

padrão (ou norma) que permita manter coesa a comunicação em nível nacional; uma 

variedade dentre outras variedades inteligível transnacionalmente. Assim, a norma 

apresentada em Léxico de usos valida uma norma aceita e compreendida em nível 

nacional, principalmente, porque contempla moçambicanismos provenientes das línguas 

bantu e moçambicanismos que adquiriram conotações localizadas, ou seja, alargaram o 

sentido semântico do PE  porque adquiriram certa aura que lhe é peculiar.  

A peculiaridade da língua portuguesa não se prende tão somente na sua variedade PM, 

distinta das demais variedades do Português, ela abarca a dimensão sociocultural de um 

país multilingue e transcende para os países lusófonos. Se a legitimidade do PM não se 

limita a fronteiras estatais, sobretudo, porque as sociedades são plurilíngues mesmo nos 

países em o Português é língua nacional. Cientes de que a variedade de Português em 

cada um dos países reúne falares e registros peculiares, indo do padrão culto (escrito e 

falado) ao padrão popular (gírias e calões) é inegável o plurilinguismo em cada canto 

onde se fala o Português. Como salienta Calvet (2002), “todos os falantes mesmo 

quando se acreditam monolíngues são sempre mais ou menos plurilíngues; possuem um 

leque de competências” que permitem e facilitam a interação comunicativa. 

Sendo assim, a análise de Léxico de usos, além da contribuição que traz para 

Moçambique quanto à defesa da variedade PM e motivação de torná-la a língua de 

unidade nacional, a obra deixa-nos um legado que deve ser compartilhado: a pedagogia 

da equidade. 

Como demonstrado, a obra nasceu como solução para o bilinguismo necessário e 

inevitável. Ao tomarmos emprestada essa situação para as sociedades da galáxia 

lusófona verificamos que o ensino da língua portuguesa, sob a égide da pedagogia da 

equidade, pode formar uma sociedade onde prevaleça o respeito e a aceitação das 

diversidades e das afinidades. Retomamos a questão do bilinguismo inicial e almejamos 

ampliar com saliência a um dos objetivos perspectivados pelos autores, à época da 

produção de Léxico de usos, relativos à agregação dos magaíças e das mulheres na 

sociedade alfabetizada em língua portuguesa. 

Apenas para recordar, os magaíças eram os trabalhadores que haviam deixado o país 

para trabalharem nas minas da África do Sul ou lá se refugiaram devido à guerra. 
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Regressavam a Moçambique não raramente  mutilados e analfabetos ou semianalfabetos 

em língua portuguesa. Junte-se a essa parcela social de moçambicanos o irrisório 

número de mulheres proficientes em Português. É nesse cenário que, em termos amplos, 

a pedagogia da equidade  

reveste-se de características tão relevantes como reconhecer o direito à existência de 

diferentes grupos culturais, considerar a diversidade linguística cultural como um bem e 

não uma desvantagem, reconhecer os direitos de todos os grupos culturais da sociedade 

como direitos iguais e promover a igualdade de oportunidades educacionais. (LOPES, 

2013d) 

Subjaz em Léxico de usos, um planejamento linguístico que procura alcançar  essa 

parcela da sociedade. Como demonstramos no discorrer do trabalho, a língua era(é) 

mais conhecida no universo masculino e, necessariamente, deve ser língua de unidade 

nacional. Como ser língua de unidade nacional se não houver difusão em todas as 

regiões? Mas, retomando o bilinguismo inicial concebido como fim e não como meio de 

alcançar proficiência massiva em língua portuguesa a escola e a cultura desempenham 

um papel preponderante.  

Ao desenvolver a habilidade comunicativa com intervenção do professor, a leitura é 

mais do que exercício mecânico do aprendizado da língua: é a transmissão da cultura, a 

qual vai sendo visível no processo de aprendizagem pragmático. É nesse terreno que o 

dicionário e/ou um léxico de usos ganha notoriedade: ali estão expressos em códigos 

linguísticos  identidade do “eu”, a identidade do “outro”, os modelos de 

comportamento, as crenças, os valores morais ... o porquê de haver três formas distintas 

– machamba, quinta e roça – para designar o mesmo objeto ocupando diferentes locais 

do globo. 

Concluímos que Léxico de usos é para a reconstrução da história do presente, “um 

território histórico que desfruta de completo reconhecimento científico, pedagógico e 

editorial” decorrente da crença em que não há línguas e nem culturas superiores ou 

inferiores, há línguas e culturas esperando por uma política de solidariedade nacional.  
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