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Resumo

Este estudo examina as vozes sociais, ideológicas e políticas, e seu papel na construção de
uma identidade do português escrito pelos alunos em Moçambique, tomando como exemplo
textos produzidos por estudantes pré-universitários. De forma específica, o estudo aborda as
diferentes fases que o País atravessou no âmbito da linguagem, que permitem entender o estágio
atual do português escrito por esses estudantes.

Em termos teórico-metodológicos, a análise tem como base os trabalhos de Círculo de
Bakhtin, e lida com tipos particulares de discursos que evocam e desencadeiam questões mais
amplas relativas ao poder e à construção de identidades e variabilidades. Assim, constitui
material de análise: a) documentos oficiais que abordam, de certa forma, aspectos da linguagem,
no período compreendido entre a década de 1920 e a década de 2010, nomeadamente: plano
curricular de educação do período colonial, documentos de orientação do movimento de luta pela
independência, 1ª e 2ª constituições da República, decretos e discursos (oficiais), planos
curriculares de educação do período pós-colonial; b) textos escritos por estudantes pré-
universitários de uma escola pública da Cidade de Nampula em 2013.

Os resultados apontam, por um lado, a existência de quatro fases: (i) fase colonial, que se
destaca pelas vozes de hostilização do uso das línguas nativas; (ii) fase de luta anticolonial, em
que se registram vozes que mostram primeiros sinais de apoderamento do português pelos
moçambicanos; (iii) fase de proclamação da Independência, em que se registram vozes que
configuram uma política linguística de relativo apagamento das línguas nativas em favor do
português; (iv) fase de redefinição da política linguística, em que se registram vozes que mostram
sinais que denotam, ao mesmo tempo, a potencialização do português e a emancipação das
línguas bantas. Por outro lado, os resultados apontam para a escrita do português que sugere
identidades orais decorrentes das línguas nativas.

Palavras-chave: Moçambique, discurso, português escrito.

Introdução

O estudo que se propõe realizar visa analisar as vozes sociais, ideológicas e políticas em
Moçambique, e seu papel nas características atuais do português escrito no contexto escolar,
tomando como exemplo alunos pré-universitários de uma escola da Cidade de Nampula.

Neste estudo, entende-se por vozes ao conjunto de ações discursivas de âmbito social,
ideológica e política relativas a questões da linguagem, na tentativa de dar direção à prática
linguística comum em Moçambique. Considera-se social aquilo que constitui o sentimento das
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massas sobre a(s) língua(s) dentro da comunidade em que vivem e partilham os mesmos valores
sociais, culturais, históricas. Já o ideológico refere, neste estudo, o conjunto de sentimentos e
visões grupais ou nacionais sobre a construção e/ou consolidação de um identidade (grupal ou
nacional) através das práticas linguísticas. Por fim, o político, neste estudo, diz respeito às ações
formais levadas a cabo pelo governo para a regulamentação nacional das questões linguísticas,
através de decretos, discursos políticos, planos curriculares de ensino.

Importa observar que este estudo se restringe apenas a três dimensões de vozes. Isso não
significa, porém, que não haja outras dimensões de vozes intervencionistas nas questões
linguísticas no País. Pelo contrário, a questão linguística moçambicana tem sido caracterizada por
um conjunto de diferentes vozes intimamente dialógicas. Na verdade, é difícil discriminar com
exatidão quais as vozes que maior determinam/determinaram na construção de identidades e
variabilbidades do português escrito em Moçambique. Contudo, o que se faz neste estudo é uma
tentativa de isolar aquelas vozes que se parecem produzirem efeitos mais significativos do ponto
de vista da influência nas atitudes e práticas linguísticas, particularmente em relação ao português
escrito ao longo do período mencionado.

Acreditamos que essa análise não se mostra como uma tarefa fácil. Isto porque a
construção de identidades linguísticas se reveste de uma dimensão naturalmente mais ampla. No
caso de Moçambique, a compreensão da natureza do discursivo relativo a questões linguísticas ao
longo do período em referência passa pela abstração dos sentidos discursivos de diferentes
acontecimentos sóciohistóricos (e não só) com os quais o País lidou/lida. Desse modo, parece
certo afirmar que a abstração e a compreensão dos sentidos discursivos particulares que
contribuíram/contribuem na configuração do português escrito no estágio atual exige, primeiro, a
abstração e a compreensão dos diferentes sentidos discursivos, nos mais diversos contextos
sociohistóricos, sentidos esses que são, afinal, aspectos que definem toda uma identidade de um
povo.

Assim, tendo em conta esses aspectos mencionados, este estudo tem como base teórica os
trabalhos do Círculo de Bakhtin. Pela sua abordagem teórica, particularmente nas questões
relativas às relações entre linguagem e sociedade, parece que os trabalhos do Círculo de Bakhtin
apresentam um suporte teórico adequado para a análise e compreensão do papel das vozes
sociais, ideológicas e políticas na construção do português escrito no estágio atual nas escolas
moçambicanas. O material a ser analisado se subdivide em duas partes: a) documentos oficiais
que abordam, de certa forma, aspectos da linguagem, no período compreendido entre a década de
1920 e a década de 2010, nomeadamente: plano curricular de educação do período colonial,
documentos de orientação do movimento de luta pela independência, 1ª e 2ª constituições da
República, decretos e discursos (oficiais), planos curriculares de educação do período pós-
colonial; e b) textos escritos, produzidos por estudantes pré-universitários de uma escola pública
da Cidade de Nampula em 2013. A primeira parte dos dados permite compreender os diferentes
contextos sociohistóricos que motivaram a produção de discursos sobre questões sociais,
ideológicas e políticas do País no geral, e da linguagem em particular. Já a segunda mostra a atual
tendência na configuração do português escrito em contexto escolar, tendo em conta os diferentes
estágios sociohistóricos atravessados. Nesta parte dos dados, este estudo retoma, em parte, uma
análise feita em outro estudo anterior, realizado pelo autor1, sob título “Identidades orais” no
português escrito por estudantes pré-universitários em Nampula - Moçambique (Saguate 2014).

1 Não publicado.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3818



3

1. Contextualização

Nesta parte do trabalho pretendemos fazer um breve olhar ao contexto sociohistórico da
linguagem, tendo como ponto de partida a década de 1920.

Assim, importa observar que, no tempo colonial, a principal característica da política
linguística em Moçambique consistia no tratamento diferencial do português em relação as
línguas nativas. Todas as vozes sociais, políticas e ideológicas ao serviço da máquina colonial
esforçavam-se no sentido de propagar a ideia de que o português era a única língua a ser
praticada no País. Assim, no âmbito deste espírito homogeneizante, o colonialismo português
decretou de forma oficial, em 1921 (Cuesta 1989), a proibição do uso das línguas nativas em
todas as instituições oficiais, com destaque para o ensino.

Desse modo, o decreto de 1921 permitiu a hostilização das línguas nativas, que passaram
a ser vistas não como línguas, mas como dialetos e/ou falares (Ganhão 1979). Observe-se que ao
considerar as línguas nativas como dialetos e/ou falares, o colonialismo, movido pelo espírito de
ignorância e de preconceito com relação ao enquadramento teórico das questões sobre
língua/dialeto; fala/escrita, disseminou um sentimento que se manifestava em encarar o
português como algo superior face às línguas nativas.

Para pôr em prática a homogeneização do povo moçambicano, particularmente com
relação à questão linguística, o colonialismo contou com a política de assimilação. A política de
assimilação consistia na ideia de que todos os moçambicanos deviam aprender a língua
portuguesa, incluindo a cultura e a identidade portuguesas, (Ganhão 1979). Assim, uma das
consequências dessa política foi a impossibilidade de permitir a evolução das línguas nativas,
fazendo com que o português fosse a única língua minimamente mais usada em todo o país, tanto
na fala quanto na escrita. Além disso, é possível afirmar que a política de assimilação visava a
destruição do tecido sóciocultural, através da marginalização das línguas nativas no que diz
respeito à sua fala e escrita. Desse modo, a proibição do uso das línguas nativas visava impedir a
veiculação da cultura e da história do povo moçambicano às gerações seguintes. Isso teria como
consequência a médio ou longo prazo o apagamento das culturas moçambicanas em favor da
cultura portuguesa.

Entretanto, os resultados dessa política foram parcialmente conseguidos, na medida em
que os portugueses apenas conseguiram que os moçambicanos não conhecessem a escrita nas
suas línguas. Portanto, o uso das línguas nativas continuou presente nos moçambicanos,
concretamente no que diz respeito à fala.

Vale observar, no entanto, que a proibição do uso das línguas nativas foi marcada por
alguma tensão e contradição, se tomarmos em conta, por exemplo, a concepção do traço escrito
para as línguas nativas. É que, de forma curiosa, o colonialismo incumbiu à Igreja a tarefa de
traduzir os escritos relativos à tradição religiosa ocidental para as línguas nativas. Aqui observa-
se que, se por um lado, o colonialismo esforçava-se em apagar essas línguas, por outro, sentia a
necessidade de se servir delas na rápida disseminação da cultura do Ocidente. Portanto, além de
permitir a evangelização dos moçambicanos, o propósito oculto do colonialismo ao incumbir
essa tarefa à Igreja parece que visava acelerar a destruição do tecido sóciocultural do povo
moçambicano.

Entretanto, a década de 1960 parece marcar os primeiros sinais de apoderamento do
português pelos moçambicanos, concretamente com a fundação da Frente de Libertação de
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Moçambique, doravante FRELIMO2, em 1962. A discriminação das línguas nativas até então
incrementada pelo colonialismo impediu, naturalmente, a evolução harmoniosa dessas línguas,
concretamente na transmissão de conhecimentos técnico-científicos. Desse modo, o português
mostrava-se a única língua preparada para servir ao movimento nacionalista, no que dizia
respeito, especificamente, à transmissão de terminologias técnico-científicas do sistema
ideológico almejado, nomeadamente o marxismo-leninismo.

Apesar de o movimento reconhecer a importância das línguas nativas na transmissão dos
valores típicos moçambicanos, em termos de comunicação escrita, a língua portuguesa levava
vantagem, pelo menos pelas seguintes razões: a) o português era a única língua que tinha sido
promovida ao longo dos anos da ocupação colonial no território moçambicano, especificamente a
sua escrita. Esse aspecto já era uma valia a considerar, quando comparado às línguas nativas, que
pouco tinham conhecido o traço escrito; b) a maior parte dos dirigentes-fundadores do
movimento nacionalista tinham sua formação política e profissional ligada às línguas suahili e
inglesas, línguas essas não amplamente utilizadas no contexto moçambicano. Assim, com a
opção do português como a língua oficial do movimento, todos os integrantes, pelo menos
aqueles que não dominavam essa língua, viram-se obrigados a se esforçar no sentido de aprender
a fala e, particularmente, a escrita dessa língua (Ganhão 1979).

Assim, pode-se considerar que, com a redação em português dos grandes documentos
relativos às normas internas de funcionamento do movimento, em 1962, e com a declaração da
luta armada contra o colonialismo, em 1964, o português começa a entrar paulatinamente na
história do povo moçambicano como a língua nacional, com um mérito especial em relação às
restantes línguas moçambicanas (Ganhão 1979). Este apoderamento ir-se-ia consolidar em 1975,
com a proclamação da Independência, em que o português foi declarado língua oficial de
Moçambique.

Em 1975, com a proclamação da Independência, e com a oficialização do português, o
País entra numa nova etapa em todas as vertentes, e as questões da linguagem não foram uma
exceção. Assim, no âmbito linguístico, surgem preocupações em relação ao português e às
línguas nativas no que dizia respeito ao seu papel social, político e ideológico na construção de
um estado-nação. Em 1977, durante a realização do III Congresso, o discurso político e
ideológico estava virado para a necessidade de se manter a unidade nacional havida na luta contra
o colonialismo. Uma vez que na período a maior parte dos moçambicanos não sabia falar e muito
menos escrever o português, em 1978, Moçambique lança a Campanha Nacional de
Alfabetização, visando combater a ignorância. Esse ato foi, mais tarde, seguido pela introdução
do Sistema Nacional de Educação (SNE), em 1983, substituindo, dessa maneira, o antigo sistema
colonial de educação. Entretanto, com a necessidade de acomodar alguns aspectos de âmbito
social, político, etc., que estavam por detrás da guerra civil, o País muda de Constituição, em
1990. Esta mudança foi seguida, mais tarde, pela introdução de um novo sistema de ensino,
caracterizado por mudanças significativas com relação a questões linguísticas como, por
exemplo, o uso das línguas nativas no ensino formal.

2 Movimento nacionalista.
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2. Referencial teórico

Nesta parte do estudo apresentamos, de forma sumária, alguns aspectos teóricos que têm a
ver com questões linguísticas no período anterior e posterior à colonização em Moçambique.
Conforme faz entender Bakhtin em sua obra intitulada Estética da criação verbal (Bakhtin 1997),
a compreensão da linguagem humana passa por entender primeiro a natureza sociohistórica da
mesma. Nessa linha de concepção, Bakhtin mostra que a linguagem é suscetível a vários fatores
como, por exemplo, sociais, culturais, históricos, políticos, ideológicos, intimamente imbricados.
Desse modo, na esteira da concepção bakhtiniana, podemos afirmar que, em Moçambique, as
questões linguísticas não dependem de um e único fator, mas sim de um conjunto de fatores
coexistentes de forma dialógica. É tendo em consideração a esse dialogismo que, neste estudo,
parece ser difícil isolar quais os fatores que mais atuam na construção da identidade linguística do
português escrito no País, tendo em conta a complexa realidade sociohistórica do País.
Entretanto, nosso interesse é formular hipóteses que permitam compreender e explicar como é
que o diálogo estabelecido entre os complexos fatores verificáveis no País, nas diversas fases,
tem a ver com o atual estágio da escrita do português em Moçambique, tomando como exemplo a
escrita dos estudantes pré-universitários.

Em Estética da criação verbal, Bakhtin julga, de acordo com Elichirigoity (2008), como
forças interativas aquelas consideradas por outros autores como forças excludentes. Constitui um
exemplo desse tipo de forças, o fato de a necessidade de estabilidade das sociedades ser
conciliada com sua necessidade de adaptar-se a novas condições históricas. Aqui, no caso de
Moçambique, é importante considerar a tensão havida logo a Independência do País. Nesse
período, um dos maiores desafios do movimento nacionalista, a FRELIMO, foi a necessidade de
estabelecer um estado-nação harmonioso, capaz de construir uma identidade própria face à
herança sociohistórica colonial, sem perder de vista as diferenças dos próprios moçambicanos,
uma das quais, a diversidade linguística.

Assim, buscando uma explicação no conhecimento da existência da própria sociedade,
Bakhtin identifica duas forças opostas básicas, que se manifestam em uma atividade incessante:
a) forças centrífugas – que se empenham em manter as coisas variadas e apartadas umas das
outras; que compelem ao movimento, ao devir e à história; e desejam a mudança, a vida nova; b)
forças centrípetas - que se empenham em manter as coisas juntas e unificadas; resistem ao devir,
abominam a história (Elichirigoity 2008).

Trata-se de duas forças que se fizerem sentir no contexto moçambicano muito antes da
Independência. A política linguística que ditou os primeiros sinais de apoderamento do português
pelo movimento nacionalista visava harmonizar  essas duas forças. E Bakhtin procura
compreender e especificar os vários modos particulares com que o grande diálogo entre tais
forças se manifesta em outras espécies de diálogos: nas relações sociais, entre indivíduos, classes
econômicas e culturas inteiras. De acordo com Elichirigoity (2008), Bakhtin constrói sua
concepção dialógica em que tais forças díspares coexistem na elocução. Assim, Bakhtin entende
que uma elocução escrita ou falada sempre se expressa de um ponto de vista, que se constitui
como um processo do que um lugar.

Olhando para a fase pós-independência em Moçambique, parece que a política linguística
e os discursos políticos se enquadravam no primeiro tipo de forças (centrífugas).

Tendo como base o signo, de acordo com Elichirigoity (2008), Bakhtin julga a linguagem
num espaço semântico de entremeio, esse entremeio sugere tanto a necessidade de
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compartilhamento do significado, como um constante grau de multiplicidade e embate. De um
lado se reúnem as forças para unificar o significado, na tentativa de uma estruturação e
sistematicidade (forças centrípetas). Em oposição, colocam-se as tendências que mantêm abertos
os caminhos da diversidade que conduzem ao mundo contextual, constantemente flutuante, que
cercam qualquer enunciação. Assim, o conflito civil que se verificou no País e que opunha duas
forças: o governo da FRELIMO e a Resistência Nacional Moçambicana (doravante RENAMO3)
pode ser equiparado a essas forças: enquanto a política vigente parece que tendia a se posicionar
do lado das forças centrífugas, através de discursos que apelavam atitudes sobre a manutenção da
unidade nacional, os opositores se situavam do lado das forças centrípetas, não no sentido de
divisão nacional, mas no sentido de procurar contensão ao buscar manter uma unidade nacional.

Assim, tendo em contra o embate dessas forças acima mencionadas, a comunicação
verbal, dentro de uma sociedade, revela e confronta valores sociais contraditórios que lutam entre
si estabelecendo relações de dominação, de resistência, de adaptação ou resistência à hierarquia
(Clark e Holquist 1998, apud Elichirigoity 2008)4; a comunicação verbal implica, também, a
utilização da língua pela classe dominante como recurso para reforçar seu poder (Elichirigoity
2008).

3.1 Análise do material documental

Conforme mencionado, em 1977, durante a realização do III Congresso, o discurso
político e ideológico estava virado na necessidade de se manter a unidade nacional. Para tal, ao
longo dos discursos políticos era frequente o uso de expressões como: Abaixo o tribalismo!,
Abaixo o analfabetismo!, Viva a unidade nacional.

Com a expressão abaixo o tribalismo significava não só a eliminação dos interesses
grupais e/ou tribais em detrimento de interesses coletivos e/ou nacionais, mas também, e de
forma implícita, a eliminação de aspectos culturais dessas tribos que, entretanto, estavam/estão
diretamente ligadas às línguas nativas.

Já a expressão abaixo o analfabetismo estava ligada diretamente ao combate à falta de
escolarização da maioria das populações moçambicanas. Desse modo, foi definida como uma das
metas a alcançar, a redução do número de pessoas que não sabiam falar e, sobretudo, escrever o
português. Para tal, pelo menos o ensino primário era obrigatório, e em alguns casos, como
herança da política colonial, era notória a proibição do uso das línguas nativas pelas crianças.
Como se pode depreender, na essência, a expressão abaixo o analfabetismo visava a massificação
da fala e/ou da escrita do português, e não necessariamente das línguas nativas.

Com relação à expressão Viva a unidade nacional! esta estava diretamente ligada à
preocupação de manter a união e a coesão entre os moçambicanos face às divisões que se vinham
registrando e que culminaram com o desencadear da guerra civil nos anos de 1977.

Tomando em consideração os documentos disponível, é possível observar que a I
Constituição da República não menciona de forma clara o papel e a importância das línguas
nativas na construção do novo estado-nação. Talvez um documento a ter em consideração no

3 Movimento de guerrilha que desencadeou um conflito civil em 1977.

4 CLARK, Katerina, HOLQUIST, Michael. 1998, Mikhail Bakthin, São Paulo, Perspecitva.
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período imediato à instauração da I Constituição é o relatório apresentado pelo Comité Central da
FRELIMO, em 1983. O Comité Central é um dos órgãos de decisão muito importantes dentro do
movimento nacionalista. Nesse relatório, é possível extrair o seguinte:

É grande a nossa diversidade étnica e linguística. Foram diversas as formações
sociais pré-coloniais, cada uma com as suas características próprias. A dominação
colonial abateu-se sobre a totalidade do nosso país, mas afectou de formas
diferentes as diversas regiões de Moçambique.
(…) Hoje, liberto o país, devemos lutar contra a tendência simplista de recusar a
diversidade como forma de realizar a unidade. Fazer isso é considerar,
erradamente, que a diversidade é um elemento negativo da criação da unidade
nacional; é pensar, erradamente, que a unidade nacional significa uniformidade
(Comité Central da FRELIMO 1983, apud Khosa 2011:2).

Apesar dessa visão parecer promover, ao mesmo tempo, a unidade nacional e a exaltação
da diversidade, este discurso constituiu, mais uma vez, um tom de endurecimento de medidas de
combate às tribos e, consequentemente, de apagamento implícito das línguas nativas em favor do
português, considerado um dos garantes da unidade nacional.

Este excerto do Comité Central parece não responder, de forma positiva, as expectativas
que tinham sido criadas em torno da boa convivência entre o português e as línguas nativas e,
principalmente, em torno da necessidade de as identidades tribais recuperarem a liberdade e do
direito de sua existência que lhes tinham sido negados no tempo colonial, de igualdade na
manifestação diante das heranças identitárias portuguesas.

A política de aniquilamento das tribos e, de forma implícita e/ou inconsciente, das línguas
nativas foi,  posteriormente, um dos aspectos que a RENAMO alegou para o conflito civil. Por
exemplo, a RENAMO se acha(va) orientar-se por uma ideologia conservadora. Nesse sentido,
parece que constituía um dos seus objetivos o resgate dos valores nativos aparentemente
apagados pela política homogeneizante instalada em favor da unidade nacional.

Com a necessidade de massificar a aprendizagem da fala e, particularmente, da escrita do
português, em 1978, Moçambique lança a Campanha Nacional de Alfabetização. Conforme o
discurso de Samora Machel, Presidente da República:

A generalização da língua portuguesa é um meio   importante entre todos os
moçambicanos, veículo importante da troca de experiência a nível nacional, factor
da consolidação da consciência nacional e da perspectiva de 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 em Maconde,
Nyanja, em Changana, Ronga, Bitonga, Ndau, em Chuabo? (O papel da língua
Portuguesa na escola 1979, apud Mariani 2011: 145).

Assim, a política de massificação da aprendizagem da fala e escrita do português teve
como resultado um número significativo de pessoas alfabetizadas. Apesar de, até em 1975, ano
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da proclamação da Independência, ser difícil saber, em termos concretos, o número de pessoas
analfabetas em Moçambique, os dados oficiais do Recenseamento Geral da População, realizado
em 1980, estimavam em 26,5% de pessoas já alfabetizadas, naturalmente na língua portuguesa.
Com a crescente intensificação da guerra civil, o ritmo de alfabetização pode ter retrocedido até,
pelo menos, 1992, ano do fim da guerra.

Entretanto, no mesmo evento de lançamento da campanha de alfabetização foi
apresentado um comunicado, que se mostra como num gesto que parece contraditório, uma vez
que é reconhecido o papel das línguas nativas, numa espécie de um exercício que se caracterizou,
ao mesmo tempo, como uma decantação e miscigenização das coisas:

A difusão da Língua Portuguesa não pode contudo realizar-se em detrimento da
evolução das línguas maternas, pois estas são parte integrante da cultura
moçambicana. Para assegurar o desenvolvimento das línguas moçambicanas
enriquecidas em todos os domínios, e consolidando assim o bilinguismo propôs-se
que seja feito o seu levantamento científico cujo resultado deverá ser canalizado às
estruturas do Partido (Comunicado final 1979, apud Mariani 2011: 146).

Na mesma altura, o Presidente Samora Machel afirmava o seguinte:

Nós falamos aqui o melhor português. E porquê? Um português claro, porque tem
ideias claras, porque tem conteúdo claro e tem objectivos claros. A língua só
enriquece assim... é por isso que dizemos que falamos melhor o português, aqui. E
gostamos muito, vamos cultivá-lo. é a língua da unidade nacional. E não temos
complexos. À nossa população analfabeta nós falamos em português. Há
intérpretes para traduzir muitos conceitos... Nós enriquecemos a língua
portuguesa, não somente a falamos, mas nós estamos a enriquecer a língua
portuguesa. Leia os nossos livros, leia as obras dos nossos escritores: novos
vocabulários que não há em português, não é verdade? (Cuesta 1989: 635).

Entretanto, isso não significou falta de vontade para a elaboração de uma política um
pouco mais atenciosa sobre as línguas nativas, conforme mostra a seguinte passagem:

[...] a necessidade premente de se realizar um estudo sobre o Português básico
falado em Moçambique, tomando em consideração as principais interferências das
línguas maternas. Este estudo permitirá detectar as transformações que vêm
ocorrendo na Língua Portuguesa em Moçambique, criando condições para uma
posterior normalização que assegurará uma língua portuguesa do Rovuma ao
Maputo (Comunicado final 1979, apud Mariani 2011: 146).

Em 1983, Moçambique introduziu o Sistema Nacional de Educação (SNE). Assim, para o
SNE, “A língua de ensino é o Português em todo o sistema educativo não obstante o facto de a grande
maioria das crianças não o falarem à altura de entrada na escola” (SNE 1983).
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Constituía um dos seus objetivos gerais do Sistema Nacional de Educação, na sua alínea
a): “erradicar o analfabetismo, de modo a proporcionar a todo o cidadão o acesso ao
conhecimento científico e o desenvolvimento pleno das suas capacidades” (SNE 1983).

No entanto, em seu plano curricular, o Sistema Nacional de Educação de 1983 não faz
menção às línguas nativas, o que reforça a ideia de que se tratou de um período de apagamento
dessas línguas.

Entretanto, a realização do I seminário sobre a padronização da ortografia de línguas
moçambicanas, em 1988, parece constituir primeiros sinais de ações concretas sobre as línguas
nativas. Contudo, parece que o contexto político era desfavorável às línguas nativas, até que, em
1990, a nova Constituição lhes consagra, finalmente, um espaço favorável.

Assim, a Constituição da República, de 1990, no nono e no décimo artigos, do capítulo I,
título I, considera o seguinte, com relação as línguas nacionais: “O Estado valoriza as línguas
nacionais como patrimônio cultural e educacional e promove o seu desenvolvimento e utilização
crescentes como línguas veiculares da nossa identidade”; já com relação à língua oficial, a
Constituição considera que “Na República de Moçambique a Língua Portuguesa é a língua
oficial”.

A partir dessa consagração, parece ter sido aberto o caminho para a justeza no tratamento
das línguas nativas a par do português. A realização do II Seminário sobre a padronização da
ortografia de línguas moçambicanas, em 2000, parece constituir uma das ações concretas nesse
sentido. Ademais, em 2003 é revogado o currículo escolar em vigor, através da introdução do
novo currículo, com alterações significativas em relação ao tratamento a ser dado às línguas
nativas e ao português.

Assim, o novo currículo se apresenta no seguinte, no que toca à questão linguística no
Ensino Básico:

A Língua Portuguesa - é a língua oficial, de unidade nacional em Moçambique.
Falada em quase toda a extensão do país, pelos países da CPLP e em outras partes
do mundo. Ela constitui um instrumento de comunicação, de acesso à ciência e de
intercâmbio social e cultural. O ensino da Língua Portuguesa tem como objectivo
dotar os alunos de capacidades e habilidades para comunicar, oralmente e por
escrito, de modo a participar integralmente na vida social, cultural, económica e
política do país e do mundo.

Línguas Moçambicanas - a maior parte dos alunos, quando ingressa na escola, já
tem desenvolvida a competência comunicativa básica nas suas línguas
maternas/locais. Assim, a utilização das línguas moçambicanas na escola tem, por
objectivo, desenvolver as competências que os alunos já possuem para a iniciação
à leitura e escrita, desenvolver outras habilidades e assegurar a valorização dos
conhecimentos e da cultura que estas línguas veiculam (Plano Curricular do
Ensino Básico 2003).

Os extratos acima mostram que, apesar das diferentes fases que o português atravessou, a
política linguística atual não conseguiu ainda resolver o conflito ou a tensão existe entre as
diferentes vozes sociais, políticas e ideológicas que configuram a prática linguística real,
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particularmente no que diz respeito à relação entre o português e as línguas nativas, pois na
prática a política de ensino da escrita diz respeito apenas ao português e não às línguas nativas.

3.1.1 Análise do material escrito pelos alunos

Nesta parte do trabalho pretendemos analisar as dificuldades na produção do português
escrito no estágio atual do País. Para tal, tomamos exemplos extraídos de textos, produzidos em
sala de aula por estudantes da 11ª Classe da Escolas Secundária de Maparra - um estabelecimento
público de ensino, localizado na zona periurbana da cidade de Nampula - Moçambique, em 2013
(Saguate 2014). Ao todo, eram 22 de textos para igual número de estudantes, mas, neste estudo é
apresentada uma análise de apenas cinco textos. Trata-se de estudantes que se acham falantes de
língua materna emakhuwa (uma das línguas nativas mais praticada em Moçambique).

Para a coleta de dados, foi solicitado aos estudantes que produzissem um texto sobre um
tema de seu domínio. Assim, em geral, os estudantes produziram textos sobre os seguintes temas:
álcool e ritos.

Para a análise dos dados, são tomados casos que se correlacionam aos seguintes aspectos
linguístico-discursivos: elementos e/ou estruturas linguísticas, o dialogismo na relação oralidade
e letramento e o dialogismo na relação fala e escrita. A análise permite constatar os seguintes
casos a) representação escrita do material fonológico; b) ausência de sinais de pontuação; c)
presença de cadeias argumentais não preenchidas; d) uso de elementos lexicais em contextos que
sugerem presença de oralidade.

Assim, estatisticamente, ao longos dos cinco textos, foram contabilizados cerca de 220
ocorrências, distribuídos do seguinte modo: 77 (= 35%) ocorrências para casos denominados em
a); 98 (= 44,5) para casos em b); 42 (= 19,1) relativos a casos em c); e 3 (= 1,4) ocorrências para
casos em d).

Nosso interesse é tentar confirmar a ideia de que o fato de as línguas nativas estarem
marginalizadas em relação à modalidade escrita da linguagem, parece que esse fato tem seu
reflexo quando se trata em escrever o português. Ou seja, as identidades orais das línguas nativas
se mostram marcadas nos escreventes do português tomados aqui como exemplos.

3.1.1.1 Representação escrita do material fonológico
Este tipo de casos é caracterizado pelas seguintes ocorrências:

a) Ausência de acentuação
1. [...] e ate Filhos de ministros estudam Fora do País [...] (T1)
2. [...] erá um medico que não Falava com nique [ninguém] [...] (T2)
3. [...] so vou ao hospital fazer control da minha saúde [...] (T3)
4. O alcool ja esta a ser uma moda para a juventude [...] (T4)
5. Eu só no uma joven que quer Estudar terminar O meu nivel academico. (T5)

b) Omissão da vogal u no pretérito perfeito simples dos verbos da 1ª conjugação
1. [...] foi ele que nos corrto [cortou] [...] (T2)
2. nossos pai ar procuro [procurou] tambaco [tabaco] para nossas Feritas

[feridas] [...] (T2)
3. [...] tai [daí] passo [passou] as dores [...] (T2)
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c) Omissão da vogal u na 1ª pessoa do presente indicativo do verbo ser
1. Eu só no uma joven que quer Estudar [...] (T5)
2. Eu 17 anos de idade só uma Estudante academica que tem uma arte. Só uma minina com talento artistico [...] (T5)

d) Junção de segmentos de palavras distintas
1. [...] sem percebendo oque me esperava ao andar do tempo, fui me viciando [...] (T3)
2. [...] cai derepente sem sabendo [...] (T3)
3. [...] agora que euto longe das drogas e do alcool [...] (T3)

e) Transcrição “literal” do material fonológico
1. [...] saimos para na nossas casas I [e] /N.B. Isso Foi Nametil – Mogovolas (T2)
2. I [e] chegou um tempo que eu cai derepente sem sabendo [...] (T3)
3. [...] mas tambem eu dou culpa aus [aos] pais [...] (T4)

Ao longo dos textos analisados é possível constatar fatos de escrita divergentes da escrita
padrão. Uma das interpretações possíveis é que esta divergência é essencialmente vinculada à
realização oral do enunciado, uma vez que, nos exemplos, há uma oscilação entre uma tentativa
de representação do material fonológico, em contraste com a representação convencionada do
mesmo material.

De fato, considerando essa representação ortográfica dos segmentos fônicos, observa-se a
aderência do falado no escrito, do que se depreende  uma representação de como o escrevente
fala. Nesse sentido, esse fato ortograficamente divergente do convencionado para a escrita
evidencia uma identidade de práticas sociais de oralidade fortemente marcadas no escrevente.

3.1.1.2 Ausência de sinais de pontuação
Este tipo de casos é caracterizados pela carência de sinais de pontuação, nomeadamente:

a) Vírgula
1. Em Moçambique[,] existem Faculdade[,] mas para admitir[,] não Facil, quemna Faculdade hoje em dia é Filho de

rico ou Filhos dos Governadore[,] Administrador e[,] ate[,] Filhos de ministros estudam Fora do País. (T1)

2. Sim[,] eu[,] Mário xxxx[,] sexo Masculino[,] para meu lado[,] no ritos de Iniciação passei por lá no ano 2002 [...]
(T2)

3. [...] e chegou um tempo que[,] eu não consumindo o alcool e a droga[,] ficava atremer o corpo todo[,] por causa
do vicio que eu tinha levado [...] (T3)

4. [...] pra aconselhar[,] temos que ser Jovens com a mente fresca[,] sem pensar no alcool [...] (T4)

5. [...] por isso[,] Eu[,] 17 anos de idade[,] só uma Estudante academica que tem uma arte [...] (T5)

b) Ponto e vírgula
1. [...] os Pais mesmo dizindo que meu Filho não podes Fazer isso [;] ele insiste ate diz Pai isso é a Juventude. (T1)

2. [...] a duas semana nossos pai ar procuro [procurou] tambaco [tabaco] para nossas Feritas [feridas][;] tai [daí]
passo [passou] as dores [...] (T2)

3. [...] so acordei na cama do hospital toda caixa aquecendo-me e alagrimar,[;] e depois fiquei 2ª semanas de baixa
no HCN e o Doctor que analisava-me disse que tinha que fazer uma lavagem Pulmonar [...] (T3)

4. Esta foi uma história que eu vive[;] por isso conto para que as outras não passem o que eu passei. (T3)
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5. Esta escola tem com uma inisiativa por ajuntar os Estudantes academicos,[;] por isso Eu quero dar meu talento a
Escola com a minha obra arte. para solicitar os meus colegas ou irmão quero que vosso trabalho seja
abensoado[;] por isso mais forças colegas. (T5)

c) Dois pontos
1. os Pais mesmo dizindo que [:] meu Filho não podes Fazer isso ele insiste ate diz [:] Pai isso é a Juventude. (T1)

2. ele fala todos os dia disseia[:] não tenho tempo por que os pais dos rapaz são meus Inimigo [...] (T2)

3. Por causa do excesso do alcool e da droga começou-me a danificar-me um pouco,[:] a minha pele começou a ter
ranhuras (manchas) os pulmões começaram-me aqueçar [...] (T3)

4. Por isso aconselho todo o joven que esta viciado nas drogas e no alcool digo[:] Irmãos tudo em excesso faz mal.
(T3)

d) Ponto final (.)
1. para meu lado no ritos de Iniciação passei por lá no ano 2002[.] Fui lá um mês mais uma semana de 27 de

Dezembro ate 30 de Janero de 2002[.] para o meu lado passei mal turado [durado?/durante?] um mês por que o
medico não queria vir nós [nos] tratar[.] ele fala todos os dia disseia não tenho tempo por que os pais dos rapaz
são meus Inimigo[.] erá um medico que não Falava com nique [ninguém]. (T2)

2. [...] e depois fiquei 2ª semanas de baixa no HCN e o Doctor que analisava-me disse que tinha que fazer uma
lavagem Pulmonar[.] e levou-me a chegar no laboratório depois da lavagem fiquei um tempo e sai do hospital fui
medicando em casa,[.] so vou ao hospital fazer control da minha saúde,[.] agora que euto longe das drogas e do
alcool me sinto livre da maldição,[.] [...] (T3)

3. O alcool/ Na Juventude é muito prejudicial porque provoca varios problemas sociais da vida[.] O alcool ja esta a
ser uma moda para a juventude, mas não é com o alcool que pode ser uma moda, [.]para começar um alcoolico
não e o que se quer agora para virar uma moda[.] é claro que em nenhum estado precisa de Jovens alcoolicos[.]
pra aconselhar temos que ser Jovens com a mente fresca sem pensar no alcool[.] O alcool é muito prejudicial para
os jovens[.] melhor passar a vida a pensar em boas coisas do que passar a vida nas barracas[.] mas tambem eu
dou culpa aus pais[.] não e novidade O proprio pai encinar o filho a pegar no alcool[.] porque ja se passou por
muitas vezes numa barraca perto da minha cassa[.] por tanto não e aconselhavel pegar O seu filho para uma
barraca, mandar comprar cigarro, cerveja, Zed e outros alcoois[.] temos que evitar fazer isso porque é
prejudicial[.] (T4)

Nos exemplos acima, pode-se observar, entre outro aspectos, uma escrita que carece de
marcações de pausas por meio de pontuação. No caso concreto, verifica-se ausência de marcação
de vírgulas, ponto e vírgulas, dois pontos e ponto final em contextos que seria de esperar.

Como se pode depreender, mais do que uma simples distração, esses dados indicam que o
encadeamento da fala, marcado inevitavelmente pela prosódia, está pressuposto pela ausência
desses sinais de pontuação. Assim, o escrevente parece acreditar que o que busca reproduzir por
escrito da parte não segmental da fala vai por si mesmo, não havendo necessidade de pontuação.

Assim, esse recuo numa escrita carente de pontuação tem correspondência na própria
história da escrita alfabética, já que a leitura em voz alta (reprodução do falado) foi, durante
muito tempo, o modo de recuperar a prosódia, uma vez que os sinais de pontuação são adquiridos
tardiamente. Uma vez mais estamos diante de uma identidade marcadamente oral do escrevente.

3.1.1.3 Presença de cadeias argumentais não preenchidas
1. Hoje em dia existem muitos Jovens bebados, [#] de menores de idade. [#] Abandona o estudo e começam a beber,

[#] os Pais mesmo dizindo que meu Filho não podes Fazer isso ele insiste [#] ate diz Pai isso é a Juventude.
Existem alguns que bebem por Falta emprego, [#] muitos que fazem 12ª classe ficam sentado por não ter Fazer.
(T1)
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2. [#] Sim eu Mário [xxxx] sexo Masculino [#] para meu lado no ritos de Iniciação passei por lá no ano 2002 [#] Fui
lá um mês mais uma semana de 27 de Dezembro ate 30 de Janero de 2002 [#] para o meu lado passei mal turado
[durado?/durante?] um mês por que o medico não queria vir nós [nos] tratar [#] ele fala todos os dia disseia não
tenho tempo por que os pais dos rapaz são meus Inimigo erá um medico que não Falava com nique [ninguém].
(T2)

3. [...] o Doctor que analisava-me disse que tinha que fazer uma lavagem Pulmonar e levou-me a chegar no
laboratório [#]depois da lavagem fiquei um tempo e sai do hospital fui medicando em casa,[#] so vou ao hospital
fazer control da minha saúde, [#] agora que euto longe das drogas e do alcool me sinto livre da maldição,[...] (T3)

4. O alcool/ Na Juventude é muito prejudicial porque provoca varios problemas sociais da vida [#] O alcool ja esta a
ser uma moda para a juventude, [#]mas não é com o alcool que pode ser uma moda, para começar um alcoolico
não e [#] o que se quer agora para virar uma moda [#] é claro que em nenhum estado precisa de Jovens alcoolico
[#]pra aconselhar temos que ser Jovens com a mente fresca sem pensar no alcool O alcool é muito prejudicial
para os jovens [#]melhor passar a vida a pensar em boas coisas do que passar a vida nas barracas [#]mas tambem
eu dou culpa aus pais [#]não e novidade O proprio pai encinar o filho a pegar no alcool [#] porque ja se passou
por muitas vezes numa barraca perto da minha cassa [#]por tanto não e aconselhavel pegar O seu filho para uma
barraca, mandar comprar cigarro, cerveja, Zed e outros alcoois temos que evitar fazer isso porque é prejudicial
[#]mandando comprar esse tipo de alcool significa uma experiencia porque um dia pode vir a provar O que é
mandado com o proprio pai. (T4)

5. O meu precuroso [#] que eu quero, Eu só no uma joven que quer Estudar terminar O meu nivel academico.
[#]quando Eu terminem A minha informatica fiqem a procura um emprego para minha Experiencia, [#] eu quero
terminar os meus estudos, começar as minhas obra ou arte.
[#]por isso Eu 17 anos de idade só uma Estudante academica que tem uma arte. Só uma minina com talento
artistico a minha Experiencia é de artista.
[#]Falar um pouco da minha Escola. [#]A Escola secundária de Maparra. [#]Esta escola tem com uma inisiativa
por ajuntar os Estudantes academicos, por isso Eu quero dar meu talento a Escola com a minha obra arte. [#]para
solicitar os meus colegas ou irmão[#] quero que vosso trabalho seja abensoado por isso mais forças colegas. (T5)

Os trechos acima transcritos mostram fatos do que denominamos cadeias argumentais
não preenchidas, em função de ser possível observar enunciados com espaços vazios, que
sugerem ausência de argumentos para completar o seu sentido.

Conforme os enunciados acima, é possível focalizar, “espaços” vazios, marcados pelo
sinal “[#]”, que, a nosso ver, permitem considerar a ausência de elementos, ou no começo, ou no
final dos enunciados, para  completar o sentido dos argumentos. Dito de outra forma, temos
cadeias vazias para as quais seria possível, a partir do enunciado produzido pelo escrevente,
inserir elementos que marcariam a completude de sentido, em termos discursivos. Entretanto, o
que se pode observar acima é como se o enunciador estivesse inserido em um “contexto de fala”,
em que dispensa alguns elementos, com convicção de que os argumentos por ele já mobilizados
se mostram completos para a compreensão do seu interlocutor.

Vê-se, então, nesses enunciados, a existência da heterogeneidade da escrita dos pré-
universitários, em que há um diálogo entre fala e escrita, que indicia práticas sociais de oralidade
das quais os escreventes participam ativamente, em oposição às práticas sociais de letramento.

3.1.1.4 Uso de partículas adverbiais
1. [#] Sim eu Mário [xxxx] sexo Masculino [#] para meu lado[,] no ritos de Iniciação passei por lá no ano

2002[.]

2. [#] Sim claro foi ele que nos corrto [cortou] o nosso sexo Mais não queria nos tratar [...] (T2)
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A par das cadeias argumentais não preenchidas, podemos considerar os dois exemplos
acima, com especial atenção para as três ocorrências que introduzem os enunciados. Como se
pode observar, parece pouco estranho que num texto dissertativo tenhamos enunciados
introduzidos por esses itens.

Uma interpretação possível a aventar diz respeito ao fato de que os estudantes conhecem
um contato intensivo de eventos orais do que escritos. Desse modo, podemos afirmar que, até
certo ponto, os estudantes fossilizaram em sua mente eventos ligados a contextos orais, o que
lhes permite associar grande parte de eventos escritos a contextos orais. Conforme se pode
observar nos exemplos, o estudante parece responder positivamente a uma questão pontual,
colocada pelo seu interlocutor de forma oral. De fato, esse tipo de casos servem de reforço à tese
de que os estudantes conhecem pouca exposição à prática escrita em comparação à prática oral.

Conclusões

Neste estudo, tentamos trazer as diferentes fases atravessadas pelo português escrito em
Moçambique, e tentamos também examinar as vozes sociais, ideológicas e políticas, e seu papel
na construção de uma identidade do português escrito em Moçambique.

A análise mostra que a situação sociohistórica do português em Moçambique, quando
observada em dois grandes momentos (anterior e posterior à independência nacional) pode ser
subdividida em quatro fases: a fase colonial, a fase de luta anticolonial, a fase de proclamação da
independência e a fase pós-independência. Durante essas fases, o português em Moçambique tem
lidado não só com a situação de multilinguismo, mas, também com situações ligadas a variadas
vozes (sociais, ideológicas e políticas) que tentam dar corpo e sentido à toda uma situação
linguística em geral, e ao português escrito, em particular.

Um dos aspectos a considerar é o fato de que o tratamento da relação entre o português e
as línguas nativas é complexa e problemática. Por causa disso, e devido a questões sociais,
ideológicas e políticas herdadas do colonialismo, tem sido difícil estabelecer em Moçambique
uma política linguística que seja inclusiva (e não excludente) para com todas as línguas
praticadas em Moçambique, particularmente no ensino formal.
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