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A Lingua Portuguesa em Africa

Maria Helena Anc;a
Universidade de Aveiro

lntroducao

Este texto percepciona a lingua portuguesa (LP) e as culturas expressas em
Portugues, ou noutras Ifnguas, em Africa, atraves do contexto educativo. Pretende consubs-
tanciar 0 ensino da Ifngua oficial, pela consolidacao de uma disciplina de Didactica do
Portugues (OP) nos cursos vocacionados para a Formacao de Professores de Portugues.
Essa consolidacao passa pelo reconhecimento do seu campo e pela clariticacao dos seus
conceitos e das suas linhas de forca.

A vertente a considerar nesta disciplina charneira, espaco de convergencia e de refle-
xao entre os saberes te6ricos, 'filtrados' e didactizados, e a realidade escolar, e a de uma lin-
gua segunda. Assumindo que ensinar em Ifngua segunda a sujeitos e por sujeitos para quem
o nao e essencialmente Ifngua materna, implica 0 recurso, que se quer consciente, as Ifnguas
e as culturas de origem. A construcao do saber realiza-se nao a partir do vazio, mas partindo
e partilhando as diferentes dirnensoes que se vao tracando face ao outro, face ao mundo e na
apreensao dos universos semiol6gicos e antropol6gicos circundantes e/ou interiorizados.

1. Didactica do Portugues Lingua Segunda

Convicta que a OP e a disciplina que, por excelencia, faz a ponte entre a formacao de
professores e a profissao de professores, e importante que as suas linhas de orientacao
sejam explicitadas, a fim de desenvolver certas competencies:

- saberes que facultem a integracao e a adaptacao dos conhecimentos a um deter-
minado contexto de ensino da LP e a um determinado publico;

- capacidades que desenvolvam a reflexao, a consciencializacao e 0 pensamento crf-
tico;

- atitudes que promovam a autonomia, a responsabilidade, a curiosidade e a abertu-
ra ao novo e ao diferente;

- estrategias que proporcionem experiencias lingufstico-comunicativas no ensi-
nojaprendizagem da LP.

Identificada a disciplina de partida (OP), veremos como se localiza face a uma discipli-
na mais abrangente: a Didactologia/Didactica das Unguas e das Culturas (na acepcao de
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Galisson), e como se vai especificando, de acordo com os contextos e 0 publico: a Didactica
do Portugues Lingua Segunda (DPL2).

a enquadramento da DPL2 implica, entao, dois patamares de acolhimento: a DP, que
nao existe por si, mas na sua especficacao aos contextos e aos publicosDidactica do
Portugues Lingua Materna (DPLM), DPL2, Didactica do Portugues Lingua Estrangeira (DPLE)
e a Didactologia/Didactica das Linguas e das Culturas (DjDLC). Nesta linha, a DjDLC seria 0

espaco de inclusao das Didacticas das Linguas e das Culturas, nas suas transversalidades e
especificidades, portanto, 0 lugar da DPL2, ou enunciada de outro modo, da Didactica da
Lingua (Portuguesa) e das Culturas.

Esquema 1- Localizacao da DPL2

DjDLC (M e E)

I
DP

~
DPLM DPL2 DPLE

Galisson, desde 1985, defende a legnimacao da Didactologia/Oidactica das Linguas e
das Culturas. A Didactica encontraria a Didactologia quando 0 seu objecto fosse a reflexao
sobre a pratica e necessariamente se constituisse em discurso teorizante. Em 1986, este
autor introduz as vertentes Materna e Estrangeira (M e E), justificando que a lingua e a cultu-
ra maternas estao sempre presentes, mesmo invisivelmente, sendo filtros, ou crivos, para as
outras linguas e as outras culturas a aprender.

Mais tarde, Galisson (1999: 76-77) traca 0 percurso cronol6gico e metodol6gico da(s)
disciplina(s) vocacionada(s) para a educacao as linguas: Linguistica Aplicada, Didactica das
Linguas e Didactologia das Linguas-Culturas. Nesta, ele reconhece que 0 alargamento do
campo passa nao somente pela integracao do dominie cultura, mas tarnbern se estende a
problernatica disciplinar, como a politica linguistica e cultural, a investigacao, a formacao de
professores e de investigadores (An!;:a, 1999a).

No ambito da DPL2, importa agora explicitar os conceitos subjacentes.
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Desmontantando alexia DPL2, encontraremos em primeiro lugar, tres componentes:
ensinar, aprender e Ifngua (portuguesa). 0 objecto da Didactics estabelece-se a partir das
interaccoes entre estas componentes e das transforrnacoes que cada uma exerce sobre as
outras (Richterich: 1989). Relativamente a LP na sua variante africana, em formacao, e ainda
cedo para avancar com as suas caracterfsticas, dado que as investigacoes e as descricoes
da Ifngua sac ainda parcelares. No entanto, e por razoes distintas, a nfvel de superffcie, pare-
ce haver algumas tendencies comuns aos cinco pafses africanos: em tenornenos toneticos,
rnortologicos e sintacticos, No texico, os processos de formacao e de enriquecimento sac
identicos, mas evidentemente diferenciados em cada pafs, incluindo, alern disso, numerosas
palavras oriundas das Ifnguas maternas (Anya, 1999a; para 0 Portugues de Mocambicue e
para 0 Portugues de Angola, consultar respectivamente: Goncalves, 1998, Mingas, 2000).

Em seguida, para a clarificacao do conceito L2, convern ter em conta duas perspec-
tivas, alias, formuladas para 0 Frances em Africa:

- cronologica que se funda em criterios psicolingufsticos, diferencia a Ifngua materna
(LM), primeira e nacional, das Ifnguas nao maternas. Considera a ordem de aquisi-
cao e 0 domfnio da Ifngua;

- institucional que, nao tendo em conta factores de aquisicao e domfnio, evidencia cri-
terios sociolingufsticos ao escolher uma Ifngua internacional, nao materna, para Ifngua
oficial do pafs; esta com um estatuto privilegiado, dado tratar-se da Ifngua do ensino,
da adrnioistracao, da justice e geralmente da corrunicacao social (Ngalasso,1992).

Em Africa, e aoos a incependencia das Republicas de Angola, Cabo Verde, Cuine-Bissau,
Mocernbicue e S. Tome e Princfpe, a LP foi escolhida como Ifngua oficial, sendo, do ponto de
vista institucional, segunda Ifngua. Contudo, 0 criterio cronologico pode ser aplicavel nalguns
contextos: exemplo de Cabo Verde ou S. Tome e Princfpe, onde a LP e a Ifngua oficial, - crite-
rio institucional-, e a segunda Ifngua a ser adquirida, - enteric cronologico (Anya, 1999b).

Reordenando estes conceitos, propomos um modele de DPL2, mas necessariamente
deferenciado de pafs para pafs. Um modele unico de DPL2, pretendendo cobrir uma so area
disciplinar e pressupondo um quadro conceptual hornogeneo, corre 0 risco de nao prever
uma serie de particularidades que os diferentes contextos (ideologicos. geograficos, lingufs-
ticos) vao especificando (cf Anya, 1999b).

Nao sendo correcta a hipotese de um area disciplinar hornogenea, e necessario iden-
tificar previamente determinados factores para cada realidade:

- 0 publico: perfil biografico e lingufstico, motvacoes, concepcoes da aprendizagem;

- 0 contexto: geografico, lingufstico e sociolingufstico, historico-social, institucional;

- 0 objecto: finalidades educativas, obiectivos do ensino e aprendizagem da L2, con-
cepcao da L2 e da cultura 2;

16



- 0 agente: perfil daquele que ensina, expectativas, representacoes da L2 e da cul-
tura 2, concepcoes do ensino.

Assim, A DPL2 em cada um dos paises africanos de lingua e expressao portuguesas
tera as suas especificidades que se prendem nao so com a caracterizacao fisica, geografi-
ca ou linguistica de cada realidade e com os intertervenientes e suas representacoes no pro-
cesso de educacao a lingua, como tarnbern com as funcces e 0 papel que desempenha 0

Portugues paralelamente a(s) outra(s) lingua(s) de cada territorio.

o facto de se evidenciarem os factores particulares a cada caso, nao exclui, eviden-
temente, a existencia de parametros comuns a considerar na aprendizagem do PL2. Para
Germain (1983) sac pressupostos comuns e de passagem obrigatoria:

- 0 partir do adquirido linguistico e cultural e da impossibilidade de os destruir;

- as necessidade de acrescentar novos dados (habilidades e conhecimentos) a esses
adquiridos;

- as especificidade da propria L2 (Anc,:a,1999b).

Coloca-se, por conseguinte, como aposta a consolidacao desta area disciplinar a
investigacao aprofundada no terreno e 0 investimento na formacao actualizada de
Professores de Portugues, numa accao coordenada e reajustada.

2. A multiplicidade de funcoes da LP: do contexto natural ao contexto institucional

o conceito recorrente e 0 de lingua: lingua-objecto natural, apropiada pelos sujeitos de
diferentes modos, nas diferentes comunidades, lingua-meio de transrnissao de saberes na
escola, lingua-enquanto objecto e, consequentemente, obiectivo da aula de Portugues.

Tracarernos, entao, 0 percurso da lingua enquanto objecto-natural e social ate chegar
a objecto de analise em sala de aula, tendo em conta as transtorrnacoes a sofrer pela lingua.

2.1. Lingua-disciplina e lingua-objecto

A disciplina lingua e, com efeito, uma das mais heterogeneas, formadas por diferen-
tes componentes da actividade humana (do fisiologico ao cognitive), desempenhando fun-
coes igualmente diversificadas (do sirnbolico ao comunicativo), com modos de apropriacao
que vao do mais formal (aprendizagem escolar) ao mais informal (a aquisicao da lingua mater-
na ou da lingua segunda). Simultaneamente, por se tratar de um objecto social e todas as
disciplinas e a mais 'visivel socialmente". 0 seu ensino e submetido a uma avalicao perme-
nente da sociedade. E sendo instrumento de cornunicacao entre os falantes, esta em cons-
tante evolucao. Alern do mais, como objecto em sala de aula (de lingua) apresenta duas foca-

17



lizacoes possfveis: sobre si pr6pria, perspectiva metalingufstica, com vista a descricao e
reflexao do seu funcionamento, ou sobre outro objecto, perspectiva instrumental, com vista
a utilizacao da Ifngua como meio de transrnissao de outros conteudos (Oabene, 1995: 7).

Etimologicamente, objecto (do latim objectum) significa algo que esta diante do sujei-
to, "objecto que se oferece aos olhares, espectaculo", significando 0 verba objectare "par
diante de, expor' (Gomes Ferreira, p. 772). Ora, nao sendo a Ifngua algo que esta diante do
sujeito, mas dentro dele e s6 tendo existencia dentro daquele que a utiliza, objectivar a Ifn-
gua poe em causa a relacao existencial entre homem e linguagem. Como afirma Benveniste
(1966:259): "C'est dans et par Ie langage que I'homme se constitue com me sujet" , ou refe-
rindo 0 tftulo de Sant'Anna (1995:65) : "A lingugem introduz 0 homem na existencia", Falar da
Ifngua como objecto e, entao, operar uma serie de distorsoes, de transtormacoes em "algo
susceptfvel de ser estudado" (Fonseca, 1994: 120).

2.2. Do objecto natural ao objecto escolar

o ensino de uma Ifngua e influenciado por varies factores: teorias de aprendizagem,
concepcao de Ifngua, teorias lingufsticas, descricoes da Ifngua, entre outros.

No entanto, 0 grau de validade de qualquer descricao tem como referencia certos cri-
terios que obedecem a certos pressupostos ideol6gicos, variaveis no tempo. A validade de
uma descricao lingufstica e medida por uma comunidade de linguistas, em funcao de um
modele te6rico e do contributo para 0 saber lingufstico do momento. (Widdowson, 1981 :9).
No caso de uma descricao pedag6gica, estao em causa outros criterios de validade, da efi-
cacia e da pertinencia, e a avaliacao e feita por outra comunidade, ados professores de Ifn-
guas, dos alunos de Ifnguas e dos didactas.

A descricao e a apresentacao pedag6gicas das Ifnguas tem sido alvo de interesse por
parte de diferentes autores (ver Richterich & Widdowson, 1981), embora com focalizacoes e
orientacoes diferentes.

Assim, Coste (1981) analisa as diversas maneiras de representar a Ifnguano espaco da sala
de aula (sala de aula "comme lieu d'acfivte langagiere'). Apresenta, para esse efeito, quatro fipos'
de Ifngua: Ifngua usada (LU), Ifnguadescrita (LD), Ifnguaensinada (LE ) e Ifngua aprendida (LA ).

Estes quatro tipos tern duas possibilidades de ordenacao, ambas ocasionando distor-
coes inevitaveis:

a) LU > LD > LE > LA

b) LA > LE > LD > LU

o primeiro caso refere a ordenacao mais tradicional, apresentando LA uma reducao sig-
nificativa em relacao a LU. Pelo contrario, no segundo caso, ha uma extensao de LA, assim:
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- LA > LE - os estudos sobre a analise do erro e das interllnguas revelam que 0

aprendente ultrapassa os dad os que Ihe sao fornecidos, construindo ele proprio
hipoteses sobre a lingua e testando essas hipoteses:

- LE > LD - a exposicao a certos dados nao descritos sistematicamente, como sejam
materiais 'autenticos', ou melhor, materiais 'sociais' (nao elaborados expressamen-
te para a aula, mas produzidos em sociedade) que excedem os materiais constru-
dos para a aula de lingua;

- LD > LU - as descricoes de tipo gramatical, proxirnas das generativas, propoern
estruturas linguisticas que ultrapassam as estruturas atestadas num corpus.

Este autor chama a atencao para a irnportancia da sala de aula como lugar privilegia-
do de producoes linguisticas, realizadas a partir de objectos "Iangagiers" e cujo tratamento
passa pela propria lingua.

Tentando visualizar as transforrnacoes da lingua, de objecto natural a objecto escolar,
isto e, de objecto de ensino e de aprendizagem, considera-se uma linha recta com as dife-
rentes eta pas desse processo. Conservaremos, para facilitar, as designacoes de Coste e
desenharemos duas fases neste percurso, sendo a primeira, pre-pedagogica e a segunda,
pedagogico-didactica.

Esquema 2- Transformacoes da lingua de objecto natural em objecto escolar

fase pre-pedagogic a
LU LD

lingua - objecto natural -----------------

-------.

fase pre-pedagogico-didactica
LE LA

Como causas da distorcao, teremos na fase pre-metodologica, em LU, os criterios de
seleccao da 'porcao de lingua em use', em LD, a escolha da abordagem teorica, Na segunda
fase, as causas de distorcao prendem-se com os criterios de seleccao da 'porcao de lingua
ensinada' e da sua progressao, em LE, e com 0 tipo de actividades privilegiadas, em LA, que
van condicionar determinadas dificuldades ou favorecer determinadas aprendizagens.

Retomando LU, em L2 (0 mesmo fenorneno e comum a LM), esta representa um
dominie mais vasto do que em LE, ja que 0 aprendente se encontra exposto a lingua em imer-
sao quase total. A nivel das distorcoes, a lingua, objecto-natural de exposicao, e 0 Portugues
falado em Africa. Instala-se, assim, uma certa contradicao quando LD remete para a norma
europeia, LE, pela palavra do professor, pelo manual, e uma zona hibrida de encontro de

19



varies 'norrnas'. E, quanto a LA, que contornos de distorcao apresenta, dado que qualquer
lingua segunda se aprende 'per cima da lingua materna'?

2.3. Lingua: conteudo-cultura

A LP em contexto institucional africano, para alern de desempenhar funcoes de coo-
peracao social, instrumental, metalinguistic, referencial, ao permitir falar do mundo, trans-
mite tarnbern marcas culturais. Essas marcas remetem para a cultura materna, para a cultu-
ra segunda e para um espaco misto onde ambas as culturas se tocam e se cruzam. 0 lexi-
co aparece, com efeito, como 0 meio privilegiado de aceder a cultura.

2.3.1. A lexicultura/pragrnatica lexicultural

o conceito de lexicultura (1987, 1988), ou pragrnatica lexicultural (1999), introduzido
por Galisson, pretende dar conta da relacao lingua e cultura(s). A lingua, pratica social e pro-
duto s6cio-hist6rico esta penetrada de cultura, havendo palavras mais carregadas cultural-
mente do que outras. Essas palavras sac designadas por CCP, palavras com carga cultural
partilhada. Este autor tem como objective inventariar as CCP para efeitos de elaboracao de
um dicionario comparado. No seu trabalho, de 1998, e feito um esboco desse dicionario de
"geometria variavel ao service da lexicultura".

Entende-se a cultura 'partilhada' aquela imediatamente reconhecida pelos falantes nati-
vos e funcionando como denominador comum numa colectividade com a mesma identida-
de social e cultural. A designacao CCP e mais exacta do que 'conotacac', dado que esta
remete para sensibilidades individuais, enquanto CCP remete para uma sensibilidade colecti-
va (da colectividade em questao). Alern disso, as CCP acrescentam uma outra dirnensao, da
ordem da antropologia e da pragrnatica, a dirnensao sernantica inicial.

Assim, ensinando a LP, fora de Portugal, mesmo que a lingua da escola seja 0

Portugues, que referencias culturais partilham os actores da cornunicacao, ou seja, a que se
referem professor e alunos quando referem uma CCP ? (An(:a, 1996).

Tomemos como exemplo 0 seguinte: na ilha de Santiago, em Cabo Verde, os (meus)
estudantes (do Ensino Superior) perante a palavra 'Carnaval', especificaram: "Quarta-feira-de
Cinzas". Como eu nao tivesse entendido, solicitei, por escrito, 0 que evocava ao grupo
'Carnaval'; entao, pude ler: "Festa de Cinza em que comemos pratos tradicionais como cus-
cus com mel, peixe seco com 61eode coco e xerern", "cus-cus com mel, xerern, festa", "testa
de cinzas, muita convivencia com os arnigos". Alias, todos os alunos santiaguenses citaram
esta festa de Quarta-feira de Cinzas, desconhecida para mim.

Poderiamos ter recorrer ao dicionario para encontrar 0 significado, no entanto, 0 dicio-
nario nao regista as dirnensoes pragmaticas e antropol6gicas das palavras, e a incompreen-
sac entre professora e alunos permaneceria.
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Sendo a lingua a mesma, e a mesma palavra 'Carnaval', 0 que se esconde atras da
Ifngua? De facto, este e outros elementos lingufsticos, em bora com 0 mesmo suporte ffsico
(0 significante) reenviam para realidades diversas. No exemplo apresentado, a palavra
'Carnaval', reenviava para dois universos semiol6gicos e lexiculturais diferentes (0 santia-
guense e 0 portugues/lisboeta). Os sujeitos porque possufam 0 mesmo lecto (dialecto e
sociolecto) partilhavam os mesmos sign os culturais e os mesmos c6digos de identidade.
'Lusofonia' e entendida, entao, como uma vasta (e diversificada) extensao, com varies recor-
tes do real, onde todas as vis6es se completam.

Como diz Hespanha (1997), na LP coabitam muitas patrias, que correspondem a com-
plexidade e a diterenca de olhares e de culturas. Contrariamente ao que se julga, complexi-
dade e diterenca significam riqueza e progresso, em Biologia e tarnbern em Cultura.

2.3.2. Coexistencia de diferentes tipos de cultura na aula de lingua

Retomando 0 os objectos de analise em aula de LP, assinalamos: lingua e cultura.

A cultura sempre teve um papel periterico na aula de Ifngua, por raz6es mais ou menos
6bvias, quer ideol6gicas e polfticas quer religiosas. Contudo, na conceptualizacao de uma
DPL2 esta dirnensao e incontornavel.

Referindo cultura e centrando-nos na aula, 0 que entendemos ser pertinente para ensi-
nar e aprender? Elementos da cultura angolana, da cultura cabo-verdiana, da cultura gui-
neense, da cultura rnocarnbicana, da cultura sao-tomense, e ainda da brasileira, da timoren-
se, da portuguesa, das culturas orais e da cultura escrita (Geraldi, 2002), finalmente, de
todas as culturas em Portugues e noutras Ifnguas destes territ6rios e de outros territ6rios.
No fundo, pretende-se incluir uma diversidade de elementos provenientes de varies espacos
geograficos para a construcao de um dialogo permanente.

No entanto, a escola legitima certos registos de 'cada cultura', em detrimento de
outros. Que 'guerra' (termo emprestado a Galisson, 1998) se trava entre os varies tipos de
cultura, se as nstituicoes promovem a cultura erudita? Considerando que tanto a cultura eru-
dita, como a cultura do quotidiano tern um papel a desempenhar na vida e na formacao do
aluno, a rnobilizacao de ambas aparecera como fundamental.

Colocando de outro modo esta problernatica, e na 6ptica de Galisson (1998), 0 primeiro tipo
de cultura e por ele designada "cultivada", eo segundo, "corrente". Correspondem respectivamente
ao "espfrito" e ao 'corpo', e sao respectivamente "cultura institucional" e "cultura experimental e corn-
portamental". Sao vistas isoladas, indevidamente, a "cultura cultivada" como 'cufuravsao' (abstrac-
ta que reposa no saber e na reflexac) e a "cultura corrente" como 'cutuaaccao' (aquela que se pra-
tica, concreta, proveniente do saber-fazer, do comportamento e da sensibilidade). Ora, as duas pers-
pectivas nao se op6em, mas complementarn-se, como se complementa 0 espfrito e 0 corpo.
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No fundo, a questao fulcral e a (rekonciliacao das culturas (num sentido muito lato de
cultura), e dentro de cada cultura, a reconciliacao dos seus diferentes tipos: a erudita e a cul-
tura do quotidiano.

3. Linhas de forca na construcao didactica

Sac, entao, os grandes objectives do ensino da Ifngua 0 desenvolvimento de compe-
tencias (meta)linguistica e (meta)cultural, isto e, 0 desenvolvimento da reflexao sobre a(s) lin-
gua(s) e sobre a(s) cultura(s).

Uma abordagem que poe em relevo este deslgnio e, sem duvida, a Language
Awareness. Tendo surgido em Inglaterra, com 0 principal impulsionador Hawkins
(1984/1996), esta abordagem estendeu-se aos Estados Unidos da America, Australia e,
ainda, na Europa, a Franca, Sulca, Belgica, Alemanha e Italia, principalmente, com designa-
coes quase sin6nimas (cornpetencia metalingufstica, consciencia lingufstica, consciencia
metalinguistica, eveil aux langues, eveil aux langages, educazione linguistica), mas conser-
vando os mesmos obiectivos, Integrada em programas de sensibilizacao as linguas e ao fun-
cionamento das linguas, pretendia combater a iletracia e 0 insucesso, inicialmente, nas esco-
las primaries e secundarias britanicas, Para esse efeito, levava 0 aluno a reflectir sobre a sua
LM, ou sobre a L2, a fim de desenvolver uma consciencializacao sobre a Ifngua-alvo e de uma
abertura (curiosidade, interesse) para 0 estudo de outras Ifnguas. Estes programas tinham
como base uma serie de actividades que insistiam na tomada de consciencia, de uma forma
mais ou menos explfcita, segundo a idade e 0 nivel de aprendizagem do aluno, do que era a
lingua e a linguagem, atraves da sua experiencia linguistica, com as seguintes finalidades:

- fazer descobrir algumas caracterfsticas da linguagem, a partir de linguas conheci-
das e Ifnguas desconhecidas, de lingua pr6ximas e Ifnguas distantes;

- explorar a dirnensao cognitiva da aprendizagem, apoiando-se sobre 0 adquirido lin-
guistico e cultural em lingua e cultura maternas, desenvolvendo a tomada de cons-
ciencia sobre as linguas e culturas (maternas, segundas, estrangeiras), pelo alarga-
mento do repert6rio verbo-cultural do falante-aprendente;

- ter em conta a dimensao afectiva da aprendizagem, pela revalorizacao da(s) lin-
gua(s)-cultura(s) do sujeito.

Estas orientacoes vao ter repercussao, necessariamente, na formacao dos professo-
res de linguas. Aspectos como a reflexao, a cornparacao e a consciencializacao adquirem um
papel central, a par de uma cornpreensao estruturada das linguas e de uma flexibilidade na
transferencia de conhecimentos e na articulacao entre as diferentes linguas. Desta forma, e
abandonada uma concepcao 'monolingue' e 'monocultural' da aprendizagem das Ifnguas/cul-
turas, fazendo-se a apologia da diversidade (a este prop6sito, ver Casteliotti, 2001).

E curiosa notar que as mais recentes abordagens reivindicam uma Europa plurilingue,

22

I

I
)



sendo considerada excepcional a situacao de pafses unilingues. Ora, Africa desde sempre foi
um continente multilingue, onde cada pais sempre viveu e conviveu com mais do que uma Ifn-
gua. Podemos constatar que 0 que se tenta descobrir e comprovar hoje na Europa, foi sem-
pre realidade em Africa.

Estas orientacoes que consolidam uma construcao didactics e uma Didactica plural
da lfngua/Culturats), tern pertmencia tarnbern em contexto escolar africano. Nao havendo
ainda, em muitos dos pafses, suficiente material lingufstico-pedagogico descrito em Ifnguas
maternas, a sensibilizacao as Ifnguas e as culturas e uma importante via de revalorizacao do
patrirnonio nacional.

Conclusao

Neste texto procurarnos evidenciar a irnportancia de uma disciplina de DPL2, definin-
do 0 seu campo e alguns dos seus conceitos e delimitando algumas linhas de forca, Esta dis-
ciplina que pretende desenvolver a reflexao, a consciencializacao, a autonomia no futuro pro-
fessor, prop6e-se dotalo de instrumentos para a resolucao de problemas lingufstico-comuni-
cativos em contextos escolaresreais.

Tendo esta disciplina como preocupacao central a Ifngua e a forma de a ensinar e de
a aprender, se elegermos a Language Awareness, encontraremos grande parte das finalida-
des de uma educacao lingufstica.

Em meio institucional africano, e em cada um dos pafses de Ifngua oficial portuguesa,
a DPL2 adquire contornos particulares porque se adapta as realidades e aos publicos, embo-
ra com um objecto comum: a Ifngua (portuguesa). Esta apresenta variacoes proprias dos
lugares onde e falada, caracterfsticas que se foram desenhando, ao longo dos seculos, por
encontros e cruzamentos com outras Ifnguas, porque, como escreve Seabra (1992: 1a), a LP
e/toi uma "Ifngua de mesticagern cultural ",
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