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PREFAclO

Neste volume estiio reunidos alguns dos trabalhos de investigayao que
realizei, ao longo do periodo 1989-94, sobre a gramatica do Portuques de
Mocembique. Na sua quase totalidade, trata-se de comunicecoes apre-
sentadas em congressos internacionais, publicadas (ou a publicar) em Ac-
tas, ntio sendo, por essa reztio, facilmente acessiveis ao publico
mocembiceno.

Do acto de coligir textos de indole diversa, elaborados com vista a dife-
rentes tipos de destineterios, resultou naturalmente uma certa sobreposiceo
de intormeciio. Este tipo de repeticiio foi, contudo, mantido, uma vez que
se trata de por a disposictio dos leitores interessados diferentes estudos
sobre esta lingua, independentemente de poderem constitulr um todo in-
terligado. Assim, elem de uma breve revisiio das versoes iniciais de alguns
dos textos aqui coligidos, e da prepereciio de uma bibliografia unice, estes
foram agrupados na presente publiceciio de ecordo com os temas aborda-
dos.

o volume este subdividido em tres partes, elemde lntroduciio, na qual
saD apresentados, de forma breve, os mecanismos cruciais que, na minha
opiniiio, intetvem na tormeciio da variedade mocembicene do Portuquee.

A Parte I, "Situectio do Portuques em Mocembique", inC/uidois capitulos
em que se apresentam dados gerais sobre esta lingua. No capitulo 2,
fornece-se uma cerectetizeceo breve da sua histotie e ensino, da sua gra-
metice, e da literatura escrita. 0 capitulo 3 constitui uma proposta de
petiodizeceo da historie externa do Portuques de Moyambique.

Os tres capitulos constantes da Parte II, I~ Formeciio da Variedade
Moyambicana do Pottuques", ocupam-se de aspectos da gramatica do Por-
tuquee de Mocembique que diio indicecoes sobre 0 processo de tormeciio
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desta variedade da lingua portuguesa. Assim, nos capftulos 4 e 5 sao apre-
sentados argumentos sabre a imponiincie das linguas bantu/L 1 na cons-
truciio da gramatica do Portuques de Moyambique, e, no capitulo 6, trata-se
de mostrar que algumas propriededes do Portuques de Mocembique resul-
tam da forma como as locutores processam as evidencies empiricas da
lingua-alva, a Portuques europeu. De um modo mais particular, no capitulo
4, procuro demonstrar que a treco l+ HUMANOJ, que ectue na sintaxe das
linguas bantu, se mentem activo no Portugues/L2 em Moyambique. No
capitulo 5, debruco-me sabre "passivas estranhas" ao Portuque« europeu,
e a srqumentecso apresentada pretende demonstrar que "0 modelo das
linguas maternas induziu as falantes em falsas generalizayoes" sabre a
Pottuques em Moyambique. No ultimo capitulo desta Parte, procuro verifi-
car ate que ponto as eiterecoes de propriedades lexica is de verbos do Pot-
tugues europeu permitem "articular, de forma mais regulada, a lexica com
as representecoes sintectices".

Na Parte III, '~ Lingua Portuguesa em Africa", com um capitulo apenas,
apresenta-se um conjunto de argumentos, linguisticos e extra-linguisticos,
que podem permitir legitimar au invalidar a existencie de uma uruce varie-
dade africana do Portuques.

A finaJizar, gostaria de manifestar a meu reconhecimento as pessoas e
entidades que me apoiaram na preparayao deste volume para publicayao.

Expresso, em primeiro lugar, a meu agradecimento ao Armando Lopes,
ao Jose cepeo e ao Antonio Sopa pelas suqestoes vaJiosas sabre a orga-
nizayao geral desta colectenee.

Ao Feliciano Chimbutane agradeyo a leitura da ultima versiio deste volu-
me, e as sugestoes tendo em vista a elegancia e cJareza do texto.

A direcy{w da Faculdade de Letras, agradeyo a solidariedade com que,
sob diterentes formas, apoiou esta pubJicayao.

Quero, par fim, agradecer a Ulica a sua disponibilidade e peciencie para
me ajudar a rever as textos aqui contidos.

Perpetua Gon~alves
Fevereiro/95
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CAPiTULO 1

INTRODU<;AO

"Humba vayilandza
hi rihlakahla"

o caracol segue-se
pela baba
(Proverbio Changane)

Os trabalhos reunidos neste volume incluem desde descricoes de aspec-
tos gramaticais do Portuques de Mocambiqua ate estudos sobre a hist6ria
social desta lingua. A esta diversidade de abordagens nao e alheia a com-
plexidade da problernatica linguistica rnocarnbicana, na qual se insere 0
Portuques,

No quadro de um reduzido nurnero de trabalhos de pesquisa sobre esta
area, sac rnultiplas as questoes que se colocam aos investigadores, para
as quais tern, em muitos casos, de fornecer as primeiras hip6teses
explicativas. E este 0 contexto dos estudos incluldos nesta colectanea,
atraves dos quais se pretende contribuir para a resposta a questoes como:

1-Que papel desempenha(m) a(s) gramatica(s)' da(s) IIngua(s) bantu,
L 1's da maior parte dos locutores, na fixacao das propriedades da
gramatica do Portuques em Mocarnbique? De que modo as proprie-
dades destas IInguas condicionam - a nlvel do lexico, morfologia e
sintaxe no caso dos trabalhos aqui apresentados - 0 formato da gra-
rnatica do Portugues/L2?

1 Nos varies textos incluidos neste volume, considero que a gramatica de uma lingua e
um sistema finito de conhecimento, que permite aos falantes construir e interpretar um
numero infinito de frases dessa lingua.
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2-Que estrateqias lingufsticas sap desenvolvidas pelos falantes

mocarnbicanos no processo de aprendizagem do Portuques? Por ou-
tras palavras, como se articulam e interagem aquisicao e historia da
lingua no caso especffico da formacao da variedade, moc;ambicana do
portugues?

3-E ainda, de uma forma menos desenvolvida: quais as condicoes tipi-
cas - escola, casa, sociedade - de aprendizagem do Portuques em
Moc;ambique? Quais as evidencias da IIngua-alvo a que estao expos-
tos os falantes no processo de aprendizagem do Portuques? Qual 0

tipo de implantacao da lingua portuguesa em Moc;ambique, ou me-
Ihor, que factos da historia da lingua portuguesa permitem cornpreen-
der 0 processo de formacao desta variedade? Quais as rnudancas
verificadas na lingua portuguesa em Mocarnbique que se reflectem
no discurso literario?

Considerando que as respostas as questoes 1 e 2 - em que se procura
captar 0 processo de formacao da variedade rnocarnbicana do Portuques -
constituem 0 cerne dos trabalhos incluldos neste volume, apresentarei aqui
os fundamentos teoricos gerais que determinam este tipo de investiqacao."

"A base fundamental para a minha abordagem das alteracoes, relativa-
mente a norma europeia, que se observam no discurso, oral e escrito, pro-
duzido em Portuques por falantes rnocambicanos, tern os seguintes pres-
supostos basicos: (a) a construcao da qrarnatica de uma lingua efectua-se
a partir das evidencias emplricas proporcionadas aos aprendizes; (b) ao
longo do processo de aquisicao de uma dada lingua, os falantes formulam
gramaticas sucessivas, que partilham entre si 0 facto de serem sempre
gramaticas 'possiveis', analisaveis no quadro das opcoes perrnitidas pela
Grarnatica Universal.

Estes pressupostos dizem respeito nao apenas a aquisicao da lingua
materna, mas tambern de uma lingua segunda, isto a, considero que, nos
dois tipos de situacoes, "a experiencia a necessaria para fixar os valores
dos parametres da gramatica nuclear" [CHOMSKY81 :8] da lingua a adquirir
(L 1 ou L2), e admito que as hipoteses formuladas pelos falantes constitu-
em sempre opcoes permitidas pelas regras, principios e parametres da
GU. Assim, relativamente a aquisicao da L1, conforme nota LIGHTFOOT81,
"as gramaticas da crianca parecem ter 0 caracter que os linguistas espe-
ram", nao se encontrando "exemplos de regras 'nao linguisticas' nessas

III
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2 A partir daqul, transcreve-se parte do texto de GONyALVES89a.
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gramaticas" (p. 179). WHITE87 considera, por seu lado, que "os princfpios
universais estao crucialmente envolvidos" no processo de aprendizagem
de uma L2 e admite a possibilidade de "demonstrar que a GU a relevante
para a aquisicao de L2" (p. 240).

A diferenc;a crucial entre 0 processo de aquisicao de L 1 ou L2 devera
entao residir no estadio inicial a partir do qual os indivfduos fixam os valo-
res especfficos dos parametres da gramatica nuclear da IIngua-alvo. Ainda
de acordo com CHOMSKY81, "a crianca acede [a tarefa de aquisicao da L 1]
equipada com a GU e uma teoria da rnarcacao associada" (p. 8), ao passo
que, quando se trata de uma L2, pode admitir-se, com PHINNEY87, que "0

estadio inicial da aquisicao da L2 a 0 da L 1" (p. 236).
Tendo em consideracao que a aprendizagem do Portuques em

Moc;ambique se produz tipicamente num quadro geral de bilinguismo, em
que os falantes tem como L 1 uma lingua do grupo bantu, ao procurar esta-
belecer a qrarnatica nuclear do Portuques deste tipo de falantes, assumo
os pressupostos acima enunciados da seguinte forma:

(i) a gramatica nuclear do Portuques a estabelecida a partir dos dados
empfricos providenciados por esta lingua;

(ii) 0 estadio inicial dos falantes para a aquisicao do Portuques a uma
lingua do grupo bantu;

(iii) a gra.matica nuclear do Portuques definida pelos falantes a a gram a-
tica posslvel de uma lingua, isto a, nao permite escolhas contraditorias no
processamento do discurso.

Por conseguinte, pode estabelecer-se que, em Moc;ambique, as eviden-
cias ernplricas do Portuques sap inicialmente analisadas pelos falantes a
partir dos valores dos parametres fixados nas LB's, isto a, conforme
PHINNEY87, 0 aprendiz "corneca com os valores de L1 e generaliza-os para
L2" (p. 226). No caso de os valores dos parametres das L 1/LB's e da L2I
Portuques serem diferentes, a natural que se produzam interpretacoes ina-
dequadas das evidencias fornecidas pela lingua - alvo. (...)

Os fenornenos de variacao observaveis numa lingua que teve ou tern 0

estatuto de L2 - como acontece com 0 Portuques em Moc;ambique - de-
vem inscrever-se num quadro explicativo que inclua as diferenc;as entre as
gramaticas nucleares de L1 e L2, mas tenha igualmente em conta as pro-
priedades intrfnsecas da gramatica da lingua que tem 0 estatuto de L2. Isto
significa, na situacao especlfica do Portuques em Moc;ambique, que as
reanalises que afectam a gramatica desta lingua sap 0 produto nao apenas
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de diferencas nos valores dos parametres fixados nas LB's e na variante
europeia do Portuques, mas tarnbern das proprias caracterfsticas da gra-
rnatica do PE. Desta forma, a descricao da qrarnatica de uma Ifngua que
esteja numa situacao analoqa a do PM parece beneficiar de uma
metodoloqia que procure identificar as ambiguidades das evidencias
fornecidas pela Ifngua-alvo, tanto do ponto de vista da L1 dos falantes como
da sua propria orqanizacao interna"."

Estes sac pois os pressupostos que orientaram a minha pesquisa sobre
o PM, e determinaram igualmente a escolha dos informantes assim como a
natureza dos dados ernpiricos que recolhi com vista a essa pesquisa.

Em primeiro lugar, considerei crucial trabalhar com locutores de Portu-
gues/L2, porque e provavel que no seu discurso se evidencie de forma
mais transparente 0 papel das L1's, "0 estaqio inicial para a aquisicao da
L2". Por outro lado, foram escolhidos locutores adultos, que falam Portu-
gues ha mais de dez anos, com a 9" classe ou mais, nao so porque se
tratava de trabalhar sobre a qramatica definitiva do PM (vs a qramatica
provisoria dos aprendizes), mas tarnbern porque, dado 0 seu grau de
instrucao, ha mais probabilidades de este tipo de locutores ter alcancado
uma cornpetencia nesta lingua relativamente completa.

Os dados recolhidos foram produzidos em situacoes de discurso centro-
lado, oral ou escrito: entrevistas individuais e redaccoes recolhidas junto
de uma populacao universitarla (quarenta estudantes da Faculdade de Edu-
cacao, de diferentes reqioes do pars), e textos publicados em jornais
rnocarnbicanos. Por outras palavras, tomei como base empfrica da minha
investiqacao a faixa formal do discurso em Portugues/L2 de adultos
rnocarnbicanos instruidos, por ser aquela em que - sem ignorar as suas
lirnitacoes e lacunas relativamente ao reportorio lingufstico global dos locu-
tores - parecem reflectir-se, de forma mais regular, as regras e proprieda-
des da gramatica desta variedade de Ifngua em formacao.

illill ,

PARTE I

SITUA~AO DO PORTUGUES
EM MO~AMBIQUE

3 Fim da transcricao referida na Nota 2.
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Urn Pouco de Hist6ria
o Portuques a a lingua do poder dominante desde que a utilizado em
M09ambique: foi primeiro a lingua do colonizador, e, depois da indepen-
pencia, foi a lingua escolhida pelo grupo que tomou 0 poder central.

Como um pouco por toda a parte em Africa, so se pode conhecer a
historia da lingua oficial dos parses independentes estudando a historia do
colon izador. ~

Mocarnbique foi uma colonia que so muito tarde interessou 0 governo
portuques. Ate meados do seculo XVIII, a administracao deste territorio era
feita a partir da India (e nao directamente a partir de Portugal). A presence
portuquesa.so comecou a fazer-se sentir efectivamente a partir de 1918,
data que marcou 0 fim das campanhas militares de ocupacao sistematica
do pars. Foi neste perlodo que se iniciou 0 processo de colonizacao desta
reqiao, e que 0 governo portuques cornecou a preocupar-se em lancar um
sistema de educacao mais solido.

A existencia de uma comunidade de locutores da lingua assim como a
abertura, na mesma epoca, de escolas ditas indlgenas, constituem, entre
outras, bases importantes para a difusao do Portuques em Mocambique, A
partir desse m6mento, 0 Portuques encontra um quadro social gra9as ao
qual se torna uma llnqua' conhecida um pouco por todo 0 lade no pais
colonizado.

Em 1962, foi declarada uma luta armada contra 0 regime colonial. A
Frelimo, grupo que lancou esta luta, teve de encontrar uma lingua de co-
rnunicacao entre os seus membros, vindos de diferentes reqioes do pais e
o Portuques foi a lingua escolhida. Segundo GANHAO79, no infcio, "a gran-
de maioria dos homens que constitulam os tres movimentos que,
fundindo-se, criararn a Frelimo, nao dominavam nem utilizavam a lingua

. portuguesa como meio de cornunicacao (...). Usavam na sua maioria 0
Ingles e 0 Suafli, que tinham side as IInguas em que se formaram politica-
mente e profissionalmente. Durante os primeiros anos da Frelimo essas
linguas surgem com frequencia decrescente na cornunicacao interna da
Frelimo. E certo que nao surgiu nenhuma resolucao do 1QCongresso so-
bre a lingua, mas foi unanirne e tacitamente aceite que os documentos do
Congresso fossem redigidos em Portuques porque, no meio da diferenca,
era aquela queencontrou denominadores comuns em todos."

A partir desta data, e a medida que a Frelimo estende 0 seu poder sobre
o pars, co-existem, acima do poder local ou "tradicional", dois poderes em
Mocambique: 0 da potencia colonial (nas reqioes que esta controla) e 0 do
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grupO que conduz esta luta (nas reqioes conquistadas-libertadas). Por con-
seguinte, durante mais de dez anos, 0 Portuques a tarnbern a lingua de
dois poderes. .

No que diz respeito ao ensino, o Portuques a a unica lingua utilizada na
escola. Nas regioes que estao sob 0 regime colonial pratica-se uma pollti-
ca "assimilacionista": 0 colonizado deve adoptar a lingua e a cultura do
colonizador, e fala-se Portuques desde 0 primeiro dia de escola. Nas regi-
ees controladas pel a Frelimo, 0 ensino faz-se igualmente em Portuques, a
unica lingua usada na escola e na alfabetizacao de adultos.

Nos dois casos, a problernatica do bilinguismo nao esteve nunca no cen-
tro das estrateqias pedaqoqicas. Nunca se adoptou explicitamente uma
didactica do Portuques como L2:

- seja estabelecendo um periodo transitorio em que a crianca pudesse
exprimir-se na sua lingua materna, ao mesmo tempo que aprende 0
Portuques;

- seja organizando os conteudos de ensino do Portuques, tendo em
conta propriedades, linguisticas e culturais, das linguas maternas das
criancas,

Aprender a Lingua de Unidade Nacional

Depois da independencia, 0 Portuques foi naturalmente escolhido como
lingua oficial: por um lado, parecia oferecer mais garantias como lingua de
"unidade nacional", e ao mesmo tempo permitia a cornunicacao com a co-
munidade internacional. A norma de referencia a a do Portuques padrao
europeu.

o Portuques torna-se uma especie de slrnbolo do poder estabelecido. E
a unica lingua do partido-governo: nas reunioes politic as , os dirigentes
apenas utilizam 0 Portuques, recorrendo a tradutores interpretes nos ca-
sos em que a populacao apenas fala LB's. E tarnbern a unica lingua da
inforrnacao escrita, sendo a Radio 0 unico espaco da inforrnacao onde e
permitido 0 usa das linguas nacionais. 0 Portuques e enfim a unica lingua
do ensino oficial e da altabetizacao: na escola proibem-se os alunos de
falar as suas L 1/LB's mesmo durante os recreios.

A polltica educacional continua a seguir 0 modele adoptado nas "regioes
libedadas". Poder-se-ia dizer que a didactica do Portuques foi "falseada"
por um raciocfnio politico: na medida em que se toma 0 Portuques como a
(unica) lingua oficial (por receio de favorecer uma outra lingua nacional),
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I esta deve ser tarnbern a unica lingua da escola. Poroutr~~ palavras, a
(Estra'te'"~iapolitrcap'al~c:e~~orryI~ar ~'P,?H~,d,;!{~g~Y~t[c<~,~~J~$:~l'~'9;~~:~tq~
Gas de ensino a'in particulaF."'·· "A. """ ~ - ,r, ,)l I., " )

" A~e.~ar ?as, ~ep~~.~~9,6eso,fi?i~~~:~)ef110.(:W'~.,s~,re2.qllh,~ge; ci)OlP9!1~,~cia
oo.~.~nQU~si.n,,!-~~~~·~~si'~·?'\lo)~Y9~ff~l (?t>J.~ft'~~JT1,e~t~.aJI~~~~ Y7/pa,q~l~a-
rrle~le: pr?~e"gla~;r~~!or; ~,9,y~W"\~'}-!T:>~>'<1,r11p,1SL?e.~saipqll~ls~:~e~. ::197.9
realizou-se 0 "I'Semmano Naclon,al sobr,e"Q Ensino, do Portugu,es",~el;1do
n,~c,~S,§'K,1ib" ' '~bti~r,a~r'qU,ai~,";d~~ :a',~~~'\'h';;r,a,"~~~~i'~ti~:a~-:~{:S:e~iQ,~fiq ,~gbr~~
" "":"I'!~I(lr~'~1'r,("" c.l'n(,f, '1'1 ' !i "~'.".J L.Jl ,r:,',."I~) l' .•..•• _" :d ~ t.; \ ·,r., 1·.1,

RldtiTIatd~ac;:ao'9;~,;prt9w~atl~,,~a~ ,LfD:g~fl?,~apipr);e,i~:'" qH~ ;lE;lY:~I~ugqr-ern
1988. " "" ,'., I'"~ ' ,., r""~f"Hi'" "C,' "''- ''.In! . "',f

·~~·~tA4~t~~~!9.'p,'~Iv,tl~~t~~8,r~~Lirpp·e_~eqYc~'(\~t~ao mornento presente, a
lhstitui¢fto' e'scolar tenhade fazer face, rTl;e~Jl(!QrQ.o~nsinoPJimario;'l:a pr:o-

~Ie,m,fis,'I.bao:~,i~<?~:..~tft~lo ?e 7,x,P~~!R'P?,~~ ;re,f~~ir7S~j".\.',' ,~,,: J; i,:!r~,',I .
'./~.';." .' . ., '/" H • \~" .,..." . I

VY'~: f~!!~9r !E;l~~plfl:~'.d9ngj3lE3~u.llGl,o.elevado ,numero' de alunos.por tur-
ma (oitenta na melhor escola oficial da capital, em 1992);. I ,,'1' '

{I;;:; ~\!'~JIJade. g[of,Et~sores prirnatios, que-tern.iem rrnuitos cases,. uma pre-
<:'r.i:.P~Wj'l<;l~()til}~u,flLGien.te(multo deles.aperi'a~:,tem,,'s'eis, anos ,de' escolan-

dade e receberarn uma formacao profissional de dois an os):

- a falta de manuais escolares.

Neste quadro qeral, as cori'diQoes "socikiis~de -ditusao do 'Po'rtugu'es S'aO'

m;~~.~d,~~1por y~ri9s, tip~~ ;?lr 9jficulc,l~d~~. ,F~Qr~rl1,\ed?:.o,e,~sino tealiza-se
n~~"~,e.I~,9f,\.d~ e.umla .Ilngu~yqu~o JS,~<;l9~,~g~qlJ~~lg'1l:f!y~.qy~ a suaapren-
d'.3~gem~.~.e~,~~~fi~\m~~~~ u~:prq~~~JPi ~~8qI9r3(v~ ~~i?IL.,PQr{outr~ lado.:
e'!!'l;*~n~~~,y~~c'p'.da~ dlfIGul~.?ge~apInW J.jlpre~~ntq~a$,'a,' escola nao.ote-.
receboas condicoes de aprendizagem do Portuques: os alunos tem,poU'~
c~s 8:9$P,i,~i)l,~~q,e~:)~eA?r~~i~~r(a·li ng~a··I1i:lcsalade .aulas, a accao. correctiva,
dq.p,,roJ~s.$()r,.emy!tp"lirnitac;ja .... ;j ,~I(' ::J!',ev'::':j<): 'I." (, 'l' .. '.\1', ;j~1 .II!.,')"

,~) .' ~ .~. f< r : , :>. t ','.' .,,'!

.qe,g5l~ m~9i~a~· ~Rrnaqqs (;>e19Jgov.ernQ,visarn atenuac este tipo de' preble-
milS ~ m~!r9r~~'i'ts,CQI1~iC;:ges::dE;!,ei)SiOCDcdo.I?0.rlugues,:;:-Rrocl1ra-se·asslrn: .'

<hproduzir\ comto: apoio de iristituiQ6es-pdfiIlg-u@§la:s>;"m'an'uais Cfe'staldfS~ ' ,
,etr€iplina1paraos alunos, eJpari:i .og:;profes'sOrE!'s!~~~fin~dos go" e~'~i'no,"
. :. seeundario, mais' adaptaaos"a's'itua9~o:lirlbti~tica)n~~iorial;' -n > (

• '" -e '-" _ ._.t(·H-".(_'·~ ".J. j'" f, Ll .',\') -'f ~-I,
- elevar 0 nfvel de forrpac;:ao CJ6sprofes:sore:s~,prim~riqs(oqve anos, de

"'~"'Ss6~liifI8a:aete:W~·a·:f6fhi~~~6prQ;fls~ro~arde:t~~~~an'~,~)':.:·,",:'~'.: ' . j
·,ht."",~:~~",f ;~ t)'-~41,1~')l J ~\ ',\,wj \;~',! ",-,\..".;{/.,tf. ~ f,' {jUi) (1,::1 ~:\) f.-'i"~'.'.'{:" :,,,0' • \ '_".'~ .....•",

~~?;nj~~J"di8M~jc'?~' ,~q\Q~c;:~;~~;~r:~~Qn..h~,ge,r"aj nesessidaoe de, urna di-
da~U~f1,99!f9r1~g~~~~~g: .~?~R~r,i~J!Fi9;;:q~;.~ltabetizaQaQnasffnquas mater-
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nas: <!:omE!garamrecenterriehte, e; 'cib'nfv'el da escola prilharia, est~d'il';~e
tan1bem:a possibilldade 'oe realizar urna eseolarizacao billngb'E,l,'em' que- 0
aluno.pdssaJusar'a sua-llnqua materna. i'" .I' ,', I',,:.j'~"·'

. 'i 1.~~;:_~ \. -,'-J -\.'-( :,:.\..... r." h "'1·1 i. \,(' j,.,i •.',:) ,_' If, Drn1~.....d

,~ r'~ _ 'F' ,;,.- '·-I:'ill.:;_ :1, '1''''~ "'~ ~'!-:t n ' ,. ,'- . ; 1 (!; ~12~·~""I~.rv::1!L'

HE~j~i~:~~c~~,~~t~~~C~~~\:::\~~m~r~M~c~el, ~9~1) ", ',,".-,.:;;';1;

O'Je~~lt?P9.S.oqiqJif!.mJ!s,tip)j.dQ.)ProQeSS0 acima. descrito ;9 naturalrnentea
e¥.is,te'Q,Gjc;l;ld~!~1j113gfr~fl§:J~fllJm:er(;) de Iocutores de, Portuguesil::2""que 'CO;:':·

nh~ce.m"n;gl c:t.,nq§ma~urope,ia?,cg~s.taHngua., ) , .l(,'tXF,'Cl

, T€lr.dq~rn ..fPf)~igg:r.a~aQ.~t::Je)old.iscurso em Portuques produaidespor Em;':
tes f'i'tI?r;lJe~e.(9i.fEWtnbM:!0,:Portugu.es .padrao, tentaremos .apresentar aqui
alguma;>, p~opr;ie.Ejag.~s-importante's, desta' variedade do Portuquesi
"moc;:s,@l9,\eano"",'·:;,..'·j .'l-1' , tn., . ,,'./ '''.,' . ", , ., - • ') ~, hi. "-\

.!=st.e -tip9de.c.~-rqGteri,za<;,a<l>'~HJ.cOJltrra~selai.nda.numa tase exploratorla.vts-i
to ql!~.:por. um ..I:P;dQj:lna:.muitopoucainvestiqacac.neste'domlnio e', por~8tr()i
lado, p~~·fen6menb§I~U~jSeIPodern'ob.Serva~ no.discsrso' dostalantes !Qesta~
1r.l)g,4a)I1~1T1~ernpr~.,t~tlilcaracter sisjematico.derformata permitir estabel~c:ertt'
sern, hE;l~i!ac;:ao,as'Eegr'as:9u,a&:propriedades que os determiham-.» ('1,' (T,n]

Ao nfvel fonol6gico, dada a inexistencia de estudos eientificos sobre.este"
tiRS?de.tenomenos, poder-se-ia dizer-queo facto que parece mais 'ev~dente
e ~ ten£~p-cia,~,estabele.c#r,a sequencia CV (Consoante-Vogal) eomessen-;
do, a.estrutura ,tfpioa da sjlaba. Estefacto tem consequenciasirnportantes.,
np sist~m.aJpne>Jpgico global da'ilngua, uma v.ez que parece explicar certas J

tendencias, comuns aos locutores rnocarnbicanos de Portuques, como-per"
e~grnpLo:)(a),:~,lila(N~<;lJ.!~ao,das~vogais atonas.e (b). a-insercao de':vogais .
en!m, "a:~,·Qql1§q9flte~,:d.~:gf;UP.PSleonsonanticos ':existentes no IPortl1gl'Jes.o
U!J;lleXI'ln;Jple>:dQ.prim,eirQcasopcde.ser observadc na· pron,unCj~l'(de:pala>'
vrascfornp,P'~V~raot1's€.'gur,qn9a('que sac pronuneiadas no(PE [d'8vera])·e'./
[slgtJrla~~L dando.,or;igem.:a;uma sequencia de consoantes (dvr1em detlera(
e sgem seguranc;a). Em Mocambique, estas palavras sao pronunciadasi
[dce.v~~~]e,![se,gl;J~i~ahJ~reservando.se assim a estrutura eilabiea av,. "l!)-jn
exemplo da segunda tendenciaepode-observar-se na prorruncia d~;pala'- .
vr,a~ C:R~,o,l~f~(}()~, di~{qylc{~c{e!~,~yj~s"grypos 9s:>nsonanticos,(rn~,el·k:j~sao
desfeitos pelainsercao da voqal i, donde.a.pronunciajritirnu].e [difikuli9C:;1de].

. " ~'L ,.' \.1..~:' ,~ .; .: " ," . \, I '. .' '\ i

;,qpi)~~~o. ?!~~vi-~!a,,?i,Na.<?ti~,o\~,9s fe:n6rpepos IT1qi,$notaveis dizem-respei-
to: (a) a utilizacao dos prorq~e?,pe~so~is corppl~.ment~, (bha ~~,tfl;J,tura .
das frases subordinadas, e(c),a ordern ~?$ palavras. Qs pr<?~Qll)e$ ;;Fti\'qs

, .1, .' r: '-';_~\>~1 r)~,.~ d "".1' .., ,I \..,;'J' ~:.' J J'., ,J' '," • ,1"1 1'-~"'r,,1

r
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(sem ter em conta questoes de ordern, inclufdas em (c)). apresentam
diterencas relativamente a norma europeia quanta a escolha da sua flexao
casual (v.g. a forma dativa Ihe e sistematicamente utilizada em lugar da
forma acusativa o/a). em frases do tipo Vi-Ihe (vs vi-o) na praia. Entre os
diferentes problemas que se observam nas frases subordinadas. pode as-
sinalar-se a estrutura de frases completivas do tipo X diz que ... realizada X
diz de que ...• ou X pediu que ... realizada X pediu para que .... Par firn, pode
aqui fazer-se reterencia as questoes de ordem sintactica que afectam os
pronomes cliticos (v.g. 'Quando elquem casa-se ... em vez de Quando al-
quem se casa ...). os determinantesdo nome (v.g. essas todas coisas em
vez de todas essas coisas) e os adverbios (v.g. Sempre nessa altura eu
preocupava-me, em vez de Nessa altura eu preocupava-me sempre).

Ainda que as diterencas entre 0 PM e a norma europeia se situem em
nfveis lingufsticos diferentes. e talvez no plano lexical que se encontram as
principais especificidades desta variedade do portuques, No que diz res-
peito a este tipo de fen6menos. pode estabelecer-se uma fronteira entre os
ernprestirnos as LB's (e tarnbern ao Ingles) e as forrnacoes lexicais que
tomam como base palavras ou processos existentes no PE que sac
reanalisados pelos locutores rnocambicanos.

No que diz respeito aos ernprestimos as LB's verifica-se que eles sur-
gem em geral em casos em que nao existem no lexico Portuques palavras
para fazer referencia a realidades especfficas de Mocarnbique, ao nfvel
cultural (names de rituals, dancas, pratos tlpicos), ao nfvel da zoologia e da
botanica, etc.

Um grande nurnero de inovacoes, entretanto, tem como ponto de partida
o lexico do portuques europeu e podem ser agrupadas consoante se trata:
(a) de rnodificacoes do comportamento sintactico das palavras, ou (b) do
valor sernantico que Ihes e atribuldo, ou mesmo (c) da aplicacao de pro-
cessos morfol6gicos derivacionais em casos que a norma europeia tem
tendencia a excluir.

Poder-se-ia apresentar como casos representativos do primeiro tipo, as
rnudancas observadas na construcao dos verbos:

- quer porque ha um processo de "transitivizacao" pela supressao da
preposicao que rege 0 complemento do verba (v.g. abusar de elquem
---? abusar eiquem, ou pela atribuicao de um complemento a verbos
intransitivos (v.g. nascer ---? nascer alguem);

- quer porque se introduz uma preposicao antes do objecto directo: 0
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caso mais frequente e 0 da insercao da preposicao a quando este
complemento tem 0 trace l+ HUM] (v.g. informar alguem ---? informar a
alguem);

_ quer porque se muda a preposicao que devia acompanhar 0 comple-
mento do verba: os casos mais sisternaticos dizem respeito aos com-
plementos de lugar (v.g. chegar a casa ---? chegar em casa).

Nos casos em que muda 0 valor sernantico dos items lexicais relativa-
mente a norma europeia. os trabalhos disponfveis sobre este assunto nao
permitem~chegar a qeneralizacoes sobre as tendencies mais importantes.
pode contudo assinalar-se que. em domfnios sernanticos dive(sificados.
as palavras, alern do(s) valor(es) sernanticots) original(ais). ganham novos
valores sernanticos (v.g. caril= prato indiana + molho; eceber : terminar +
ficar (acabar um mes num lugar).

A terrninar, podem ainda referir-se os casos que parecem actualmente
mais disperses, relacionados com processos derivacionais que tomam como
base palavras das Ifnguas bantu ou do portuques europeu (v.g. lobolo ---?

lobolar; estilo ---? estilar).
Samora Machel, primeiro presidente de Mocarnbique, ao dirigir-se a jo-

vens mocambicanos, considerava que as rnudancas introduzidas no siste-
ma portuques constitufam um "enriquecimento" desta lingua. E um ponto
de vista. optimista, sobre 0 processo acima apresentado. Um outro ponto
de vista seria:

- se a maior parte dos mocarnbicanos tem as suas pr6prias IInguas que
Ihes permitem exprimir a sua afectividade; e

- seo portuques constitui um meio de comunicacao com a comunidade
intemacional, que conhece ou a norma ewopeia ou a norma brasilei-
ra;

nao ha grande interesse em estimular um processo de "enriquecimento"
que pode tornar menos eficaz a cornunicacao com outras comunidades.
Entre as duas posicoes a decisao nao e facil ...

Escrever em Portugues
Depois de ter identificado as tendencies do PM pode ser interessante ob-
servar a(s) forma(s)'de utilizacao desta lingua pelos escritores.

Em Mocarnbique, a literatura escrita e. nos nossos dias, uma literatura
escrita em Portuques, Entretanto. se escolher escrever em Portuques e a
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II primeira decisao ~ ~\lentualrnente a opcao-mais irnportante, isso nao-siqni-
fica nscessariamente a rnesrna forma de otiliza9ao desta.llnqua.Oom-efei-
to, a literatura em Portuques acaba por reflectir a situacao destaJfngua em
M.09ambigue, Wi,~r.se trate QUpac de urn acto deliberado .da parte ..dos

e.l?cri~ore,$.. -ii' .c>.i " '/' ;".1. '.'. ..' ".' ' :; I

buma rnaneira qeral, podemreconhecer-se duas tend.~,ncj~s pr!~c:;il?ais:
existe um grupo, ornais numeroso, composto por escritores que parecern

~, -','\• ," '., ~ • , ' , ·1. ( f I : i, ~I; " I· .'-:') r" ;
escolher 0 use>norrnatlvo do Pbrtugues, isto e, 'que nao patecernquerer

c:r .1,. 'i."~,\1-~'~.;; " ~ " _ ,,--'.""-;, \ j,;' .. ,\'1',I,l"':'::;'1'
adoptar nos S~QS textosas alteracoes a norma europela, que se podern
observa'rho discurso corrente: 0 outro grupo integra os'escritoresque re!o-

.,', .,,', ,'" I"" • ",. •• I' ". '11' ,.) ,marh"o'uso ilde'svii:u1te" do' pritt '), . , I., " ," "'.lh j

,ti.;H;bras' iriclu foas no prirneiro grupo nao constituem urn toad' ho~~ge-
neo,' l\iisto/~iJe's'e' detectern diterencas sighificativa's!l(ftecidofdisdtr~i~b

.- 'l" '\-.,' I r ~

elaborado .em Portuques (nao "desviante"): , ' . "
. t[1":l,',' ,11 •...•." "'";,' 'e'" "i.( , ~-:...,'~ ,I (i.i['11':j!-

','0 hj.,E(,~,critor.~scomo AL,BIt-jOtylAGA,.IA,,Hor .exemplo, que,pqr\eceIT)J~PUkl
~_~~ntar.o US? oficial do .P9rljgu~.~: qs ternas e as Rer~Or;l'ilgenss,~o~~,e

inspiracao rnocarnbicana, mas a lingua e utilizada.sequndo as regras\
'. ~..' . J . J ,J"~ • \. ,

'1 ::~a nqrr;na y:l.J ropei a;I , . ~, ,_, ,. " Tf

,rr.,noutms"oorno,AN\BAL ALEL,UIA,que escrevem segundo a mesma.nerma,
)iI'Ge!,contram-:se termos de' diferentes LB's, rnocarnbicanas qu~ nao pa-
01 r~cern terequivalente em Portuques.js que sao explicados nurmqlos-

sario. Trata-se pois da insercao de items lexicais destas Ifnguas. num.
'lU; ~.i~Clm~o.li!~~ario produzido em Port~gues padrao;, " ".1

- por fim, e necessario asstnalar.urn.outro tipo de ,texto;:,de'WNouLcANIBA
,:..,";I}A KHOS~,rque parepe ser ainda urn caso isolado na.Jiteratura
_1:,' l!1ogamq,ic;;tt;1a.,Este escritor ~mpre,g;;t 1~:;tr~te,gias,>e~tjl(sti9asi qu;~ in-

troduzem no texto em Portuques essa outra realidade linquistica (e
»c cU,ltural) nacional, constitulda pelas linquas bantu .• Um primeiro as-
~),~J~.'e~!fY~ih5b~Qa utiliia's:'aq de emprestimos' a es.~asIt~'g~~~!t~I,:c'9mo:
'''' riocaso anterior, mas tarnbern a incorporacao no propriotexto (en~6~

num qlossario) da explicacao do significado dessas'palavras, utiliza'ri-
do a mesma linguagem literaria que caracteriza 0 resto da sua narra-
tiva: \ 1 ,', " 1.'"

...0 odor nauseabundo do sangue que cobriu a aldeia durante equeles
meses ietkiicos em que 0 nkuaia (ritual anual ~ sag/ado em .que as'

'. subd/to~Jrprovenientes de todos os cantos do /mplirio a cortese.diti-
t h ~I' i.t ",,' ,.- I ). I . ~,'.!I: ! h·t .:

.. !l{am .. h{!.n BA KA ~HpSA 87:41) _, " . r v ;» .: "II '

22,.

at~~~$4~a~(it~4i~'~!:t7,~t~~~,~~~~~,~~t;;~;~~~;~~~:6~~'!~~:~;:
pOI?,y.l~rre~:N,~~b11E~~()l?fj~~8rj;~~5~1~'N~~,~,mgi§9yr~8~1,l\~~};!,o ,e.r;n,,fP'hY(; r-,

gu,~s;:,aP'\al~lr"d8;.syb,~trR~t9,·li.r_9jJ}~W~0ba~ty:, "".; ., (jup l..,,; (.I'" ,~.~rrCJd
- Para ow'e. va, Qfumo,.Y,qI.Qfogo, Malu/{3." , I' ,." (' ,I" .",;.1, '

. ~ 'fV~~c~'rJs~d(r~~co~t;af Jgu~ ra'sp~n~'o';uma'pedl~:'b~ix~-me~f~?#r.,)
, ,E..u,c<?n.h~~p,f!venjade., K~v,!~l!1cc;rte".. 'c', : ,,,', I' ,.,"

J~.f1,~,~ql!.9/'~r~;h£m_e,~/J.4~;Oflp,terp.ranho nc;narfzL'¥alule?(in ~A. J.5~,
. I'\HOSA87:44) ..

• .;- ~:. f j IE interessante assinalar que os poucos escritores que preferem incluir
nas suas obras as rnudancas lexicais ou sintacticas que aparecem no dis-
curso corrente sao, em todos os casos locutores que dominam as regras
do PE padrao. Neste grupo 0 usa de formas "desviantes" constitui uma
verdadeira opcao do seu estilo literario .

A sernelhanca dos outros casos, podem distinguir-se neste grupo dife-
rentes torrnas de utitlzacao deste "codiqo" lingufstico:

- certos escritores parecem querer conservar as construcoss tal como
os falantes as utilizam, sem uma reelaboracao muito evidente desse
discurso. Esta tendencia surge em textos produzidos durante 0 perfo-
do colonial, e representa uma especie de acto politico atraves do qual
os escritores pretendem mostrar que esta maneira de falar Portuquss
e tanto mais valida quanta pode ser utilizada na literatura. LUISBERNARDO
HONWANAtaz parte deste grupo;

- MIA COUTOe 0 unico escritor que se orienta pelas "regras" da gramatica
do PM a partir das quais constroi 0 seu discurso literario. Alguns exem-
plos: predispronto e pre + dis(posto) + pronto; combustiio -; comoustsr.
o escritor parte assim das inovacoss lexicais ou sintacticas do discur-
so corrente para produzir 0 seu texto. MiA COUTOparece sentir-se li-
bertado do juga das regras da gramatica do Portuquss padrao euro-
peu, e 0 seu processo criador inspira-se no contexto lingufstico
moyambicano.

o Portugues em Mocamhique: Que Futuro?

Ao longo desta exposicao, procurou-se reunir dados que em cada um dos
dominios analisados - historia/ansino e Ifngua/literatura - permitem com-
preender a situacao actual do Portuquas em Mccambique.
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Num pais que ainda nao completou vinte anos de independ€mcia, e que
vive num perfodo importante de transiCfaopolltica, e delicado predizer qual
sera 0 futuro do portugues. A experiencia dos primeiros anos de indepen-
dencia mostrou que 0 sucesso das decis6es politicas nao e apenas do
ambito dos politicos, e que os intelectuais tem talvez uma palavra, irnpor-

tante, a dizer.
Parece pois preferfvel terminar desejando que as decis6es politicas - ao

nivel do ensino em geral e das linguas em particular - se apoiem cada vez
mais no trabalho cientffico.

!1I11
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CAPITULO 1

DADOS PARA A HISTORIA DA LiNGUA PORTUGUESA
EM MO<;AMBIQUE*

1 - Antecedentes deste estudo
us estudos sobre 0 Portuques de Mocarnbique tern uma historia recente.
Na epoca colonial, para alern de uma tese de licenciatura realizada nesta
area, "Subsidies para 0 Estudo do Portuques Falado por Alguns Nativos do
Sui de Mocarnbique" (PENICELA1967), e do projecto "Recolha do Portuques
Fundamental" (Universidade de Lourenco Marques, 1973) pouco mais ha-
vera a assinalar.

Apes a independencia do pais (1975), e necessario esperar ate meados
dos anos 80 para,.se encontrar um nurnero significativo de estudos sobre
esta lingua. E nesta altura que corneca a surgir uma serie de trabalhos
sobre a lingua portuguesa, realizados, na sua maioria, na area da linqulsti-
ca aplicada (mais especificamente, analise de erros: cfr. DINIZ86; GONt;:AL-
VESet al. 86) e na area da linguistica descritiva (mais especificamente,
analise lexical e sintactico-sernantica: clr. FIRMINO87; GONt;:ALVES90; CARVA-
LHO91). Em todos estes estudos, 0 Portuques e em geral contrastado com
a norma europeia, que e nao so a norma que os investigadores conhecem,
como aquela que foi oficialmente estabelecida como referencia.

No que diz respeito a linquistica "social", constata-seque a totalidade
dos estudos realizados se situam na area da sociolinguistica, nao se en-
Contrando- tanto quanta e do meu conhecimento - pesquisas que tenham

.. Comunicayao apresentada no "I Congresso Internacional da Associacao Brasileira de
L1nguistica" (Salvador. 11-16/9/94). Agradeyo ao Antonio Sopa as suqestoes biblioqraficas,
assim como os comentarios relevantes a versoes anteriores deste texte.
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. que per,fodo for 7bdo.,s,eculoXV a abtualidade. '-, esta e sernpre uma L2,
como objectivo a historia social ("externa"~da lingua. ~s.slm,.des~e os ~~os con'hecida e f?tadp,por, uma pequena parte da populacao. De acordo com
80 e sobretudo a partir dos anos 90, reahzaram-se vanos tlPOS e anarltS~ dados do "Recenseamento Geral da Populacao", realizado ..ern 1980; 0
de orientacao sociolinguistica, q~e se de~ruc;am sobre temas co~:~:t~a~~_ Portugu~s :'9Cl}~ryaR ) pQ,!~g~~,num e,scaloriam.~~to,d~~~rguas ra~io~ilis
de linguistica perante 0 Portugues (cfr. LUI~~3),.0 pa~~1da esc mbi ue ssgundoc5te~ReGli,,:?n9t~~efo~e f~lant~s" [CA~V~L~,991,:1~] '!~ a p~r~;enta-,
rnissao da "norma" (cfr. SILVA93), ou a polltica linqulstica em Moca q gem de ,falc{~te~,:r~,?~.~lr<?;act~2§r~(~ps,q~~ls P?~PO,~,i:Hs}~,ef,,1%. <?i~u~~l~
(cfr. FIRMINO94;.Lop~s ~4). _ ., enhum com~ ~1).:C~~?s'eFy'~~~~,}~?WJ~!~fn!~rI9~C!~egUlnz~ W19~r8rEW[!do~de,,-,

Por consegUlnt~, at: ao momento presente, nao f~1rea!lza~o. n uer pois ;d~.~,~~',~~,~~,~;~.;~ppr)~..~elossa ~.~~?r8u~, estas Pr{Sc~n!1\1~ns.s~~e,-
trabalho de investiqacao sobre 0 PM n~m~ perspectlva. ~Iacronlca'h~to_ nham tnddlhc~~o,<~g(~e,nt~d,ode um,,~y,~entoy~nto do.n~~.~~8 total.~e,}~;

• seja do ponto de vista.das mudar~asi~ ~lvJ~19asu~ g~a.matlca(a sua lantes: co,~o d~ ~u'~;~ro~c:~;~u~~ us~rr,c.?m.?L~, MoC;.~r;np,q~~c0n.:,lrua a
ria "interna"), que.~se!,~d~ p'0nt~ d;.vlst~ ,~~;~u·~s~lst~r!a"h~\'V;~'~~' P~"rtu- ser um p(~IS~n~~'~uas,e tre~ q~a~o~.da,'8~pula~ao teT, comq ~~'s~ll~g~,~S.

Face a ausenGl~'ae Informal~o slst~~~tlz~~~.?obre a istona do ~ndo do grupO'batitu .(nu~ total de Vlnt~, de == com dados q?i"l ~emln~rIO
gues em Mocambique, propos-me organlzat alguns dados que tenh~ VI d sobre a Padr?n!zac;ao da Ortoqrafia qe Llnguas de M().c;amblq~e"..r,ea[l,<:a-
a recolher ao longo dos ultirnos anos, por me parecer .qu~ este tipo e do e'mT1988f :' .. ' .r••.. ,j.', ". of"" • " ' • I" ,"" -, ' "" .;

-, . ,. uanto pode contribuir para melhor '. ,,-1,' . 'L." 'r' i .. " , " .•. " . \ , i . , '-""

intorrnacao ~ t~n~o mars neces~ano q I' c trastar/ccmparar ,8sta 2.1.2 -Ao preparar ~S!.?proP9$ta,'pqrec~u,~o.~veni~nt~.qu~,.co,~0 primeiro,
ent~nder a dinamica do Portug~es nest? pe:) ;rt~nu ·sa. ..' ',I pa~~9 a~d~r"ne~!~i~r~~\~; ~r?,~~,~a~:si~;1~~n,tl(lc~r,r:na,r9ps:i~l&tRrJR~-~q?I~IS
vanedade com as de outros ~a~s~s.d;;\lil~.~, "P.i;:;.III. ~)' ~ (} h'\'ilffi~ntb8~Lhis- que podehl ter Importancla no tipo de Implantac;ao desta lingua nesle,pals,

~ESPEftifidando'urn pduco rnais, na mln~~',-?P',n.'~,9'0,~~n, ~~!'I\' "I"'t' ';' ~ isto 'e rtllf~'p8aerr;fJ}' ~:lgJifl,ih,B~cto ~:a'fs'u~historia.'I. " "', ,1
",. , ..... ,,'c'M""'b' ep'd8e"constlturrumauxlllarlmportane. '. .,I)('·,!,', j,," '.c." "c" .. ,C'".

tonado Port\.!lgue~.em ,~arn, '~~~i" I' r;'! ",:i.Chl;' ::''j r., ~') C:'ii ' ,. ,"~ Pode dlzer-se,.quenose,ncontrarros numa fase prellmlnar.~a,~esqulsa,
'!-'qu~r\do s~Jtr,~taq~:co.m'w~e~\pe.ra \r~(~!'9a9:~'pe9ta,\,!~~~a.r~·p,af),oqa, pelo 'que 60bj{;dt1Vd que parses possfvel alcancar neste m,0ment?(eape-
' m'ctnaCional.,le explicar;IPSr e,x,ei~'p:I?~.V·~9)~~W<~0.'~Ts~r, tIPI~f1~~n~~ nas for:riec'er"umquadro' dereferenciahist6rica. E'este ,<;>pap'~1qu'e' nos

umfa t.zpara a m'aioria'dci'popula9ao que a Tala,ou \b~a"a~se~cla ~ prooomos desempanhar com a presents proposta de periodiz~ad da his-
formacao de crioulos de ~~se P,?r;t~9U~~~:~j?,p1~~rgfl sl,\u.ac;aqde ~on- toria da: l,ifigLiaportuguesa ern Mtic;ambique. .,' ,I >,1 c.' '," ..1.,

c' Glado de. II"g~as ~m,.,qU?ls'een~o.nfr~; I "E,',r;(.i· .c'~? '.;)' ," , ,,"':" No final desta apresentacao, procurarernos mostrar defque 'moao 'nos
·"JqB~rdq's~ pr9,Cuf~"",;;p,~eei:\(je?l/.~,[l19liyfl!'q~p ~i~liqgve_m.§,~llUagao pareee que esle li~o de investiqacao p,,?e s%?e~~n",~I,~i.do:,1~9do~.IJl.vjs.-,
. .11 d~'80rt~g)Jelsym ,~ps:~m~t9~t9a.,qe,p~trq~ P~'§~~,I,@uP~IJ1~,nte,color1l~ ta uma pen~dlzac;a<>,mars ade.~uada" ~lao~o,d? P?~t~ ~e vrsta d~ ~I~!ona

!i~~~~~elo~' portugu~s,es np':,n')epmQ,:eppqjl):;mq~.QnSe,o}resultado; externa daling'ua;d6mo tarnbern dasua hlstdrl'eiinterna. ' '
')lri~~!~li~()'\oi iOlalme'n!" distinto. lIej~-.~e,IP@'exernplo; .0 caso. de , 2.1.8 - Urn ~ulro aspeoto sobre 0 qual parses impdrlilnle cham ara al~';,ao

,'~1 lCabo)~Verde,1ondase fqrmou urn..c~i,qyJPcd,~_qa~e;J!3xlcal·portuquesai-. e a dificuldade que ha em fazer referencia a Mocarnbiqus como ump~is tal
\ .,f", .' I:' ".I( ,II, • t I' ua maternada.

" ,9U.~·C,~sodo Brasil, o~de.~ p<?~uglJ.est.~~"pr~o.u_q,mg., ... ., .' como s~apr~s,enta. hoje: Per um Iado.ras suas fronteiras actuaisso em
'gr~ndemaioda,clft. populacao, i' 1:' C'" . ",f' '. iJf' J.r~·.':OlL> \ ',' 1918.fo.rarn,fixada~, rnais -de quatrocentos anosdepois da chegada dos

'I, '! " .,':, ,,',::, , u lc': ~,'i; "~'" -,":,','iO'.< i I' 'f) (,;. . If ; ');i~" primei~osportuquesas aests territorio. Por outro lado, ao Iongo deste peri-
2,·' .p ta de-periodizacao' da histoNa Ida;I(ngua, por'tugiIesa" .~... odo - E1;r:n,e~!lloposterio(mente,-'O deserwolvimento nao se processou 'de'

'. ,.opos • . .1;!'".,' . .J '.'"", "'.' ."" ,,,..;, .s ,,; ,,', h"": .' forma,hQlJ1og~nea,a.n Ivel nacionaf« caracterizando-ss pela- existencia- de '
em-Moqambique , , ,'", "",."'1.." lJ~;fll ob {o, 0:1.:',\';-; c'li~,l - GDil~,1l!1' 'bQI~as de 9.~§eflv.olvimento(egional. Porrexemplc, atefinais de-seculo XIX, \,n)h:l'!'''i';t':\~('":!ol~'':,, -'j". ","" , .. a ._ '" , .' . .
2.1 ~Aspectos preliminares '.. ','i i" . ';'1, "",,',,;,il' ';"',' :'1, .:'< i : teglao,suLt(;)mmultopouca irnportancia cQ~parativ~mente,ao C8'nttcH'lort~:';
2'1' of '.~J.il\. .•.. t:"b' I' '.'as."difi:!lr.'~n.tes"fa.s.""'&,{j.a hiitqrip. ext~rn,.a.da:"hmgua onde se concentram os focos do desenvolvirnanto urbane. '•• I" 1"\0esa eecer . .: """'."',.,. ,;. ,_,'" j •

p6}tugu~sa err{ Md9~'~'~jqli:~,"nao se;pbde perder de vista 9ue\ seja: ern','
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Seja pela resistencia cultural a penetracao portuguesa, seja pelapropria
poJitica da potencia colonial, mais voltada para 0 Brasil que para a Africa, a
verdade e que, num primeiro perlodo, e quase inexistente 0 contacto com
portugal (e com a lingua portuguesa). A ocupacao militar e a gestao pollti-
ca estao reduzidas ao mlnimo. Note-se que so a partir de 1752 e que a
administra9ao de Mocarnbique passa a depender directamente de Portu-
gal (e nao da India), e so nos finais do seculo XIX (1886) tern inlcio as
campanhas militares ditas de "pacificacao", atraves das quais os portugue-
ses procuram assegurar a sua presenca neste territorio.

E neste perfodo que tern igualmente irucio a exploracao agrIcola do pals.
No Norte, desenvolvem-se os centros urbanos da IIha de Mocarnbiqua, de
Tete e de Quelimane, e e tarnbsm nesta altura que surgem nesta regiao do
pais os primeiros periodicos em lingua portuguesa.

A nfvel da educacao formal, muito pouco existe ainda: em 1890, havia
uma unica escola prlrnaria em todo 0 pats, e em 19150 total de escolas
era de sessenta e oito, na maior parte dos casos dirigidas por rnissoes
catoticas.

Desta forma, torna-se diffcil estabelecer uma periodizacao que seja vali-
da para 0 territorio rnocarnbicano como urn todo hornoqeneo.

2.2 - Pro posta de perlodlzacao
2.2.1 - Na periodizacao que se segue, propoe-se dividir a historia da lingua
portuguesa em Mocambique em tres fases, tendo- se escolhido, para as
delimitar, datas relativas a factos que podem ter desempenhado urn papel
de relevo na implantacao desta lingua. t:Jesta proposta, 0 perfodo colonial
(1498-1975) e subdividido em duas fases, que se distinguem relativamente
ao peso da presence portuguesa no territorio rnocambicano.

A presente proposta constitui, por conseguinte, uma base de trabalho
posslvel, nao se excluindo outras hipoteses de agrupamento dos factos
historico-sociais.

Assim, por exemplo, dada a fraca ditusaodo Portuques ao longo de toda
a epcca colonial, uma alternatjva a periodizacao a ser aqui apresentada,
poderia ser 0 estabelecimento de duas fases apenas:

- a primeira incluiria todo 0 perlodo colonial, ao longo do qual 0 Portu-
gues e essencialmente a lingua de uma comunidade linqufstlca que 2~ FASE: 1918 _ 1975
abandonara 0 pais a partir da independencia; . , ' , , ,

, , , , , _. , Nesta ultima fase do dominie colonial em MOCfambique, embora 0 Portu-
- a segunda fase rrucrar-se-ra corn a independencia (1975), data a partir gue& esteja ainda pou dif did t I _

,,- ' - , co I un I 0 en re a popu acao local pode
da qual 0 portugues retorcou a sua posicao como lingua de estatuto considerar-se que se trata d "f de i I _ " '

, ' " 'hi h' id d·" d lit e uma ase e Imp antacao em que se de-elevado, propna para dornlnios Ig ou para a VI a rana as e I es senvolvem as bases socials dif - d I' ,
, detri d I' bicanas." (F 94) para a I usao esta mquaurbanizadas, em etnmento as mguas rnocam icanas. IRMINO Em 1930 atraves do "Act C I 'I'" iad I '1·-
_ ' " , _' 0 0 onra ,e cna a a egis a9ao que regula a

2.2.2 - As tres fases de historia da lingua relacao de Portugal com as cotonias. Alargam-se os focos de desenvolvi-

1~ FASE: 1498 - 1918, em ue: me~to que p~dem c?nstituir u~a rede social importante do ponto de vista
,q .. da l,mpl,anta9ao da lingua. A nfvel da educacao, destaca-se a criacao do

- 1498 e a data d,a chegada de Vasco ~~ Gama a MOCfa~blq~e, ,. e~slno mdlgena, a partir de 1930, com 0 qual se pretende atingir a popula-
- 1918 marca 0 firn das campanhas militates de ocupacao sistematica 9,ao local, dando-Ihe acesso a instrucao formal em Portuques, E neste pe-

do pais. rlodo que sao criadas, em diversos pontos de Moc;ambique, Companhias
Do ponto de vista da lingua portuguesa, esta longa primeira fase pode de explorac;ao agricola, ao mesmo tempo que se desenvolvem os centros

ser caracterizada como "fase preparatoria". De acordo com ~rbanos no suI do pals, e que se inicia a colonizacao massiva deste territo-
[FERREIRA77:54-55], "os portugueses desembarcaram em Moc;ambique no no (1950: 50 000 colonos; 1960: 90 000 colonos).
seculo XV, sendo ai a penetracao muito mais diffcil do que em Angola. 0 d Segundo [MENDONQA87:75], "a gera9ao que produz os primeiros homens
islamismo tinha ja estabelecido ralzes profundas (...). Vasco da Gama fala· e le~ras mocambicanossttuou a sua accao entre 1910 e 1940". Por con-
va de urn povo com uma cultura rnais avancada que a portuquesa, Uma ~~gUlnte, nesta fase ja cornecarn a surgir produtores rnocambicanos de
elite local, principal mente swahili, vivia em cidades administradas por ara- ~scurso ,em Portuques, ~ventuais portadores de uma norma culta, seja ela
bes que tinham divulgado a sua cultura e reliqiao." O<;amblcana ou europera,
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o desencadeamento da chamada "'Luta Armada de Libertacao Nacio-
nal", em 1962, da origem a um conjunto de medidas "simb6Iicas"
[FERREIRA77:109] no campo educacional, atraves das quais se pretende
fornecer uma imagem positiva da presenca portuguesa em MO<fambique.A
titulo de exemplo, pode referir-se a cria<fao do ensino universitarlo, ou a
producao ?e novos manuais escolares, africanizados, em que se incluem
temas africanos, e nao apenas portugueses.

3i!FASE: 1975- ...
A partir da indapendencia de MO<fambique,0 amplo processo de valoriza-
<fao desta Ifngua: teve inumeras consequencias, relevantes do ponto de
vista da sua ditusao e do seu estatuto a nfvel nacional. De uma forma geral,
esta fase poderia ser,caracterizada como "fase de consolidacao".

o Portuques torna-se verdadeiramente uma lingua de prestigio: as no-
vas gera<foes das classes mais favorecidas dos centros urbanos apren-
dem cada vez menos as LB's. 0 Portuques a a lingua de acesso aos pos-
tos importantes. Fica assim assegurada socialmente a base para se de-
sencadear 0 processo de formacao da variedade rnocarnbicana do Portu-
gues, isto a, pode considerar-se que existe uma comunidade de locutores
que nao s6 falam Portuques como escolhem esta lingua como a unica a
transmitir as novas qeracoes,

Uma area em que se evidencia este processo de ditusao do Portuques a
a area da educacao. A politic a do novo pars independente estabeleceu 0
Portuques nao s6 como a lingua oficial, mas igualmente como a unica
lingua de ensino. Para 0 novo governo, 0 Portuques devia funcionar como
"lingua de unidade nacional" e, nesse sentido, foram tomadas medidas
que permitissem implementar esta opcao polltica. Os dados referentes a
area educacional revelam que, imediatamente a seguir a lndapendencia, 0
nurnero de alunos inscritos no ensino prirnario duplicou, passando de 650
000 para quase 1 300 000. Este nurnero manteve-se praticamente inalterado
ate ao momento presente, podendo constituir um indicador sobre a percen-
tagem de populacao que teve contacto com 0 Portuques nos ultirnos quase
vinte anos atraves do ensino formal.

Em funcao da perspectiva de observacao, esta terceira fase poderia ser
caracterizada:

_ como fase "aglutinadora" ou "glotofagica", uma vez que 0 Portuques
vai progressivamente ocupando 0 lugar social das Ifnguas maternas,
do grupo bantu; ou
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_ como fase de "apropriacao" ou "endoqenizacao", uma vez que, dado 0

papel social de relevo do Portuques na construcao da actual socieda-
de mocambicana, este corneca a ser sentido como lingua nacio~al.

A nfvel oficial, constata-se que nao existe um consenso sobre a forma
de gerir a relacao entre as diferentes IInguas em confronto. Em 1983, por
exemplo, num documento emanado do Gabinete do Secretario de Estado
da Cultura, considera-se necessario promover 0 uso das Ifnguas nacio-
nais, uma vez que a politica lingufstica deve reflectir a identidade
mO<fambicana.Neste documento, chama-se a atencao para 0 facto de 0

portugues nao ser conhecido pela maioria da populacao, nao podendo ser
considerado uma Ifngua rnocarnbicana. Contudo, nenhuma medida poste-
rior assinala qualquer decisao oficial sobre este ass/unto. Como ressalta
LOPES94, ao longo das duas decadas que decorreram depois da indepen-
dencia, "evitar a forrnulacao de uma polltica" parece ser a caracterfstica mais
saliente da polftica do governo relativamente as questoes lingufsticas.

o papel "qlotofaqico" do Portuques a analisado por HONWANA94 como
resultando do "excessive receio em relacao as manitestacoes de tribalismo
o que levou a que sernpre houvesse recuos e indeci~oes na irnplementacao
de uma polftica de prornocao das IInguas mO<fambipanas".

A "endoqenizacao" do Portuques, por seu lado, parece ser urna realida-
de ja assumida por muitos intelectuais africanos/ Assifn, sem recusar 0

papel que as LB's devem (continuar a) ter na cornunicacao:
- a nfvel do seu quotidiano; e tarnbern /
- a nfvel oficial, como lingua de ensino ou das instituicoes judiciais,
mas verificando que 0 discurso em Portuques produzido em Mocarnbique

proporciona evidencias sobre 0 processo de apropriacao desta lingua pe-
los locutores rnocarnbicanos - cuja apresentacao ultrapassa 0 ambito des-
ta proposta - defende-se "uma politic a que mantenha um equillbrio entre
as Ifnguas de Mocarnbique usadas no territ6rio nacional "(FIRMINO94).

3 - Perspectivas de investigacao
Conforme foi atras referido, a periodizacao da hist6ria do Portuques em
M0<fambique aqui apresentada constitui a proposta que parece possfvel
farmular no estado actual do conhecimento sobre este tema.

Do ponto de vista da hist6ria externa da lingua, s6 pesquisas posteriores
sabre areas sociais em que 0 Portuques tem um papel de relevo poderao
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fornecer argumentos que permitam validar a escolha dos marcos hist6ri-
cos aqui propostos. Com efeito, e legftimo considerar que s6 0 conheci-
mento de areas da hist6ria de Mocambique - relativas, por exemplo, a
orqanizacao do sistema de educacao oficial e religiosa, ao desenvolvimen-
to urbano, a difusao da imprensa, ou as associacoes indfgenas - podera
mostrar 0 impacto real sobre a difusao do Portuques destes sectores da
vida nacional, directamente associados a interaccao verbal nesta Ifngua.

Por outro lado, tendo em vista a hist6ria da formacao desta variedade do
Portuques, pode prever-se que s6 0 conhecimento de propriedades do Por-
tuques falado/escrito em Mocarnbique em fases anteriores da sua hist6ria
podera permitir delimitar os perfodos relevantes.

Neste campo, tudo esta ainda por fazer: nao existe um levantamento
das fontes que podem constituir documentos validos sobre a Ifngua portu-
guesa usada em Mocarnbique, assim como, conforme se referiu no infcio,
nao se dispc5e de estudos sobre caracterfsticas do PM anteriores aos anos
setenta, ainda que existam dados empfricos disponfveis, apropriados para
este tipo de investiqacao, A titulo de exemplo, pode referir-se que, numa
breve pesquisa sobre textos publicados no jornal"O Africano" (1911-1919)
(cfr, SOARES& ZAMPARONI92), se encontraram:

- neologismos de origem bantu, adaptados a ortografia portuguesa, como
mulungo (branco), milando (confusao), tinemba (polfcias), canganhit;ar
(enganar) ou tingar (fugir);

- neologismos de origem portuguesa, como chapa monccidica (definida
por [SOARES& ZAMPARONI92:176], como "chapa rnetalica de identifica-
<fao e numerada que todo 0 indfgena residente em Lourenco Marques
tinha de ter presa no brace, institufda por Albano Sei<fa Moncada");

- frases do discurso em Portuques dirigido por funclonarios coloniais a
populacaolocal, como eu jci escreveu os palhotas deste gente, onde
se exibem, na area da concordancia verbal ou de atnbuicao de genero
a nomes da lingua portuguesa, fen6menos que podem ser interpreta-
dos como evidencias, indirectas, de propriedades do discurso produ-
zido por falantes rnocambicanos de Portugues/L2.

Em face de dados desta natureza, pode admitir-se a hipotese de que,
antes da fase de "irnplantacao" do Portuques (1918-1975), ja no infcio do
seculo estava em curso um processo de dilerenciacao (/endogeniza<fao)
do Portuques relativamente a norma europeia. Nao levaremos adiante este
tioo de reflexc5es, que nos conduziriam provavelmente a uma revisao dos

I
m
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marcos hist6ricos aqui considerados relevantes. Conforme foi dito, nao se
trata de problematizar as escolhas referentes a petiooizacao apresentada,
mas de fornecer algumas pistas de trabalho.

Em jeito de conclusao, podemos dizer que, na area da hist6ria da lingua
portuguesa em Mocambique, externa como interna, tudo esta ainda prati-
camente por fazer. Esperamos que esta proposta, breve, constitua um es-
tfmulo para futuras investiqacoes, de forma a tornar mais transparente 0
processo de formacao desta variedade "african a" do Portuques.
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CAPITULO 4

PAPEL DA INTERFERENCIA SEMANTICA
NA MUDAN<;A LINGUiSTICA'

1 - Introducao

Actualmente, 0 estatuto de lingua segunda, tfpico do Portuques em
Mocarnbique, confere aos estudos sobre esta lingua um papel privilegiado
na cornpreensao dos mecanismos que regulam os processos de rnudanca
linguistica em situacao de contacto de IInguas, nos quais se pode incluir a
formacao das linguas crioulas. Com efeito, ainda que as rnudancas do PM
nao apresentem 0 caracter 'catastrofico" [BICKERTON 88:268] que parece
estar associado a formacao dos crioulos, a situacao de contacto constante
com IInguas do grupo bantu - as Lt's da maior parte dos falantes - torna
mais acentuadas e, consequentemente mais visiveis, as estrateqias
adoptadas pelos locutores na construcao da qrarnatica da L2, 0 Portuques.

o papel de lingua veicular atribuido oficialmente ao Portuquss em
Mocambiqus implica que e usada em rnultiplas situacoes da vida quotidia-
na, podendo mesmo tomar-se a unica lingua de cornunicacao dos falantes
em certas circunstancias, relacionadas com a sua vida familiar e/ou profis-
sional, em que praticamente nao e requerido 0 uso das suas L1'so Pode
pois admitir-se que a gramatica do Portugues/L2 de Mocarnbique e um
sistema de conhecimento estruturado e relativamente estavel, constituin-

. Comunica980 apresentada no Col6quio sobre "Crioulos de base lexical portuguesa"
(Lisboa, 26-28/6/91), publicada in: Actas do Col6quio sobre "Crioulos de Base Lexical Pot-
tuguesa", A. Khim e E. Andrade (orgs.). Lisboa, Edicoes Colibri, 1992, p. 73-80. Aqradeco
ao Alain Khim as suas rellexoas sobre 0 tema desta cornunicacao. Ao Bento Sitoe e ao
Armindo Ngunga agrade90 igualmente a sua contribuicao na preparacao dos dados empiricos
das linguas Tsonga e Yao.
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do, por c~nseguinte, uma base legftima para a natureza da investiqacao
que realizamos.

o estudo desta qramatlca da instruc;:6es sobre as estrateqias de aprendi-
zagem, adoptadas na sua construcao, que poderao estar na origem da
mudanc;:a do modele gramatical original, 0 PE. Uma estrateqia que ressalta
deste estudo do Portugues/L2 de Moc;:ambique diz respeito ao papel que a
interterencia semantics pode desempenhar na forma da sua qramatica. De
um modo mais especffico, constata-se que ha modificac;:6es que ocorrem
em diferentes areas da qramatica do PE, que sac condicionadas por um
mesmo factor, 0 trace sernantico l+ HUM], que actua de forma relevante na
orqanizacao da qrarnatica das LB/L 1's dos falantes e se rnantem activo na
qrarnatica do Portugues/L2 1.

Resultados deste tipo parecem poder contribuir para a reconstituicao da
genese das Ifnguas crioulas, formadas igualmente em situacoes de
multilinguismo, e, por outro lado, podem permitir articular entre si diferen-
tes tipos de processos formais, restringindo assim 0 quadro descritivo das
qramaticas destas Ifnguas 2. Por outras palavras, ao aproximar dos criou-
los 0 Portugues/L2 de Moc;:ambique, nao estamos a querer associa-los como
um tipo '''especial'' de Ifnguas, mas estamos apenas a considerar que, nos
casos em que 0 contacto de Ifnguas constitui a situacao lingufstica tfpica,
pode ser util observar 0 papel e as consequencias da sernantica na forma
e orqanizacao das qramaticas dessas Ifnguas, sejam elas crioulas ou nao,

2 - Construcoes com SN's [+ Humano] no Portugues de
Mocarnbique

Nesta cornunicacao, gostarfamos de apresentar estruturas do Portuques/
L2 de Moc;:ambique, observaveis no discurso oral e escrito de falantes adul-
tos e instrufdos (com nove anos de escolaridade, pelo menos), em que a
presenc;:a de SN's com 0 trace l+ HUM] parece ter uma irnportancia particu-
lar. Observem-se alguns exemplos de construcoes, retiradas do discurso
produzido por esses falantes:

'{ ) (1) a. Era 0 coman~ante a explic~r [0 tal major]ol [a situeceo militar]oo'
(i\'\. (PE = .., explicer ao tal major ...)
\9

1 Frequentemente em interaccao com outros parametres (vide [COMRIE 81:179]).
2 Esta analise situa-se na perspectiva de SEUREN & WEKKER 86, que consideram a "Trans-

parencia Sernantica" um factor determinante na genese dos crioulos, e procuram demons-
trar a irnportancia desta nocao numa teoria geral da linguagem.
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b. Demonstrou [as outras mulheres]o, [0 papel do destacamento
feminino]oo' (PE = demonstrou as outras mulheres ...)

c. [0 lrmiio] foi concedido uma bolsa de estudos. (PE = passiva
"dativa" de conceder (a)o irmiio uma bolsa de estudos)

d. [0 Chiquinho] foi prestado essistencie. (PE = passiva "dativa" de
prestar essistencie (a)o Chiquinho)

(2) a. 0 Fernando preferiu-se da tal rapariga.
b. Esse rapaz simpatizou-se com essa moce.
c. A senhora desconfiou-se este senhor

Em (1a e b), os constituintes com a funcao gramatical de 01, 0 tal major
e as outras mulheres, ocupam a posicao adjacente ao verba e, em ambos
os casos, estes SN's nao sac regidos pela preposicao a que, na variante

1 europeia, acompanha obrigatoriamente os constituintes 01. Em (1c e d),
ocupam a posicao de SU de frases passivas, os SN's 0 lrmso e os dois,
que desempenham a FG/OI em frases basicas correspondentes. Quanto
as frases (2a-c), pode observar-se que e utilizado um clltico de flexao refle-
xiva junto de verbos transitivos ou intransitivos, que, no PE, nao admitem
este tipo de construcao, A insercao deste clftico, do ponto de vista dos
falantes que realizarn este tipo de construcoes, pode ser interpretada como
introduzindo na frase uma informacao do tipo "para si"/"em seu beneffcio",
isto e, como instituindo 0 SN/SU como beneficiario da accao descrita pelo
verbo.

Em qualquer uma das estruturas contidas nestes grupos de frases, se
verifica a presenc;:a de SN's com 0 trace [+ HUM]: no primeiro caso, porque
os argumentos 01.sac constituintes com este trace semantico e, no segun-
do caso, porque os SN's/SU, com os quais o-clitico esta associado, apre-
sentam, em todas as frases, este mesmo trace sernantico.

Contudo, numa primeira abordagem, parece possfvel fornecer explica-
c;:6espara a ocorrencia das alteracoes da qramatica do PE sem apelar para
esta propriedade semantica, partilhada pelos dois tipos de estruturas: nas
frases (1a-d), parece tratar-se de modificac;:6es no comportamento sintacti-
co do complemento 01 e, nas frases (2a-c), sac as condicoes de utillzacao
do reflexivo que parecem estar em questao.

Comec;:aremos pois por identificar, de uma forma breve, as principais
propriedades das estruturas estabelecidas como base desta analise,
sem tomar em consideracao a hipotese de actuacao do trace sernanti-
co l+ HUM].
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Assim, no caso da alteracao do comportamento dos argumentos Ol, pode
admitir-se que a supressao da preposicao a esta crucial mente associada a
uma rnodificacao dos requisitos de rnarcacao casual fixados pela gramati.
ca do PE. A sua ausencia da origem a construcoes de duplo objecto ern
que, de acordo com esses requisitos, nao ha condicoes para atribuiyao de
caso estrutural aos dois SN's contidos na estrutura argumental do verbo.
As frases passivas (1c e d), em que 0 constituinte 01 ocupa a posicao de
SU parecem decorrer deste movimento de 01para a posicao de 00 3. A
supressao da preposicao e que possibilita por conseguinte os "avances'
do constituinte 01para a posicao de 00 e SU 4.

No caso da insercao do reflexive (frases (2a-c)), pode supor-se que este
constitui urn meio lexical que permite a interpretacao do SN/SU como
beneficiario das accoes descritas pelos verbos 5. Neste tipo de frases, por
conseguinte, a presence do clftico nao parece decorrer da rnodificacao das
propriedades lexicais dos verbos atingidos, isto e, nao parece estar associ-
ada a insercao de urn novo arqurnento/beneficiario na estrutura argumental
do verbo. a usa do clftico parece destinar- se a obter urn efeito semantlco,
que permita par em relevo a afectacao, pela accao descrita pelo verbo, da
entidade designada pelo SN/SU.

Numa analise deste tipo, nao parece pois necessario apelar para a pre-
senca do trace l+ HUM] e, ainda menos, para a actuacao das L1 dos falan-
tes, como forma de compreender as construcoes por eles realizadas. Con-
tudo, ha questoes que, relativamente a estes dois tipos de alteracao da
gramatica do PE parecem problematizar a compreensao destes fen6menos.
Assim:

(i) No que diz respeito aos complementos Ol, e necessario destacar em
primeiro lugar que se trata de argumentos que exibem tipicamente 0 trace
l+ ANIMAOO] e frequentemente l+ HUM]. Por outro lado, como se pode
observar nos exemplos apresentados, a supressao da preposicao obede-
ce a certos requisitos configuracionais, uma vez que n'aoe suprimida quan-

3 Veja-se [GON!;ALVES90:cap.3], para uma arqurnentacao mais longa sobre esta ques-
tao,

40 uso da nocao de "avancc" relaciona-se com a suposicao de que, na linha de KEENAN
& COMRIE 77, existe uma hierarquia das FG's ("hierarquia da acessibilidade") ==
SU>OD>OI >OBl>G EN>OCOM P.

5 Este tenomeno nao parece poder ser interpetado como indicando, de uma forma g,eral,
as dificuldades dos falantes na utilizatrao de clfticos do PE porque estes suprimem sistema-
ticamente 0 clitico anticausativo com verbos do tipo de aproximar-se, atrasar-se ou dlvettir-se.
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do 01 se encontra na sua posicao basica (a direita do 00). Na generali-
da:a dos casos, esta supressao esta as~~iada.ao chamado ·mo~ime~to
dative'. com oeslccacao do 01para a posicao a~Jacente ao verbo: E assim
que nao se encontram, no discu.rso em Portugues/L2 de Mocarnbique, fra-
ses equivalentes a (ta e b) do tIPO:

(3) a. Era 0 comandante a explicar [a sltuecso militarjOD [0 tal majorjol
b. Demonstrou [0 papel do destacamento femininojoD [as outras

mulheresjo,
Por outras palavras, a supressao da preposicao a parece constituir o·

fen6meno que legitima os processos de avanco dos argumentos Ol, SN's
l+ ANIMAOO]/[+ HUM], para as posicoes mais proeminentes
sintacticamente, de 00 e SUo

(ii) No que diz respeito ao clltico reflexivo, ha a notar que a sua insercao
esta associada sistematicamente a uma certa classe sernantica de verbos,
experienciais e de actividade mental, que seleccionam tipicamente SN's/
SU [+ HUM]. as constituintes com este trace semantico passam a ter acesso
ao papel de beneficiario, que ocupa uma posicao proeminente numa "hie-
rarquia ternatica" 6. as falantes introduzem, assim, no Portuques, urn pro-
cesso lexical que possibilita 0 avanco hierarquico de SN's l+ HUM].

Em face deste tipo de dados, parece necessario interrogarmo-nos sobre
a possibilidade de ignorar 0 papel do factor sernantico na interpretacao das
estruturas do PM aqui observadas e, mais especificamente, colocarmo-nos
questoes como: sera que estas alteracoss constituem estrateqias
introduzidas no Portuquss com vista a criar processos sintacticos (0 "movi-
mento dativo") e lexicais (0 clinco reflexivo) que, numa hierarquia das FGs
ou numa hierarquia ternatica, deem acesso, aos SN's l+ HUM], a funcoes
sintacticas (00 e SU) ou papeis sernanticos (beneficiario), que ocupam
posiyoes proeminentes?

Se se admitirque, com efeito, estas alteracoes sintacticas e lexicais, que
s~ observam no PM, representam as consequencias visfveis da irnportan-
cia da semantica na forma das gramaticas, essas estruturas pass am a es-
tar associadas entre si e deixam de ser tratadas como fen6menos indepen-
de~tes. A questao esta entao em saber qual a fonte desta "promocao" dos
SN s que apresentam 0 trace I+ HUM]. Eo modelo da lingua materna? au

eEstamos a pensar numa hierarquia de casos semanticos, do tipoda que e proposta por
HYMAN& DURANTI82. Nesta hierarquia, opapel de "beneficicirio" ocupa (deools do "agen-
te") a positrao rnais proeminente: BEN>REC>PAC>INSTR.
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o da lingua-alvo? Ou sstarso OSdois sistemas linguisticos subordinados a
~ este ·parametro" sernantico?

Observando 0 modele gramatical da Hngua-alvo, 0 PE, verifica-se que,
ainda que existam alguns processos, lexicais e sintacticos, em que e rele-
vante a presence deste trace semantico (v.g. morfemas QU especificos
para l+ HUM], como quem, ou usa da preposicao a como marcador casual
de OD [+ HUM] em construcoes de redobro do clitico), esse trace semanti-
co n80 parece desempenhar um papel particularmente importante no caso
das estruturas afectadas. Assim, embora admitindo que a existencia de
tais processos pode ter favorecido as hip6teses dos falantes sobre a gra-
rnatica da Ifngua-alvo, parece, contudo, pouco provavel que as mudancas
aqui analisadas, em que estao em causa constituintes l+ HUM], tenham a
sua origem no modele do PE.

Por conseguinte, torna-se necessario observar a qramatica das LB/L 1's
dos falantes, com vista a determinar como actua este factor sernantico na
sua orqanizacao. A observacao dos dados empiricos permite detectar urn
conjunto de estruturas em que a presence do trace l+ HUM] condiciona a
sua forma assim como as regras de que decorrem.

Na jmpossibilidade de reunir aqui dados sobre a totalidade das LB/L 1's
destes falantes de Portuques 7, e admitindo que esta propriedade sernanti-
ca e importante nas varias linguas desta familia linguistica, apresentare-
mos aqui exemplos das linguas "Tsonga" (T) e "Yao" (Y).

Observem-se, em primeiro lugar, frases em que ocorrem verbos que
subcategorizam dois argumentos (equivalentes a OD e 01 em Portuques)";

(4) a. Mamana anyikilemali vatsongwana. (T)
Lit. Mulher deu dinheiro criancas.
a'. Wakongwe wapele inbiya wanace. (Y)

Lit. Mulher deu dinheiro criancas.
"A mulher deu dinheiro as criancas."

7 Dado 0 panorama lingufstico de Moyambique, isso significaria lidar com dados de mais
de uma dezena de Ifnguas.

8 Este tipo de esquema funcional, em que 0 verbo subcategoriza dois complementos,
ocorre nas LB's, (a) com verbos ditransitivos que nEWexibem nenhuma marca morfologica
especffica (como os que sac apresentados nos exemplos (4a-d')), (b) com verbos transiti·
vos a que foi aplicado um sufixo (v.g., em Tsonga, [-yiva SN/ODj (= [roubar ODj)/[yiveia sNi
01 SN/ODj (= [roubar OD 01]), e ainda (c) com verbos transitivos que seleccionam um sr
(equivalente a 01 do Portugues), cuja preposlcao, se esse complemento estiver adjacent!
ao verbo, pode nao estar realizada lexicalmente (v.g. em Y, [-wenda SN/OD SP/Olj (= [pe'
dir OD 01])/ [-wenda SN/OI SN/ODj.
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b. Mamana anyikile vatsongwana mali. (T)
Lit. Mulher deu criancas dinheiro.
b'. Wakongwe wapele wanace mbiya. (Y)
Lit. Mulher deu criancas dinheiro

"A mulher deu as criancas dinheiro."

c. ? Mali yinyikiwile vatsongwana. (T)
Lit. Dinheiro foi dado criancas,
c'. "'Mbiyasipelegwe wanace. (Y)

Lit. Dinheiro foi dado criancas,
"Foi dado dinheiro as criancas."

d. Vatsongwana vanyikiwile mali. (T)
Lit. Criancas foram dadas dinheiro.
d'. Wanace apelegwe mbiya. (Y)
Lit. Criancas foram dadas dinheiro.

(Sem "equivalente" no Portuques europeu)

As frases (4a e a') exibem a POSi<f80basica dos argumentos do verba
dar. Em (4b. e b'), verifica-se que 0 SN l+ HUM] pode ocupar a POSi<f80
adjacente ao verba 9. Porern, 0 aspecto mais saliente, no contexto desta
analise, e que, conforme se pode observar em (4d e d'), em frases passi-
vas e 0 SN l+ HUM] criences (vatsongwana em T e wanace em Y) que
pode avancar para a POSi<f80de SU: de acordo com (4c e c'), 0 movimento
para a POSi<f80de SU do SN [- HUM] dinheiro (mali em T e mbiya em Y) ou
gera frases menos aceitaveis (como em T), ou torna a frase mesmo
agramatical (como em V).

Quanto as frases em que e introduzido um clftico de flexao reflexiva,
verifica-se que correspondem a casos em que, nas LB's, e inserido um
sufixo verbal, uma extensao aplicativa, que viabiliza a insercao de um novo
argumento do verbo, ao qual e atribufdo 0 papel de beneficiarlo. Exemplos:

(5) a. Wanuna alangile [mova wa nkuxe]. (T)
Lit. Homem escolheu carro azul.
a'. Walume asagwi/e [motoke ja buluwuj. (Y)
Lit. Homem escolheu carro azul.

'0 homem escolheu 0 carro azul."

9 Note-se, contudo, que, por razoss que ultrapassarn 0 contexto desta analise, esta or-
dem dos argumenlos do verbo e sentida pelos falanles nativos das duas Ifnguas como
sendo menos boa.
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b. Wanuna alangelile [mungani wa yena} [mova wankuxe}.(7)
Lit. Homem escolheu amigo de ele carro azul
b'. Walume wasagudile [ajawo} [motokaja buluwu}. (Y)
Lit. Homem escolheu amigo dele carro azul

'0 homem escolheu 0 carro azul para 0 amigo."
c. Wanuna atilangelile l t ] [mova wa nkuxe}. (T)

Lit. Homem se escolheu carro azul.
c'. Walume adisagudile [-} [motokaja buluwu}. (Y)

Lit. Homem se escolheu carro azul.
'0 homem escolheu para si (em seu beneffcio) 0 carro azul".

Nas frases (Sa e a'), ocorre a forma simples do verba transitivo escolher.
Em (5b e b'), os verbos sac ja morfologicamente complexos, com insercao
da extensao aplicativa: a posicao sintactica definida por essa extensao esta
ocupada por urn SN lexicalmente realizado amigo dele (mungani wa yena
em (5b) e ajawo (5b'», marcado tematicamente como beneficiario. Caso
essa posicao se encontre vazia, como em (5c e c'), e seja usado 0 reflexive
(-ti em T e -di- em Y), isso significa que tanto a posicao sintactica de SU
como a do complemento beneficiario se referem a mesma entidade.
Considera-se assim que existe uma entidade humana, designada pelo nome
homem (wanuna em T e walume em V), que realiza a accao de escolher e
e, ao mesmo tempo, a beneficiaria desta accao. 0 efeito semantico deste
tipo de construcao e a entatizacao do papel ternatico atribufdo ao SN/SU
r- HUM].

Esta breve apresentacao de dados de .duas LB/L 1's dos falantes do PM
pretendeu par em destaque algumas estrateqias gramaticais que permi-
tern promover, sintactica e semanticamente, SN's l+ HUM].

Nao parecendo haver, con forme foi visto, na gramatica do PE, a
IIngua-alvo, processos formais que possam considerar-se 0 modele dos
falantes para as estruturas que realizam em Portugues/L2, e tendo-se cons-
tatado que existem, nas LB's, varias propriedades similares as da gramati-
ca do PM, pode supor-se que, na aprendizagem do Portugues/L2, os falan-
tes sejam condicionados por esta propriedade das suas L1's. E, por conse-
guinte, natural que se encontrem, no discurso produzido ao longo deste
processo de aprendizagem do Portuques, evidencias de estruturas ou re-
gras, cuja fonte reside no modele gramatical inlcial. Porern - e esse parece
ser 0 factor que fortalece esta perspectiva de analise - diferentemente do
que acontece com outras construcoes, em que os falantes abandonam as
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suas hipotes~s iniciais incorrectas sobre a gramatica do Portuques/
IIngua-alvo, verifica-se que os processso formais da gramatica do PM, que
sstao controlados pelo trace sernantico l+ HUM], tern tendencia a perma-
necer.

Ao definir a gramatica do PM, e pois vantajoso tomar em consideracao 0
papel que a lnterferencia sernantica tern na forma que esta gramatica apre-
senta. Esta parece ser uma perspectiva descritiva que permite restringir as
hipoteses sobre as rnudancas operadas na gramatica do PE e, em ultima
mstancia, providencia uma metodologia de abordagem das gramaticas de
Ifnguas em contacto.
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CAPITULO 5

MOVIMENTOS SINTACTICOS
NO PORTUGUES DE MO<;AMBIQUE*

1 - Introducao

Mcx;ambique situa-se na zona linguistica da familia de Iinguas comum-
mente designadas como bantu. 0 Portuoues, escolhido como lingua oficial
a partir da independencia (1975), e falado por menos de 30% da populacao
e constitui uma L2 para a quase totalidade dos seus Ialantes.'

Os estudos sobre 0 PM sac ainda dispersos e em ruirnero reduzido, nao
proporcionando uma visao global das suas caracterlsticas principais.

De uma maneira geral, a abordagem do PM tern-sa situado essencial-
mente na area da analise de erros. A partir de uma base emplrica, constitu-
Ida por textos (sobretudo escritos) produzidos por alunos da escola prima-
ria e secundana, e tomando a norma europeia como norma de reterencia,
classificam-se e descrevem-se os "erros" dos aprendizes. Considera-se
assim que os resultados deste tipo de investiqacao podem constituir instru-
mentos auxiliares na escolha das estrateqias de ensino do Portuquss pe-
las instituic;:oesoficiais, permitindo que, no final do processo de aprendiza-
gem desta lingua, esses "erros" estejam corrigidos .

. Comunica9iio apresentada no "V Coloquio Paraibano de Estudos Portugueses"
(Campina Grande, 15-19/09/92), publicada in: Momentos de Critiea Literaria VIII (Aetas
dos Congressos Literarios de Campina GrandeI1992). Campina Grande, 1994, p.471-47'9.

t Segundo dados estatisticos de 1980 a percentagem de falantes de PortuguesiL 1 erade 1,2 %. '
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Mais reoentemente, tern-se realizado alguns estudos, ja na area da lin-
guistica descritiva, sobre 0 discurso em Portuques dos adultos, que tern,
naturalmente, uma cornpetencia gramatical relativamente arnadurecida. Por
essa razao, os "desvios" a norma europeia, que ocorrem no seu discurso,
nao podem ser anallsados como "erros", pr6prios da qramatica provis6ria

dos aprendizes.
A perspectiva adoptada neste tipo de estudos e a de considerar que,

ainda que as estruturas produzidas pelos adultos sejam frequentemente
nao slsternaticas, devido a situacao de L2 do PM, os "desvios" que se apre-
sentam mais regulares podem ser tornados como (primeiras) evidsncias
sobre as caracteristicas da (futura) variedade rnocarnbicana do Portuques.
Trata-se natural mente de uma variedade em formacao, diferentemente do
que acontece com as variedades europeia ou brasileira, que apresentam
ja uma relativa estabilidade.

Considerando que 0 discurso produzido pelos falantes adultos do PM/L2
e analisavel no quadro da teoria da GU, este tipo de estudos procura cap-
tar as suas principais especificidades, integrando-as no conjunto estruturado/
ordenado da qrarnatica dessa variedade em formacao.

Este e 0 contexto da comunicacao que pretendo aqui apresentar. Con-
forme procurarei demonstrar, 0 tema escolhido, "movimentos sintacticos",
pode constituir urn ponto de partida produtivo com vista a caracterizacao
do PM, contribuindo para 0 conhecimento nao s6 de propriedades da sua
qramatica, mas tarnbem da hist6ria da sua formacao.

o pressuposto metodol6gico desta analise tern como base LIGHTFOOT79,
segundo 0 qual, "se ocorrerem simultaneamente varias mudancas, n6s va-
mos ( ...) relacionar estas rnudancas, mostrando que de facto sac simples-
mente rnanifestacoes de superffcie de uma unica rnudanca na gramatica"
(p. 15).

Na sequencia deste tipo de estudo, e dado 0 estatuto de L2 do PM,
procederei a uma analise de tipo contrastivo a fim de explicitar regras da
qrarnatica das L 1/LB's que parecem ter condicionado as construcoes ana-
lisadas. Como se vera, este tipo de inforrnacao constitui, por urn lado, urn
argumento em favor da interpretacao, inicialmente apresentada, das estru-
turas realizadas pelos falantes do' PM. Por outro lado, 0 rsconhecimento
desta inlluencia mostra de que forma a hist6ria da formacao da variedade
rnocarnbicana do Portuques e indissociavel de propriedades da qramatlca
das L 1/LB's dos seus falantes.
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2 - Passivas estranhas do Portugues em Mocambique
Tomarei como base para esta analise frases retiradas de urn corpus (oral e
escrito) 2, produzido por falantes adultos (mais de 18 anos) e com urn grau
medic de instrucao (9 anos de escolaridade pelo menos) 3. Para urn falante
de PE, estas frases contern "passivas estranhas" [ALBARRAN86]. Exemplos:

(1) a. Eu nso estou para ser abusado por militares.
b. As futuras vendedeiras dizem ter sldo atribufdas 0 terreno pe/as

autoridades po/iciais.
c. 0 que e importante aqui este em estes homens terem sido nesct-

dos em Mocembique.
Nestas frases, como se pode verificar, ocorre 0 movimento, para a posi-

9ao de sujeito, de constituintes que, do ponto de vista norma europeia, nao
teriam acesso a essa posicao sintactica ou por se tratar de SP's (vide (1 a e
b)), ou por nao constituirem complementos do verba (vide (1c)). Com efei-
to, sempre segundo a norma europeia:

- 0 verba abusar, que ocorre em (1 a), selecciona urn SP com a FG de
OBL, regido pela preposicao de;

- 0 verba atribuirde (1b) selecciona urn complemento com a FG de 01,
regido pela preposicao a (alern de urn SN com a FG de 00);

- nascer, verba intransitivo 4 que ocorre em (1c), nao selecciona nenhum
complemento que possa ser deslocado para a posicao de SU por ac-
tuacao das regras da passiva.

Em suma, nenhuma destas frases poderia ter-se formado a partir da
gramatica do PE.

Admitindo, conforme foi referido, que 0 discurso dos falantes do PM,
adultos/instruidos, e analtsavel como uma lingua natural no quadro da GU,
procurarei aqui estabelecer de que modo sac leqitirnaveis as frases do tipo
exemplificado em (1a-c).

2 Este trabalho tem como base dados empiricos, reunidos no ANEXO, retirados de [or-
nais e de um corpus (oral e escrito) produzido por estudantes universitarios (e reunido com
vista a realizayclo da minha tese de doutoramento (vide GON<;:ALVES90).

. 3Dado que 0 ensino formal em Moyambique e exclusivamente em Portugues, isto signi-
fr?a que estes locutores falam esta lingua ha cerca de nove anos, tempo que se pode con-
slderar suficiente para um relativo conhecimento da gramatica do Portuquss.

e Para efeitos desta comunicayclo, nao parece nscessario ter em conta a classificacao
deste verbo como inacusativo.
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A metodalogia de investlqacao que parece oferecer uma solucao plausr,
vel para esta questao podera consistir em tomar como base as regras (uni.
versais) de formacao da passiva. De acordo com estas regras, e tendo
apenas em consideracao os dados relevantes para esta analise, 0 rnovi,
mento sintactico do argumento com a FGlOD para a posicao de SU e 0
resultado da actuacao da regra de movimento de SN decorrente da aplica.
<fao da morfologia passiva 5 •

Retomando os exemplos (ta-c), pode poissupor-se que a sua estrutura
foi obtida a partir das seguintes frases basicas (retirados e mudados os
aspectos nao relevantes para esta dernonstracao):

(1)' a. Militares abusaram-[SNmej.

b. As autaridades pa/iciais atribufram [sJls futuras vendedelras] 0

terrena.

c. 0 que e impartante e elquem ter nascida [SNestes homens] em
Mocembique.

Segundo esta hipotese.jias frases (ta-c), ocupam a posicao sintactica
de SU as camplementas nominais que desempenham a FGlOD nas frases
basicas (t'a-c),

Neste caso, e necessaria estipular que as categarias naminais que ocu-
pam a posicao de SU nas frases (1a-c) (me, as futuras vendedeiras e estes
homens) foram deslocadas a partir de uma posicao de complemento,
subcategorizado pelos verbos com que ocorrem.

Se, tal como predizem os princfpios da GU, as propriedades lexicais se
projectam e conservam a nivel das estruturas sintacticas, as frases (1 a-c)
podem considerar-se evidencias sobre uma propriedade lexical comum aos
tres verbos nelas contidos (abusar, atribuir e nescen, que consiste em se-
leccionar urn SN 6 •

Com efeito, os dados ernplricos recolhidos parecem validar esta hipcte-
se. Comparem-se com as frases (1 'a-c) as seguintes frases basicas (igual-
mente retiradas do corpus), em que ocorrem verbos com propriedades
lexicais identicas:

5 Ainda que de uma forma pouco tecnlca, trata-se de uma caracterizacao formulada a
partir do quadro te6rico da gramatica generativa.

6 Com efeito, e possfvel admitir uma outra: hip6tese, mais complexa, segundo a qual os
verbos seleccionam urn SP (tal como no PEl, mas existe a possibilidade de essa preposi-
yao ser suprimida ou incorporada, por exemplo. Contudo, a fim de nao alongar demasiado
esta cornunlcacao, nao sera aqui problematizada esta caracterizacao.
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(2) a. Os bandas armadas sempre batiam [SNas pessoas).

b. Chegau na sa/a entregau [SNO envlado).

c. Riu-se tanto que as a/has safram [sN/agrimas).

.ie acordo com a norma europeia, seria esperavel que os verbos que
ocorrem nestas frases estivessem construfdos com urn complemento/SP,
OBL ou 01 (regido pela praposicao em, em (2a), ou pela preposicao a em
(2b», ou nao estivessem acompanhados de urn complemento (ao contra-
rio do que acontece em (2c». Contudo, conforme pode verificar-se, em
todas as frases, estes verbos ocorrem com urn complemento nominal, tal
como acontece nas frases (1'a-c).

Organizando os dados empiricos desta forma, parece possivellegitimar
as frases passivas do tipo das que foram citadas em (t a-c), estipulando
que decorrem do mesmo tipo de rnodificacao das propriedades lexicais
dos verbos do PE, que passam a seleccionar, na variedade do PM, urn
complemento/SN (mesmo que [a seleccionem urn outro SN, como no caso
de atribuir au entregal}.

Generalizando urn pouco mais, e tendo ja em vista a identificacao de
propriedades relevantes da variedade rnocarnbicana, pode dizer-se que
existe a tendencia para atribuir aos verbos do Portuques a possibilidade de
funcionarem como verbos transitivos directos (ou mesmo bitransitivos), in-
dependentemente de poderem ter outro funcionamento sintactico (como
transitivos indirectos ou intransitivos) 7.

Tal como previsto inicialmente, a proposta metodol6gica de LIGHTFOOT79,
permitiu associar entre si as rnodificacoes que afectam 0 comportamento
de diferentes tipos de verbos do Portuques, e encara-las como "manifesta-
90es de superffcie de uma unica rnudanca na gramatica".

Por outro lado, 0 conhecimento de ume propriedade da gramatica do PM
permite predizer, legitimar e ainda relacionar entre si veries estruturas do
discurso produzido pelos locutores desta lingua em Mocarnbique.

3 - PapeJ das LlILinguas Bantu

Como se pode ter verificado, na analise aqui apresentada, 0 PM foi descri-
to com a mesma metodologia que se utiliza na descricao das linguas natu-
rais. Assim, abstraindo das irregularidades tfpicas de urn discurso em L2,

7 Esta generalizayao nao tern em conta a hip6tese apresentada na Nota 6.
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sstabelecerarn-se propriedades espedficas da sua qramatica a partir dos
dados empfricos considerados relevantes.

Contudo, 0 estatuto de L2 do PM parece exigir que este tipo de analise
seja combinado com 0 estudo de factores que podem intervir na aprendiza-
gem de uma L2, isto a, que podem influenciar os aprendizes na captacao
de regras da sua ~ramatica (interferencia da lingua materna, dificuldades
inerentes da gramatica da Ifngua-alvo, condicoes sociais de aprendizagem
da L2, ... ).

No caso dos movimentos sintacticos aqui analisados, mostra-se parti-
cularmente relevante 0 papel da qramatica das L 1/LB's. A sua intluencia
nao se evidencia directamente atraves da cornparacao de cada uma das
entradas lexicais do PMcom as entradas "equivalentes" na(s) LB('s). Como
se vera, a interterencia das LB's parece ocorrer a nfvel mais geral, refe-
rente (a) quer a uma propriedade de subcateqorizacao comum aos ver-
bos destas Ifnguas, (b) quer a um processo lexical existente na sua gra-
rnatica.

Assim, porum lado, verifica-se que existe urna caracterfstica comum a
grande maioria dos verbos das LB's, relacionada com a quase ausencia de
complementos preposicionados. Por outras palavras, de um modo geral,
quando os verbos seleccionam um argumento, este e tipicamente um SN.
Por outro lado, de acordo com (b), pode ainda constatar-se nesta Ifnguas a
existencia de um processo lexical de transitivizacao dos verbos, realizado
atraves de diferentes morfologias.

No que se refere a transitividade dos verbos das LB's, indicada em (a),
pode constatar-se que, no caso dos verbos do PM aqui exemplificados (ou
dos que constam do Anexo):

- aqueles que seleccionam um complemento OBL (como bater em, ebu-
sar de, despedir-se de, assistir a, ...);

- como aqueles que seleccionam um complemento 01 (como atribuir a,
entregar a, ordenar a, expliear a, ...)

tern como equivalentes nas LB's verbos que seleccionam um SN.

Quanto aos verbos intransitivos do PE aqui analisados (naseer e sain, 0
seu comportamento transitivo parece constituir uma evidencia sobre a in-
troducao na gramatica do PM de um processo morfologico, existente nas
LB's, de transitivizacao dos verbos.

, Este processo consiste na possibilidade de os verbos das LB's, de urn
modo geral, terem acesso a classe dos verbos transitivos atraves da apli-
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ca<;ao de divarsos tipos de morfologias. Vejam-se alguns exemplos, em
Ifngua tsonga 8 :

(3) a. Wanuna afile.
Lit. Homem morreu.
b. Wanuna afelile !sJl'wanaj.

Lit. Homem morreu-por crlence.

(4) a. Xipixi xihumile yindlwini.
Lit. Gato saiu de easa.

b. Mbyana yihumesile !s~ipixiJ yindlwini.
Lit. Cao fez-sair gate de easa.

Nas frases (3a) e (4a), as formas verbais afile (morreu) e xihumile (saiu)
nao ocorrem com nenhum complemento/SN. Nas frases (3b) e (4b), atra-
ves da aplicacao de regras rnorfoloqicas (e sintacticas), estes verbos ja
seleccionam um complemento nominal (n'wana (erianya) em (3b) e xiplxl
(gato) em (4b)): no primeiro caso, pela aplicacao do sufixo -eJ- (donde re-
sulta a forma afelile (morreu pon); no segundo caso, pela aplicacao do
sufixo -es- 9 (donde resulta a forma yihumesile (fez sair)).

Os complementos nominais criados por processos rnorfoloqicos parti-
Iham as propriedades tfpicas dos complementos com esta categoria sin-
tactica, como por exemplo a possibilidade de ocuparem a posicao de SU
em frases passivas. Observem-se as seguintes frases, formadas a partir
de (3b) e (4b), em que ocupam 0 lugar de SU os SN's/OD dessas frases:

(3) b'. N'wana afeliwile hi wanuna.
Lit. crience foi-morta-por por pai.
d'. Xipixi xihumesiwile hi mbyana.

Lit. Gato foi-feito-sair por ciio.
Em suma, 0 facto de os verbos das LB's ou seleccionarem tipicamente

urn SN ou poderem ser transitivizados por meio de processos lexicais, pa-
reee eonfirmar a hipotese inicial relativamente as eausas das rnoditicacoes
de propriedades lexicais de verbos do Portuques, que se observam em

8 Este exercfcio "contrastive" sera efectuado apenas com uma LB, 0 Tsonga, lingua do
Sui de Moyambique tomada como representante das outras LB's do pais, no que se refere
as propriedades gramaticais a analisar aqui.

9 Na realidade, trata-se do sufixo causativo -ls.
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Mocambique. Parece assim tratar-se da adopcao, na qramatica do PM, de
propriedades ou processos existentes nas L1's dos falantes.

Comparando com as LB's, a "novidade" introduzida no PM e que 0 pro-
cesso de transitivizacao opera com morfologia zero, isto e, quer se trate de
verbos do PE que seleccionam complementos preposicionados, ou de ver-
bos intransitivos, nao se observa qualquer evidencia rnortoloqica associa-
da a este processo lexical.

Admito, por conseguinte, que 0 modelo das Iinguas maternas induziu os
falantes em falsas generaliza<;oes sobre a Iingua-alvo, conduzindo a
modificacoes da sua qrarnatica. Partindo de casos deste tipo, pode
considerar-se que a historia do PM nao pode dissociar-se das LB's, reftec-
tindo na sua estrutura a situacao lingufstica em que se formou.

4 - A transitivizacao dos verbos do Portugues de Mocambique
o conhecimento das propriedades das L 1/LB's revel a mecanismos que
parecem intervir na formacao da variedade do PM, e pode tarnbem forne-
cer argumentos em favor da caracterizacao, arras apresentada, de propri-
edades da componente lexical da sua qramatica.

Conforme se disse em 2, os movimentos sintacticos "estranhos" ao PE
podem ser interpretados como evidencias sobre uma tendencia, mais ge-
ral, para a "transitivizacao" dos yerbos do Portuques.

o conhecimento deste tenomeno contribui para a caracterizacao da gra-
rnatica do PM e, alern disso, coloca-nos em condicoes de prever e interpre-
tar facilmente construcoes derivadas desta propriedade, que ja ocorrem ou
podem vir a ocorrer no discurso de Ialantesdo PM.

Do ponte de vista gramatical, proporciona inforrnacao sobre 0 lexico desta
variedade do Portuques, revelando a existencia de um processo morfologico,
que torna menos importante a fronteira entre as diferentes classes sintacti-
cas dos verbos do Portuques (transitivos directos e indirectos, e intransitivos).
Desta forma, e posslvel conhecer e predizer as propriedades especlficas
dos verbos do PM. Sintetizando os dados aqui apresentados, pode prever-se
que a variedade rnocambicana do Portuques se distingue do PE porque se
amplia a classe dos verbos transitivos directos. Assim:

- tanto os verbos transitivos indirectos (tal como abusarou bater, atribuir
ou entregar) podem seleccionar complementos nominais;

- como a classa dos verbos intransitivos (tal como nascer ou sair) pode
ocorrer em construcoes transitivas.

54

5 - Conclusoes breves
Chegamos pois ao fim deste estudo de caso, no qual se tomaram os movi-
mentos sintacticos de frases passivas como base para generaliza<;oes so-
bre a gramatica e sobre a historia do PM.

A concluir, gostaria de ressaltar aqui, que, mais do que caracterizar esta
variedade do PM, espero ter side capaz de chamar a atencao para a dupla
metodologia que parece necessario adoptar nos estudos actuais sobre 0

PM. Assim, se por um lade parecem existir ja condicoes para este ser in-
vestigado como uma variedade de lingua, por outro lado, parece ser ainda
nacessario nao perder de vista 0 seu estatuto de L2.

Do ponto de vista rnetodoloqico, por conseguinte, a descricao do PM
requer 0 usa de instrumentos de diferente tipo, consoante se trata de 0
observar como uma lingua natural "normal", ou como pertencendo ao sis-
tema provisorio dos aprendizes. Os dados obtidos na caracterizacao desta
qramatica transitoria podem, por sua vez, ser tomados como factores
determinantes na rnudanca do Portuques em Mocambique, isto e, na
formacao do PM.
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ANEXO 10

ABUSAR
- A dado passo da discussso ele usou a seguinte expreesiio: Eu nao
estou para ser abusado por militares. (N, 7/06/90)
- [Os rapazesj tinham side sexualmente abusados por padres.
(D, 9/09/90)

ADMITIR
- Eles nso eram admitidos para chegarem la (CO) (PE = nao eram
autorizados a chegar la)

APODERAR-SE
- [Alguns cooperativistas estavamj indignados pelo facto das suas ter-
ras de cultivo terem side apoderadas por indivfduos sem nenhuma ex-
plicecso plausfvel. (N, 5/03/90)

ASSISTIR
- Ali estavam a ser assistidos por muita gente. (N, 4/10/88)
- Tembem pude assistir 0 combate que fez. (CO)

ATRIBUIR
- Cuellar atribufdo Premia Onassis. (titulo in N, 6/04/90)
- As futuras vendedeiras dizem ter side atribufdas 0 terreno pelas auto-
ridades policiais. (N, 8/08/90)

BATER
- Para nos aquilo era normal! Ser batidos! (CO)
- Os bandos armados sempre batiam as pessoas. (CO)

CONCEDER
- 0 irmiio foi coacedido uma bolsa de estudos. (CO)

CONSULTAR
- [Foij consultar tembem questoes po/fticas. (CO)

DAR
- Os jovens siio dados responsabilidades de famflia. (CO)

DEMONSTRAR
- Demonstrou as outras mulheres 0 papel do destacamento teminino.
(CE)

10 Simbolos utilizados: N = Jomal Noticias; D = semanario Domingo; CO = corpus oral;
CE = corpus escrito, Vide Nota 2. sobre a origem de CO e CEo
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DESCONFIAR
- Desconfiou-se este senhor. (CO)

DESPEDIR
- [Fo/] escrever uma carta despedindo 0 padre. (CO)(PE = ...
despedindo-se do padre)

DIZER
- Embora haja respeito pelas equipas mocembicenes que sso ditas a
partida como favoritas. (N, 3/06/88)

ENTREGAR
- Chegou na sala entregou 0 emisseria. (CO)

ESCONDER
- Os dois foram escondidos a necessidade. (CO)

EXPLICAR
- Segundo fomos explicados, [isso deve-se aj questoes de ordem pre-
tica. (N, 25/08/88)
- Era 0 comandante a explicar 0 tal major. (CO)

INDICAR
- E mais tarde fomos indicados os dormitotios. (CO)

INFORMAR
- 0 resultado da votecso sera informado imediatamente a opiniiio pu-
blica chilena. (N, 4/10/88)

INGRESSAR
- Se eu fosse ingressado na Escola Industrial. (CO)
- Para [0 meu paij me ingressar no Instituto deUnguas. (CO)

NASCER
- 0que e importante aqui este em terem side nascidos em Mcx;ambique.
(N, Outubro/90)
- Desde que fui nascido nunca rezei. (CO)
- A pessoa fica sem nascer. (CO) (PE = ... fica sem dar a luz)

OBEDECER
- Niio queriam obedecer ordens dos professores. (CO)

ORDENAR
- Ordenou os seus soldados para que fossem la. (CO)

PENSAR
- Tenho que pensar os meus filhos. (CO)
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PERGUNTAR
_ [Ele] foi perguntado onde e que ficava a Base Central. (CO)
_ Perguntado sobre [0assunto] , 0 Presidente da SWAPO respondeu '"
(N,7/11/89)

PERMITIR
- As crisnces SaD permitidas a assistir filmes classificados para maio-
res de 18 anos. (N, 5/03/90)

paR (TERMO)
- Ele e que conseguiu por termo 0 problema. (CE)

PRESTAR (ASSISTENCIA)
- 0 Chiquinho toi prestado assistencia. (CE)

SAIR
- Riu-se tanto.que os olhos safram lagrimas. (CO) (PE = ... deitaram
lagrimas)
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CAPjTUL06

UMA HIPOTESE SOBRE ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAGEM DO LEXICO DO PORTUGUES/L2 EM

MO<;AMBIQUE*

1 - Enquadramento Geral da Investigacao
Em Mcx;ambique, 0 Portuques, escolhido como lingua oficial a partir da
independencia (1975), e falado por menos de 30% da populacao, e e usa-
do como mei~ de instrucao e comunicacao publica a nivel nacional. A nor-
ma adoptada porno reterencia e a norma europeia, e a atitude dominante
dos falantes para com 0 Portuques e de 0 considerar uma lingua de prestl-
gio. Situando-st!eMcx;ambique na zona linguistica da familia de linguas ge-
ralmente desig adas como "bantu", 0 Portuques, L2 da quase totalidade
dos seus talant s adultos, esta em situacao permanente de contacto com
este grupo linquistico.

Entre as varias quest6es suscitadas por esta situacao (sOcio)linguistica
esta a problematica dos dados empiricos com que e necessario lidar actu-
almente, quando se faz investiqacao sobre 0 PM. Com efeito, a sua situa-
yao de L2 tern como principal consequencia uma instabilidade dos casos
que se observam no discurso dos seus falantes, maior do que aquela que
se verifica normal mente no discurso em L1. Esta instabilidade reflecte-se:

- na nao regularidade dos fen6menos que ocorrem no discurso de um
mesmo falante, uma vez que este nem sempre aplica as mesmas re-
gras na construcao de estruturas do mesmo tipo (veja-se, por exem-
plo, a frase Ele ia teve-lo de eviiio e depois deixava-Ihe cair, em que

Cornunicacao apresenlada no "Congresso Inlernacional sobre 0 Portugues" (Lisboa, 11-
15/4/94), a publicar in Aetas do Congresso Intemaeional sobre 0 Pottuques. Agrade<;:o it
Ines Duarte a sua disponibilidade para disculir comigo sobre 0 lema desta cornunlcacao,
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sac usados dois tipos de cliticos em contextos aparentemente identl-
cos);

- na nao sistematicidade dos fen6menos, visto que nem todos os falan-
tes de Portuques usam as mesmas regras (por exemplo, de um con-
junto de quarenta inquiridos, s6 50% suprimem 0 se anticausativo em
verbos como sentar-se ou atrasar-se); e

- na frequente falta de coerencia entre 0 comportamento linguistico e os
juizos de gramaticalidade, constatando-se que os falantes classificam
como agramaticais frases do mesmo tipo das que produziram no seu
discurso.

Por outras palavras, no momento actual, em Mocarnbique, 0 Portugues/L2
constitui urna variedade Iinguistica em formacao, tornando-se dificil identificar
uma comunidade de falantes que partilhem, de forma relativamente estavel, a
mesma qrarnatica desta lingua.

Do ponto de vista da metodologia de investiqacao, esta situacao de "va-
riedade em formacao" do PM dificulta 0 recurso a rnetodos preconizados
em linguistica para a obtencao de dados empiricos adicionais. Assim, sem-
pre que os dados disponiveis se apresentam lacunares ou insuficientes
para documentar certas estruturas, ou para validar hip6teses sobre a gra-
matica do PM, torna-se dificil completa-los:

- recorrendo a intuicao linguistica do investigador, dada a inexistencia
de uma comunidade linguistica com a qual este esteja certo de parti-
Ihar as mesmas regras do Portuques:

- usando procedimentos de solicitacao de dados, uma vez que dada a
insequranca linguistica, tipica de falantes de L2, a sua gramatica
interiorizada nem sempre se reflecte de forma clara nas suas respos-
tas a este tipo de testagem.

Dado este contexto, no momento presente, parece mais segura lidar
com dados de observacao, e estabelecer, como estrateqia de caracteriza-
cao da qrarnatica do PM, a analise de fen6menos que digam respeito a
uma area r'elativamente ampla desta lingua (observando, por exemplo,
questoes relacionadas com classes lexicais ou processos gramaticais), e
que tenham diferentes tipos de "efeitos" (morfoI6gicos, sintacticos, etc.) no
discurso dos falantes.

Uma tal estrateqia permite lidar com uma base empirica mais rica e s6lida,
tornando a investiqacao menos dependente da necessidade de dados adicio-
nais para a construcao de hip6teses generalizantes sobre a gramatica do PM.
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Esta breve retlexao sobre a natureza dos dados empfricos do PM pare-
ceu tanto mais necessaria quanta se trata de um aspecto com um papel
decisivo na escolha do objecto de estudo a ser apresentado. Com efeito,
foi tendo em consideracao a instabilidade dos fen6menos que ocorrem no
PM, que se escolheu como tema desta apresentacao um conjunto de ca-
50S que abrangem um nurnero relativamente grande de entradas lexicais,
procurando assim que as generalizagoes aqui apresentadas se refiram a
fen6menos com tendencia a prevalecer.

Tomou-se como base empirica deste estudo um corpus constituido por
textos escritos extraidos de jornais, revistas e redaccoes de estudantes
unlversitarios, assim como textos orais recolhidos atraves de entrevistas,
igualmente realizadas junto de uma populacao universitaria. Trata-se pois
de um corpus produzido por falantes adultos, onde parece possivel encon-
trar algumas tendencies estaveis da norma culta do PM.

2- 0 Objecto de Estudo
Na area do lexico do PM, ocorrem dois grandes tipos de fen6menos. Por
um lade esta a criacao de novas palavras, resultantes de emprestirnos (as
LB/L1's dos falantes, ou outras como 0 Ingles) ou devidas a produtividade
lexical (actuando sobre bases-ernprestirno ou sobre bases do PE). Por outro
lado, esta 0 usa de palavras ja pertencentes ao lexico do PE, as quais sac
atribufdos novos valores sernanticos e/ou diferentes propriedades sintacti-
cas.

Tendo em consideracao os pressupostos metodol6gicos acima mencio-
nados, nao esta incluido neste trabalho 0 primeiro tipo de fen6menos, rela~
cionado com a criacao de novas palavras, por apresentar (ainda?) caracter
disperso.

Com efeito, no momento actual sac ainda em nurnero reduzido os casos
de inovacoes lexicais derivadas de emprestimos, as mais frequentes pro-
vem das L1's dos falantes, e estao associados a aspectos da realidade
mocarnbicana para os quais nao existem palavras no lexico do PE. Exem-
plos: lobolo(nome que designa,no sui do pais,o tributo pago pelo noivo ao
pai da noiva); tchunga-moyo (nome que designa mercado clandestino no
centro do pais); tsheke (nome que designa um vegetal usado na prepara-
trao de molhos).

Por outro lado, tarnbern sac ainda pouco frequentes na linguagem cor-
rente (ou melhor, nao literaria) os casos de novas palavras surgidas a pa~ir
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da produtividade de regras morfol6gicas do Portuques, quer estas actuem
sobre bases da lingua portuquesa (como contusioner ; fazer contusiio. ou
cornendemento = coman do) , quer actuem sobre bases de origem bantu
(como /obo/ar= pagar 0 /ob%).

Actualmente, a maior parte das inovacoes na area do lexico do PM di-
zem respeito a palavras ja existentes no PE, e consistem em:

- alargamento do(s) seu(s) significado(s) basicots) (exemplos: chapa ==
meio de transporte publico de propriedade privada; a/armar (um car-
ro) = instalar um sistema de alarme (num carro); e/ou

- modificacoes das suas propriedades de seleccao sernantica e categorial
(exemplos: acabar um mes num /ugar(ficar num lugar ate passar um
rnes): preferir-se de elquem (preferir alquern).

No conjunto deste ultimo tipo de alteracoes, relacionadas com as pro-
priedades de subcateqorizacao dos itens lexicais, destaca-se a tenden-
cia para tratar como transitivos verbos do PE, de diferentes classes
sintactico-semanticas, sempre que, pelo seu significado inerente, estes
ou sac ou se deixam interpretar como pertencendo a classe dos
predicadores agentivos.

Este fen6meno de transitivizacao foi escolhido como objecto de estudo
porque, conforme foi atras referido, abrange um nurnero importante de ver-
bos, isto e, do ponto de vista dos dados empfricos, oferece uma base rela-
tivarnente segura para a investiqacao. Como se vera, os fen6menos anali-
sados podem permitir extrair diversos tipos de conclusoes nao s6 sobre
propriedades relevantes da gramatica do PM, como sobre estrateqias de
aprendizagem desta L2 que actuam na formacao desta variedade 1 •

3 - A Transitividade de Verbos do PM 2

A unitorrnizacao, relativamente a norma europeia, de propriedades de ver-
bos do Portuques em Mocarnbique diz particularmente respeito aos se-
guintes fen6menos:

1 Nesta analise, nao se faz reterencia ao papel que as L1/LB's tern no desencadeamento
das alteracoes lexicais aqui apresentadas, uma vez que este aspecto foi ja abordado em
GON<;:ALVES 94 (vide capitulo 5),

2Afim de permitir um contacto mais amplo com 0 PM, organizou-se um ANEXO-CORPUS,
onde sao transcritas frases que contern as estruturas aqui analisadas.
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- estabelecimento de um par transitivo para verbos inacusativos do PE
(v.g. nascerou sail') que nao 0 possuem;

- realizacao como SN's de complementos que no PE sac realizados por
SP's (como protester contra ou abusar de);

- "fusao" do comportamento sintactico de argumentos [+ HUM] com a
tuncao de 00 e dos argumentos com a funcao de 01 do PE, permitin-
do que os Ol's funcionem como SN's.

Observem-se, em primeiro lugar, exemplos de frases em que ocorrem
verbos transitivos de dois lugares:

(1) a. a inspector [acertou [aque/es indivfduos]]. (pE = [SN [acertar [em
SNm -

b. A Rosa escreveu uma carta [despedindo [0 padre]]. (pE = [SN
[despedir-se [de SN]])

c. Aque/e rapaz estava sempre disposto a [evo/uir [a sua a/deia]].
(pE = [ - [evo/uir SNm

Em todas estas frases a posicao de sujeito e marcada semanticamente
pelo verba com 0 papel de Agente, e os SN's [+HUM], com essa funcao
gramatical, designam entidades controladoras dos estados de coisas des-
critos pelos verbos. Pode assim dizer-se que todos estes verbos sac en-
quadrados pelos falantes na classe dos predicadores "agentivos", mesmo
que nao seja essa a classe a que pertencem no PE: veja-se a frase (1c),
em que e usado transitivamente 0 verba inacusativo evo/uir, nao agentivo
do ponto de vista da norma europeia.

Quanto a posicao de complemento, verifica-se que, do ponto de vista
semantico, os argumentos que ocupam esta posicao sintactica sac marca-
dos com 0 papel de Objecto, isto e, designam, em todas as frases citadas,
entidades afectadas "por uma propriedade ou relacao dinarnica" [MATEuset
al. 89:45]. Do ponto de vista sintactico, conforme pode observar-se, todos
os verbos subcategorizam SN's ([+/- HUM]), isto e, pertencem a classe dos
verbos transitivos. Comparando com 0 PE, verifica-se que, embora estes
verbos seleccionem igualmente complementos com a funcao sernantica
de Objecto, na variante europeia, estes sac regidos por preposicoes (dr.
acertar em em (1a), e despedir-se de em (1b)).

Com base em dados deste tipo, que se observam no discurso em Portu-
gues produzido em Mocarnbique, pode estabelecer-se aqui uma primeira
caracterizagao da estrutura argumental definida por predicadores agentivos
de doislugares:
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(2) Controlador do est2 de coisas

Agente

[+ HUM]

SN

[+ dinarnico] Objecto

agentivo [+/- HUM]

v SN
Em aparente contradicao com esta estrutura (2), em que se exibe a ten-

dencia para a transitivizacao dos verbos, observa-se ainda no discurso dos
falantes em Mocambique 0 uso da preposicao a junto de argumentos que
possuam 0 trace l+ HUM]. Exemplos:

(3) a. A filha do imperador [amou [ao Manuel]}. (pE = [SN [amar SN]])

b. Eles [mataram [a esse bandido armado]]. (pE = [SN [matar SN]J)
Este tipo de casos parece indicar que, sempre que 0 argumento interno

de predicadores agentivos de dois lugares tern 0 trace [+HUM], pode ser
regido pela preposicao a. A presence desta preposicao assinala a interpre-
tacao dos argumentos internos como BEN's, no sentido proposto por [GON-

C;;ALVES 90:99] para este papel sernantico: "entidade l+ anim], nao
controladora do estado de coisas, da ou para a qual algo e transferido (em
sentido literal ou alargado)".

o facto de a preposicao a nao estar sempre presente nas representacoes
que contern argumentos internos [+HUM] (como, por exemplo, em (1 a e bj),
faz supor que 0 seu usa e facultativo, sendo usada pelos falantes nos casos
em que se trate de assinalar que os argumentos internos dos verbos agentivos
sac iriterpretados como beneficiaries do estado de coisas descrito.

A aproxirnacao deste fen6meno de "destransitivizacao" de verbos do PE
em Mocarnbique do fen6meno de transitivizacao - 0 objecto desta analise
- deve ser entendida como facultando uma informacao importante para a
cornpreeensao do tratamento como SN's de SP's com a funcao gramatical
de 01 no PM (cfr, frases (5a e b), a seguir).

o esquema predicativo (2) pode agora ser retomado, de forma a incluir
estes dados:

(4) Controlador est? co isas

Agente

[+HUM]

SN

1.-
[+ dinarn] Objecto t-HUM]ou BEN [+HUM]

agentivo

v SX
em que SX:

- e urn SN, sempre que 0 argumento recebe 0 papel de Objecto;
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- e urn SP regido pela preposicao a, sernpre que 0 argumento [+HUM] e
marcado com 0 papel de BEN.

Observemos em seguida 0 que se passa no PM com predicadores de '
tres lugares do PE como dizer/dar[a1guma coisa] [a alguem], com 0 esque-
ma relacional [SU [V 00 01]]. Estes verbos pertencem, em geral, a classe
dos predicadores agentivos, e a alteracao relevante que se observa no PM
diz respeito ao comportamento sintactico do argumento [+HUM] que, no
PE, tern a funcao gramatical de 01. Assim, alern de frases em que este tipo
de verbos exibe propriedades de seleccao identicas as do PE (isto e, ocor-
rem com urn SN/OO e urn SP/OI, conforme (7 a), a seguir), encontrarn-se
no corpus casos como:

(5) a. A Ana [demonstrou [as outras mulheres] [0 papel do Destacamen-
to Feminino]]. (pE = [demonstrar [a SN] SNJ)

b. Ele [ordenou [os soldados] para que fossem la].(pE =[ordenar [a
SN]FJ)

Como pode observar-se, nestas frases, 0 SN/sujeito recebe 0 papel de
Agente, e designa uma entidade controladora do estado de coisas descri-
to, isto e, os verbos que ocorrem nas frases (5 a e b) podem classificar-se
como agentivos, tal como acontece no PE.

No que diz respeito aos argumentos internos, do ponto de vista sernan-
tico, tendo em vista urn posterior tratamento uniforme dos predicadores de
dois e tres lugares, pode dizer-se que 0 argumento [+HUM], adjacente ao
verbo, recebe 0 papel de BEN (conforme definicao de GONC;;ALVES 90). Quanto
ao argumento que ocorre a direita do BEN, pode estabelecer-se que rece-
be tipicamente 0 papel de Objecto. Por conseguinte, comparando a grelha
semantics dos verbos deste tipo segundo 0 PM eo PE, verifica-se que nao
ha alteracoes relevantes, uma vez que se rnantern os papeis sernanticos
atribufdos pelos verbos.

Do ponto de vista sintactico, pelo contrarlo, verifica-se que, nas frases
produzidas por falantes rnocarnbicanos, ha alteracoes relacionadas nao s6
com a categoria sintactica do argumento BEN - 01 no PE -, como com a
sua posicao na estrutura argumental dos verbos.

Assim, conforme se pode observar.nas frases (5 a e b), este argumento
pode apresentar-se no PM como urn SN, e nao apenas como urn SP, como
no PE, em que e sempre regido pela preposicao a. Esta alteracao da cate-
goria sintactica do argumento [+HUM]/BEN esta associada a requisitos
configuracionais, uma vez que, nas duas frases citadas, este argumento
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ocupa a posicao adjacente ao verbo. Esta e pois a posicao que ocupam
estes argumentos sempre que nao se encontram regidos pela preposicao
a, nao se tendo registado nenhuma frase em que os argumentos SN/BEN
nao ocupam essa posicao sintactica, como por exemplo:

(6) *AAna [demonstrou [0 pape/ do Destacamento Feminino} [as outras
mulheres}.

A possibilidade de os argumentos 01 do PE se realizarem sintacticamente
como SN's parece decorrer de uma reanalise da funcao da preposicao a
no PM. Recorde-se, em primeiro lugar, que, tal como foi aqui referido a
proposito de predicadores de dois lugares, a preposicao a parece estar
associada a argumentos [+HUM], e tem caracter facultativo. Se, alern dis-
so, tivermos em consideracao que este e um trace tfpico dos argumentos
01 no PE, pode supor-se que se processa em Mocarnbique uma especie
de fusao do comportamento sintactico de argumentos internos 00 e 01 do
PE, que podem ser interpretados como BEN's: estes, tal como os constitu-
intes 00, podem ser SN's, adjacentes ao verba (vide frases (1 a e b) e (5 a
e b)); e, tal como os constituintes 01, podem ser regidos pela preposicao a
(vide frases (3 a e b) e estrutura argumental (7 a) a seguir)).

Com base nos dados empfricos disponfveis, podemos atribuir aos ver-
bos agentivos de tres lugares do PM as seguintes estruturas argumentais:

(7) a. Estrutura argumental identica ao PE 3

Control.est? coisas [+dinamico] Objecto BEN
Agente agentivo [- HUM] [+HUM]
[+HUM]
SN V SN SP

b. Estrutura argumental distinta do PE
Control.ests coisas [+dinamico] BEN Objecto
Agente agentivo [+HUM] [-HUM]
[+HUM]
SN V SN SN

Em suma, ng caso dos predicadores de tres lugares, no PM, a alteracao
relevante relaciona-se nao com a c1asse/grelha sernantica dos verbos, mas
com 0 comportarnento sintactico do argumento interne com a funcao de
B~ (Ol·rk> PE): .

3 Dada a nao relevancia da questao no ambito desta analise, nao se tem aqui em consi-
deracao a possibilidade de 0 argumento Objecto ser realizado por F'.
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_ quer porque este pode ser um SN (para alern de poder apresentar-se
como um SP);

_ quer porque essa rnudanca de categoria sintactica esta associada a
requisitos configuracionais, devendo ocupar a posicao adjacente ao
verbo.

Uma consequencia sintactica destas caracteristicas do processo de
transitivizayao dos verbos de doisou tres lugares no PM 4, e, por exemplo,
a ocorrencia de frases passivas do tipo:

(8) a. [Eu] nao estou para [ser abusado [-] por militares}. (passiva do
verba [abusar SNJ)

b. 0 que e importante aqui este em [estes homens} [terem side nas-
cidos [-] em Mor;ambique]. t= passiva do verba [nascer SNJ).

c. [Os jovens] [sac dados [-] responsabilidades de famflia]. (= pass i-
va do verba [dar SN SNJ)

Como pode verificar-se, nestas frases, ocupam a posicao de SU os com-
plementos nominais [+HUM] seleccionados porverbos agentivos, do mes-
mo tipo dos que foram apresentados em (1a e c) (cfr. (8a e b)) e em (Sa-c)
(cfr. (8c)). Por conseguinte, do ponto de vista do PM, estas frases passivas
sac efeitos sintacticos naturais das propriedades de c-seleccao dos verbos
agentivos do PM, com avanco para a posicao de sujeito de argumentos/SN,
que ocupam a posicao adjacente ao verba em frases basieas.

Tendo em vista a sisternatizacao dos dados aqui apresentados, vamos
admitir, com [WILLIAMS81 :88], que existem, nas IInguas naturais, "regras de
realizacao" (RR) em sintaxe dos papeis sernanticos atribufdos por um item
lexical. De acordo com este autor, estas regras podem formalizar-se da

seguinte forma:

(9) A: (Xy' ZJ

em que:
- A = argumento ou relacao ternatica

- X, Z = categorias principais

- y, w = praposicao ou traces casuais
Estas RR's podem aproximar-se das "regras de realizacao canonica es-

trutural" de cada categoria sernantica, sugeridas por [CHOMSKY86: 87], que

4 Uma consequencia nao trivial destas alteracoes sintacticas e a possibilidade de ocorrerem
construcoes de duplo objecto, que seriam excluidas pela gramatica do PE (vide frase (Sa)).
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deverao p~rmitir dispensar a especificacao sobre as propriedades de se-
leccao categorial de cada item lexical.

A formula de WILLIAMS 81 apresentada em (9), permite estabelecer a
seguinte RR do argumento Objecto no PM:

(10) Objecto [+/-HUM]: [SN]

Esta RR do argumento Objecto exibe-se nos exemplos (1a-c) e (5a)) (a
que correspodem as estruturas argumentais (2) e (7a e b) respectivamente).

Ouanto ao argumento BEN, verifica-se que Ihe correspondem, no PM,
as seguintes RR's:

(11) BEN: [SN, SPa]

[SN]

A RR deste argumento, [SN, SPa], pode observar-se nas estruturas
argumentais (4) e (7a), e nos exemplos (3a e b). A RR [SN] exibe-se nos
exemplos {5a e b), correspondentes a estrutura argumental (7b).
. Como se pode observar, as propriedades lexicais de verbos do PM tor-
nam mais transparente a relacao entre as propriedades de
seleccao-sfernantica) e as propriedades de seleccao-c (ategorial), uma vez
que estas parecem deduzir-se das primeiras. Por outras palavras, a exis-
tencia destas RR's dispensa a necessidade de fixar as propriedades de
seleccao-c referentes aos diferentes verbos agentivos do Portuques com
esquemas predicativos identicos a (2) e (4), ou (7a e b).

Antes de analisarrnos os mecanismos de aprendizagem que podem jus-
tificar estas rnudancas, serao aqui apresentadas propriedades dos verbos
do PE que parecem ter um papel relevante neste processo de transitivizacao
dos verbos que se observa no PM.

4 - Opacidades do Portugues Europeu
No lexico do PE, 0 conjunto dos predicadores nao estativos apresenta um
quadro muito complexo de estruturas argumentais - provavelmente "resl-
duos" da sua evolucao hist6rica - acabando por impossibilitar 0 estabeleci-
mento de princlpios que permitam articular, de forma mais regulada, 0 lexi-
co com as representacoes sintacticas. Assim, por exemplo, conforme pro-
curarei demonstrar, torna-se diffcil aplicar ao PE 0 modele sugerido por
CHMOSKY86, ja aqui referido, sobre 0 lexico das Iinguas naturais, nomeada-
mente sobre a possibilidade de restringir as propriedades das diferentes
entradas lexicais a propriedades de seleccao-s,
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Os principais aspectos desta falta de homogeneidade quanto as proprie-
dades dos predicadores nao estativos (e relevantes para a analise do PM
que estamos realizando) relacionam-se (a) com a rnarcacao ternatica dos
seus argumentos, e (b) com as confiquracoes sintacticas que definem 5.

No que diz respeito a rnarcacao ternatica dos argumentos, interessa des-
tacar particularmente a classe dos verbos inacusativos, que se caracteri-
zam por nao atribuir papel sernantico a posicao de sujeito, considerando-se
que 0 argumento que ocupa essa posicao sintactica constitui 6 00 basico
desses verbos. No PE, estes verbos podem ter ou nao um par transitivo/
agentivo (em que a posicao de sujeito ja e marcada tematicamente). Exem-
plos:

(12) a. Os impostos [aumentaram}.
b. 0 governo [aumentou [os impostos}}.
c. 0 porteiro [adoeceu).
d. *As becteries [adoeceram [oporteiroJ].

Como se pode ver nestas frases, 0 verba aumentarpode ser inacusativo
(como em (12a)) e tambern pode funcionar como verba transitivo (como
em (12b)). Pelo contrario, como mostra a agramaticalidade de (12d), 0 ver-
bo adoecer apenas se comporta como verba inacusativo.

Observando os verbos do PE, nao parece posslvel estabelecer algum
princfpio que regule a existencia, ou nao, do par verbal inacusativo-transitivo,
do tipo exemplificado em (12a e b). Assim, ainda que haja verbos, como
adoecer, que design am accoes que podem ser desencadeadas por um
agente, tal nao significa que admitam comportar-se como verbos transiti-
vos/agentivos. 0 par transitivo-inacusativo do PE apresenta por conseguinte
um quadro pouco claro relativarnenteaos mecanismos que regulam a mar-
cacao ternatica do seu argumento externo.

Quanto as confiquracoes sintacticas definidas pelos predicadores
agentivos, observem-se em primeiro lugar alguns exemplos de frases do
PE contendo verbos com argumentos internos com a tuncao de Objecto :

(13)a. A Joana [abriu [a porta).
b. Eu [reparei [em todas as pessoas}.

5A fim de nao alonqar muito esta exposicao, nao serao aqui analisados os verbos agentivos
do PE que ocorrern-cerno charnado se inerente, isto e, que estao associados a um clitieo
reflexivo nao argumental, como despedir-se [de SNII ou a/hear-se [de SN] (usados transiti-
vamente e sem clltico no PM: despedir SN e a/hear SN).
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c. Esse homem [abusa [do amigo].
Do ponto de vista sernantico, pode considerar-se que todos os verbos

que ocorrem nestas frases sac verbos agentivos, com SN/SU [+HUM] mar-
cado com 0 papel de Agente, e com um argumento interno com a mesma
funcao sernantica, de Objecto. Contudo, no que diz respeito assuas pro-
priedades de seleccao-c, estes verbos nao partilham as mesmas proprie-
dades, uma vez que 0 complemento Objecto tanto pode estar realizado
sintacticamente por um SN (cfr. (13a), como por um SP (cfr. (13 b e c).
Neste ultimo caso, verifica-se que sac varias as preposicoes que podem
reger este tipo de argumento: no caso dos exemplos apresentados, trata-se
das preposicoes em e de, em (13 be c), respectivamente (podendo igual-
mente ocorrer as preposicoes a ou mesmo contra).

Conforme se pode ver, 0 PE proporciona um quadro pouco transparente
relativamente a forma como se realiza sintacticamente 0 seu argumento
interno Objecto. Assim, caso se procurasse estabelecer para 0 PE, tal como
se fez para 0 PM, a regra de realizacao deste tipo de argumento, 0 resulta-
do seria nao uma (mica regra, mas um paradigma de RR's do tipo:

(14) Objecto [+I-HUM]: [SN] (cfr. exemplo (13a))
[SN, SPem] (cfr. exemplo (13b))
[SN, SPde] (cfr. exemplo (13c))

Note-se, a "contrariar" esta dispersao que se observa no PE nas RR's do
argumento Objecto, que 0 argumento BEN apresenta um comportamento
muito mais regular, uma vez que, sempre que este corresponde ao com-
plemento com a funcao gramatical de 01,e regido pela preposicao a, quer
se trate de predicadores de dois ou de tres lugares. Exemplos:

(15) a. Ja telefonei ieo Paulo].
b. A Arminda ofereceu um livro [ao pail.

Se se aceitar, tendo em vista 0 objectivo deste estudo, que os comple-
mentos 00 admitem ser interpretados como BEN (no sentido anteriormen-
te referido) quando estao realizados por SN's [+HUM], como par exemplo:

(16) a. 0 pai [adora [0 filho]].
b. 0 professor [elogiou [0 aluno]].

pode estabelecer-se, para 0 PE, uma regra de realizacao lexical desta rela-
cao ternatica, que integre os argumentos 01 e (alguns) 00 [+HUM]. Esta
regra teria a seguinte forma:
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(17) BEN [+HUM]: [SN] (cfr. exemplos (16 a e b))
[SN, SPa] (cfr. exemplos (15 a e b))

Conforme se procurara demonstrar a seguir, a compreeensao da forma
que 0 lexico do Portuques toma em Moc;:ambiqueparece beneficiar do co-
nhecimento dos aspectos do lexico do PE, aqui apresentados.

5 - Hi~,6tese Sobre Estrategias de Aprendizagem do Lexico do
Portugues/Lz em Mocambique
De acordo tom a analise anteriormente apresentada, as alteracoes que se
registam no lexico do PM relativamente ao PE tornam mais transparente a
relacao entre as propriedades de seleccao-s e as propriedades de
seleccao-c, uma vez que estas parecem deduzir-se das primeiras.

Ao procurar estabelecer os mecanismos que podem ter originado esta .
"reqularlzacao" lexical, parece pouco plausfvel a hip6tese de que as modi-
ficacoes ~peradas na qramatica do PE, a Ifngua-alvo dos aprendizes, te-

"riham side geradas independentemente uma das outras. Ou seja, parece
pouco natural que os falantes, no processo de aprendizagem desta L2,
tenham analisado cada uma das entradas lexicais verbais do PE e, em
cada caso, tenham alterado as suas propriedades lexicais da mesma ma-

. 6nelra .-
Uma analise que trate separadamente as diferentes rnodificacoes das

propriedades lexicais dos verbos do PE torna-se assim pouco satisfat6ria
uma vez que nao da contade- quest6es como:

- do ponto de vista dos mecanismos de aprendizagem de uma Ifngua,
implica demasiado esforco, por parte dos aprendentes do Portuques/
L2, que necessitariam de analisar e "tratar" as evidencias sobre cada
entrada lexical;

- do ponto de vista do "resultado" lingufstico, nao explica a regularidade
da evolucao operada.

Em suma, a hip6tese de os aprendizes partirem das evidencias do PE
sobre as propriedades das varias entradas lexicais e, de cada vez, formula-
rem uma hip6tese (e sempre a mesma) sobre a sua estrutura argumental,
torna este processo muito menos econ6mico e, sobretudo, menos rnotivado.

6 Parece igualmente pouco provavel que os falantes lenham "ignorado" os efeitos sintac-
ticos das alteracoes lexicais operadas, como no caso das construcoes de duplo objecto,
excluidas pelo PE.
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Em face destes dados, parece possfvel considerar que as alteracoes
aqui analisadas foram produzidas a partir de uma estrateqia de aprendiza-
gem do Portugues/L2, segundo a qual os falantes forrnularn uma hip6tese
geral sobre a estrutura argumental de items lexicais que podem formar
uma certa c1asse sernantica, e deduzem dela as propriedades das constru-
<toes em que podem ocorrer.

Com efeito, retomando os dados do PM anteriormente apresentados, e
articulando-os com os dados do PE, verifica-se que, para os aprendizes de
Portuques em Mocambique, sempre que urn verba pode ser interpretado
como agentivo, isto e, sempre que designa uma accao que pode ser
desencadeada por umAgente, a posicao de SU e marcadasemanticamen-
te por esse verbo. Uma consequencia deste princlpio e 0 facto de ser pos-
slvel estabelecer urn par inacusativo-transitivo para todos os verbos do
Portuques, Oesta forma se desfaz 0 caracter idiosslncratico que parece ter
no PE a existencia dos pares verbais transitivo-inacusativo.

Quanto aos argumentos internos, observe-se 0 seguinte quadra, em que
se retomam as RR's do argumento Objecto [+/-HUM] (idem (1a.) e (1~)):

(18) PM PE
- [SN] - [SN]

- [SN, SPem]

- [SN, SP de]

Como se pode ver em (18), em Mocarnbique os falantes tern tendencia
a" ignorar" que, na norma europeia, 0 argumento Objecto pode ser
sintacticamente urn Obllquo, regido por diferentes preposicoes. A estrate-
gia de aprendizagem consiste exactamente em reduzir 0 nurnero/tipo de
RR's que correspondem a este argumento no PM.

Retome-se agora 0 conjunto de RR's do argumento BEN [+HUM] (11) e (17):
(19) PM PE

- [SN] - [SN]
- [SN, SPa] - [SN, SPa]

Como se pode verificar, 0 argumento BEN apresenta urn comportamen-
to sintactico mais regular do que 0 Objecto, tanto no PE como no PM.
Neste caso, os falantes parecem nao s6 adoptar as RR's deste tipo de
argumento do PE, como as aplicam mesmo a novas estruturas. Com efei-
to, conforme ja foi aqui referido, no PM os argumentos BEN [+HUM] ~ 00
ou 01 no PE - admitem os dois tip os de realizacao [SN] e [SN , SPa], ao
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contrario do que acontece no PE em que 0 argumento BEN/OI nunca pode
ser realizado como [SN]. Isto e, neste caso, em que 0 PE proporciona urn
padrao estavel de RR, os falantes nao s6 nao 0 alteram como expandem
os seus contextos de utilizacao 7 •

Em face destes dados, parece legltimo concluir que no PM decorre urn
processo de reanalise do lexico do PE, que apraxima esta variante Iingufs-
tica do modele lexical sugerido por CHOMSKY86. As evidencias disponfveis
fornecem argumentosemplricos que validam essa hip6tese deduas ma-
neiras:

- por urn lado, porque os falantes simplificam as RR's que se apresen-
tam complexas e diversificadas (caso do argumento Objecto), fazen-
do corresponder uma RR a cada papel semantico:

- por outrolado, porque os falantes nao s6 conservam como tarnbem
alargam 0 campo de utilizacao do padrao de RR's que se apresentam
conformes ao modele geral das Ifnguas naturais (caso do argumento
BEN).

Nos dois casos, por conseguinte, e tal como prediz CHOMSKY86, 0 resul-
tado linguistico e a possibilidade de fixar para cada item lexical apenas as
suas propriedades de seleccao sernantica, a partir das quais sac derivadas
as suas propriedades de seleccao categorial.

7 Note-se que este nao e 0 unico caso deste tipo que ocorre no PM. Com os verbos que
seleccionam argumentos que designam urn lugar, os falantes parecem ter tendencla a
interpreta-los como correspondendo a urn unlco papel semantico, de locativo., ao qual
corresponde a RR [SN, SP.

m
]. Assim, pode verificar-se que a preposlcao em e usada nao

so com complementos locativos que, segundo a norma europeia, sac regidos por preposi-
coes direccionais (exemplos: irlchegar em a/gum /ugar (PM), em vez de irlchegar a um
/ugar(PE)), como em casos em que 0 argumento que designa 0 lugar e urn SN/OD (exem-
plos: trequentar na esco/a (PM) em vez de trequentar a esco/a (PE); pisar numa armadi/ha
(PM) em vez de pisar uma armadi/ha (PE)).
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ANEXO - CORPUS

1 - Verbos com a estrutura argumental [SN [- SN (SN)]]

ASSISTIR: Pude [assistir [0 combate que se fez}]. (pE= ... assistir ao com-
bate)

ASSUSTAR: Sempre tinha que [assustar [qualquer barulho que houvesse}}
(pE= ... assustar-se com qualquer barulho)

AVISAR: Foram avisar [os presentes} [a chegada inesperada}} (pE= avisar
os presentes da chegada)

ALHEAR: Os reis dos vetios parses nao [se alhearam [a questiiol}. (pE=
se alhearam da questiio)

BATER: Os bandos armados sempre [batiam [as pessoas}}. (pE= ...batiam
nas pessoas)

DESCONFIAR: 0 detective [desconfiou [um indivrduo}}.(PE= desconfiou
dum individuo)

ENTRAR: Venha [entrar connosco [0 novo ana de paz}]. (pE= ...entrar no
novo ano ...)

. F-NTREGAR: Chegou na sala, [entregou [0 emisseriol]. (pE= ... entregou
ao emisserio)

EXPLICAR: 0 comandante estava a [explicar [0 tal major}}. (pE= ... explicar
ao tal major)

INGRESSAR: 0 meu pai nao tinha condicoes para poder [ingressar-[me}
ns escola} (pE= ... poder fazer-me ingressar na escola)

NASCER: [Nasceu [dois filhos}} na Suezilendie. (pE= ... deu a luz dois fi-,
Ihos)

OBEDECER: Niio queriam [obedecer [ordens dos professores}]. (pE= ...
obedecer as ordens ...)

PARTICIPAR: Fez uma nota para que eu [fosse participar [0 meu cursc.].
(pE= ... participar no meu curso)

PEGAR: Viveu muito tempo a [pegar [a enxada}}. (pE~ ... pegar na enx,'<l)
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PRECISAR: 6u [precisei [mais informar;oes}}. (pE= eu precisei de mais
intorrnecoes)

PR':JrESTAR: Apareceram no dia da festa [protestando [a iniciativa}}. (pE= ...
protestando contra a iniciativa)

RECLAMAR: Consumidores [reclamam [prazos concedidos pela EDMJ]
(PE= ... reclamam contra prazos)

REPARAR: 56 para elucidar este facto, [reparem [os textos}}. (pE= ... repa-
rem nos textos)

SAIR: Riu-se tanto que os olhos [seirem [Iagrimas}]. (pE= ... deitaram lagri-
mas)

2 - Verbos com a estrutura argumental [SN [- SPall

ELOGIAR: [Eles} elogiam a uma pessoa. (pE= ... elogiam uma pessoe)

INFORMAR: Foi informar ao Manuel. (pE= ... informar 0 Manuel)

3 - Passiva de verbos com a estrutura [SN [- SN (SN)]]

ABUSAR: [Os rapazes} tinham side sexualmen te abusados [ - } por padres.

ASSISTIR: [Os jogadores} estavam a ser assistidos [ - } por muita gente .

BATER: Para n6s aquilo era normal! Ser batidos!

CHAMAR: 0 [professor} era chamado [ -} Domingos Faria.

CONCEDER: [0 itmiio] foi concedido [ - } uma bolsa de estudos.

EXPLICAR: Segundo [n6s} fomos explicados [ -} isso deve-se a questoes
de ordem pretice.

ESCONDER: [Os dois} foram escondidos [- } a necessidade.

GOSTAR: [Ele} nao e gostado [ -} pela policie.

INGRESSAR: Se feu} fosse ingressado [ - } na escola industrial
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PARTE III

A LiNGUA PORTUGUESA EM AFRICA
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CAPiTULO 7

PROVAS DE (IN) EXISTENCIA DO PORTUGUES AFIUCANO'

1 - 0 estabelecimento de variedades do Portugues
Ao ser convidada para participar neste Encontro, foi-me pedido que falasse
do PA. Uma tal proposta pressupunha, em primeiro lugar, que se admite a
existencia de uma variedade linguistica, falada numa vasta zona, geografi-
camente descontfnua, constituida pelos parses african os de lingua oficial
portuguesa (os chamados PALOP's): Cabo-Verde, Guine-Bissau, S. Tome
e Principe, Angola e Mocarnbique.

Do ponto de vista da tradicao filol6gica classica, uma tal classificacao
implica, por outro lado, que se esta a acrescentar as ja reconhecidas vari-
edades do Portuques, europeia e brasileira (sem falar do Galego), uma
terceira variedade, 0 PA.

Antes de me pronunciar sobre 0 tema que me foi pedido que abordasse,
gostaria de retomar um pequeno texto do linguista portuques Eduardo Paiva
Raposo, "A nocao de lingua portuguesa" (1984), onde sac apresentados
criterios que podem justificar 0 estabelecimento de variedades de lingua.

Neste texto, RAPOSO84 questiona a tradicao filol6gica classica, portu-
guesa e brasileira, por ter side "sempre predominantementehistorlcista,
isto e, privilegiou os aspectos da hist6ria da lingua relativamente aos as-
pectos da estrutura gramatical sincr6nica". (p. 589, sublinhado meu).

Para este autor, ao reconhecer as tres variantes do Portuques - europeia,
brasileira e galega - a tradicao filol6gica apenas apresenta uma definicao

. Cornunicacao apresentada no "I Encontro de Centros de Estudos Portugueses do
Brasil - Balance do seculo XX" (Sao Paulo, 27- 30/9/93).
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"extensional" desta lingua, em que se enumera "0 nurnero total de objectos
que sac cobertos pelo termo" [IDEM: 586], faltando uma definicao intensional
da lingua portuguesa, isto e, "uma definicao qualitativa, baseada em pro-
priedades ou caracterlsticas partilhadas pelos varios.objectos nela conti-
dos" [IBIDEM: 586].

Tomando como ponto de partida RAPOSO84, poderlamos entao voltar ao
tema desta exposicao e formular a seguinte questao: sera que admitimos a
existencia de uma variedade african a do Portuques com base no facto de
se tratar de. u~~ lingua faladan~rl] 1?nJYPlo)d: == 'p~IS~S que tern ante-
cedentes historicos comuns e dlhamlCas linquisticas identicas? Ou estare-
rnos }gualri)1~nte' ~ considerar que Pi;criteJi~ par;a,f~ste .agruparnento, tam
uma dirnensao qualitativa e urn conteudo "gramatical", isto e, 0 Portuques
usado nestes paises partilha propriedades Ioneticas e fonol6gicas,
morfol6gicas, lexicais e sintacticas?

A melhor forrnaide.nos 'aprdximal1n1os de-unrarresposta'asestaqdestao

~era I iden~i!is;~r\m~jsC)?S~~pe;~,tios.~i!~~9~ieR~I';(~\~f,i,?Jt~l~~rlin~,~~S;t!,C9\~,q\tr~,8?-
dem constlt~!r'p ~i~~5~~[!l~[;'~\I1)~<~ ;~~?Y,~l?~~,/rt~'~l.~nq}~(dpi ~~!~ i t\ ~d)

Do ponto d~ !v~~l~,?,1~t~m~~'~~R~~'!.I,l?f.~1?,r!'~9~~',~r,I(<,lR~Nfr.)9r~,~~.J,~,.CiI,-
gu~s argumen\os q~~, ,~I.ndaq~~ ,t:1aplC~n~m~~rv :'prov~t~~ Ie,XI~te,rClr"'~,,de\~ta.
variedade africana 9,9; ~or~~g~~'~~IPold'TtDjlJ)sfWQ.~,r\~)~.iRo,f.,~~~Ae, se.'~,98fuflr
o Portuques dos PA[OP's como (pelo m,en,o&,)urna70n~!I.ingu. Istica,',.,n .

():'i 'I \~~in tS:j- )vH';7 C; t',,~{~PII . -1\ ,,\u[;,-,,; d 0 ~

, ~o ponto d~ ~~~J'~ig.~?~.~t}1~1,.~if1~i.~~~iU9!I'~Rr1.s,e,~~9f,lrg)JmGn~p~\que
pos~am constltu~r~ ';WOv~,,de ~e~l~t~nclt' ,~~sP,~;),nf~IIt~~m:, s~~, qp~,s~
inexistentesos e,st,yqps 1~l"!g~IS~!q;>slglobaJ~(,m?~r~,0 ~W1HW~,e~~$acj,<;\~ps
parses atricanosqlle podeiiam contribuir para esyqip~9.e,~,EZ~~y.rfli~~~,~Rr

Corn efeitp, oSr ?~R,~~~~?~,\r~Rr!n~~~ditl?lW ~y~j,3,p~pr,,~rlilM~~liljffH;9~~:~RprE
aspectqs dc;\gr<!m~.!',~'~~~9?P~~u~l~ef. ~~~S~8,~,~rr,?~W8~'~~l~t~~:8ar,t'c,}J)a?
D~s,ta forrn~, q<;>'80m~..de t"~tf gr,arn~t~yab.~ ~m~m~~:'pOS$I.YJI1~rm,ul~~!r'r
p.?te~:s de trn~f~ml?:~"Js~~rep],,r~i;?m~~~NHNJ~~~m~)FRmp _~W~Wla?.Ef; ~1f!S-
tencia do PA.. ,,\. " ,.. I 'I' " ," -.,,;.,

J r: \. -H"~;·"':Fd:1 t-;:·'L;U~()b· ),~'1 .~~i"H, ,t r', ~ d(hi' ·:Gu~n,.{\~:j .\;,'-;cr ii\ )-' ii j>.;:.~J 1·9: <"; "--'~ !

~~,~,t~ ,~XRP~W(~~l:ff,r~~nr-rT,~~,~li;3·!Tl!}t.~~1~r'1~RI~9W ~,tC},;.fij,Cf!9.J;~r
ex,tr~~II,~gu1~~I~9,~I~.~£\P1rm !t~~) ~~fRrJma~-~~cHJ,~~1E{,,~;~~,clHl.9,p,~~n~,(?~~,9)gR
PA. Assl~alare~ a~~w\alg~h,s ffctO.~ ~~';~,I:~fPIli~'~,~1rR9!))t~~fuINJP~~~~IRa0~~S>?1

, t~d~~?S PA.!-ef, ~\(~Y~'IP~d,7r:.r\?on~b1tUlr~o.~~.'~~~~i~~~~pTl~~a8' desla,hl-
P?t~'}~~~? ~~[.I,e,~:~9'~')I~.~rlC';~~a(:do, J~fort,~,p,~,~c.~ri1P.P~.ei~t~':laqqr~fW~m
hlstorlco-social, debru~~r-me-el de urna forma rnais directa sobre os as-
pectos linguisticos desta questao. Dadas as, lacunas biblioqraficas acirrra
mencionadas.tapresentarel #qui alguns 'asp~F't9s)da"gramatica :~o:P6rtu-

~()

•gues de, M09amb!qIJe que podem constituir a base para algumas conclu-
s9~S soq,r,~,0 telllf! q!,!sta 'exposi~ao. A finalizar a r:ninha,irterven9ao, serao
r~to.m?dos 9~~rgu~el')~O$ hi~t6rjcos, socials e linguisticos, apresentados
como ':P,roya~,g~j~existenc.i~lIjdqPJ.\,com vista '~d,elimita~ao da(s) fronteirq(s)
pos~fvel(eis) desta zona africana. ,,' , j. ,

( •• ,-,"'... . ,I, •,;....J o' -- 'r., ~ - •.. ._..f • " •••••

~;. >.f"~l;'~' '~." .1 u•.H -, s c...J't ." t. j '/

2'·'lRrovas de'Existenci;)ilIHstoriea 'do "Portugues Afrlcano t t,.

f';' 'l·J:, I' ~~ J".,I'~/~i:::'~H.. l' ~!·,·~t!~;t,·'.~~ ~il '~1~';f.!i-- .. f. L ~ '- 4 'J,

~!Pp~imejro e,srme~q qU~'p~9.e·9pr9xjmartos)?A~OP's,~ntre si diz respeito
aos se.u~ ~rt~Re.d~f')t~$ historicos. Assim, sabendo que todos estespafsas
f9~arTJdqmina.9q.;~.!H~lfllme~ma ,RPt~nSla ~HoI9nialr. Pwtug~", i,st=>~.significa
qu~, J!9qp~,\el~si'vEt?ti~,er~rn,,~p.t;> ,<j{I,if.T)~'t9fi9(;pC;l,,m,flsrn,~ v,;i,saq);4Hurql
9~~i~illp.9iqnista;1 No.}?~'llP9 li~,gtll~tiG9, pr~P!5\aljl}lilnte :8ito, esta po.!ftiC-tcul-
twal

ir;TIPllic9yaqye,~,g\j~~P,lf~_RJ>E;l};I\?dHq9.IRni;?I,popre~ud9 ~:partiri.do~ ~'.l0S
~Q,o,p'qrtyg,qe_~"~f51a u~'i~~lUnQu;a,y~icy!er r;l4toriz~d~.nas sscolas" [B~J;lR€T()
79':'15~?-i?3~1,~'~!2,d9JirN1pa.~,9~r~j~i~? q~\J~Q,da~Ift;lgu~s IqqB:is,"no..e~c::lu$,i,~
'{R,S'trllP9 9~,;Eft!jfR~jem::jm'~~'9H5W~,p(lj?;~nriRi~]'" cr , I,,'(j ,.!? ., In< :', ,:
,::;:t1p.~s,~~peJ?j~~;~n9!'llc~lsa,~9a,9<;\,~T':tee,9~(~~tes~paf~~~ no mesljlpar;lO"
J ~Z?;",0,~pqr.u!iJu~,f"Jfn,~Y,~do .q~lp~itg9pr ~~"e,-scolhislo"COrT19)fngl1ac oficjal
pelos novos governos que assumiram 0 l?F.?dEjl!.,~,ntr~,,9s.r¥l'1q~s qu~~,Otil-
Y..'HC!1T1,~~t~l1~,sc.ol/:)~~ig~~r~9~·tsJrRll?;aP5l,Lqe,:',lJn~ya,d~ uni.9?p~ r~~ioD;al"
q,Y,eqJ~9r~!~g,U'~~189<;te,.q~sn0p,~n(1l!'\r'Hf!!tn:de.:.t,Y,ncionar gen;Jp !fQgL.!.~,d~
99JlHLPiS~9~P'i~\E?{n~Fi(8~,al:,N~,p;~;~trRfl!R'Erm?tyto de, Ungu~ oficial)~I2!lif1fl
qye 2,g'1~ugY-les ~e\;em,\ln:~!,!,q"l,Ir,IRaJIn~wa"u~,~dill, PEilos\membrO~\9q 90-
\(Mr~qJ~.IqeJl?gi9~,,,~en29,,igYI?l'9~,l}jt~ fl.,)rQg!J~ de .•~nsi90 l~ dos m~i9,§.ge~
9RrpYn'R~9ctR,Ef~9n!fl·:P~RR~'C?l~t~~HHnt~?,(!.O%P'E1utlllza~C;l~, ~r,n.t0dq?;ye@,~~s,
Pi(li$J~$fu'?)B8r~YfJ;U$~~INrT')R,(frt9~Ajd,~lq~9.~q~ fl9-f ~excelenc,i~. ~. 'I', ''I d" }!tv'
-:,rft., ngf.f1).?Ro~~gftu~~~*",~ppoJrig~f9fic.i8!,I1),E;lnt~i como re,f~r~~si~~,,<,l ~nor;,

m<;l,pW.c?p.rrj~~\{p)elp,ml~I)Os,<;t,nl,:,el.)90~.P09W!l,entos oficiJ~i,S,§ls.qri!osJv.g .. '
t3;lff~~\~r8PPJi9°~J2·Ef!0.liIoYt1rJlqI0f1Wljl{~Jp,~?icq!fre~.' m eios d~i~J~c~a?ao)!,
0~,t~~9rJHrNll~lR~ t¥H[},'~Wi~Jfi~~~Ij~_~ativqr;nep\E1,C;:Rl;lt~olado,s,,'.I "V.j,:';!,,,4 e~..,q?~~~,9;~)~S?nyg,Y~5iCOJl)f?l.lfn,gyapfici~L 1J~9esta directament~,rel~~
ci~~~q~"S9'lJ.~)Qn1:H\51~:A[uSa.9& ~gpre9jrT?e.nt? desta II~gua peI9S1POPul~!
~2~s.,1P;91~!~'~NrW.X~3;8~~,~ff1~9o.~ os,PA.Jrqe,'s, este e a If,ril94~ mat~m!b
de uma minoria. A titulo de exemplo, em Mo~amqiqu~" ~~o atinge)l~% 5!l
percentagem de falantes que tern 0 Portugues como lingua materna. 0-
Portugues e assim uma L2 para a maior parte dos seus locutores, e esta,
por essa razao, em situacao constante de contacto de Ifnguas.
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A situacao de L2 do Portuques conduz frequentemente a fen6menos de
Irlseguran~a linguistica dos seus locutores, a qual se manifesta numa certa
instabilidade quanta as regras qramaticais que utilizam. A titulo de exem-
plo, pode acontecer que os falantes classifiquem como agramaticais cons-
trucoes que eles pr6prios produziram num outro momento, revelando as-
sim uma contradicao (ou pelo menos alguma descoordenacao) entre 0 seu
conhecimento das regras do Portuquss e a aplicacao dessas regras quan-
do produzem 0 seu discurso nesta lingua. Desta forma, qualquer caracteri-
zacao gramatical do Portuques dos PALOP's deve sempre lidar com algu-
ma irregularidade dos fen6menos que ocorrem nesta zona linguistica.

Um outro tipo de manitestacao desta insequranca pode observar-se na
atitude dos falantes face a norma. Assim, e frequente ouvir-se falar, nestes
paises, dos "erros" de Portuques que dao os locutores desta lingua. Em
muitos casos, trata-se de fen6menos que tarao provavelmente parte da
gramatica definitiva desta variedade do Portuquss - ou pelo menos da
sub-variedade falada no pais em questao - mas que os falantes nao que-
rem (ainda) assumir, dado que a norma de referencia continua a ser a nor-
ma europeia. 0 facto de 0 Portuques ter nestes palses 0 estatuto de lingua
de prestfgio torna ainda mais acentuada a preocupacao dos falantes com a
norma a adoptar no seu discurso.

Nestes parses, nao parece haver (ainda?) a procura de afirmacao da
personalidade nacional atraves da lingua portuguesa, como aconteceu no
Brasil desde 0 sec. XIX. De uma forma geral, a "originalidade" e procurada
nas Iinguas e culturas locais, longo tempo rejeitadas ou simplesmente es-
quecidas. Esta neste caso, por exemplo, 0 processo de valorizacao do cri-
oulo em Cabo-Verde ou das diferentes Ifnguas e culturas bantu em
Mocarnbique. 56 em circuitos muito restritos, em que os intelectuais e os
escritores tem um papel de relevo, e que as diterencas do Portuques dos
PALOP's relativamente a norma europeia sac sentidas como uma forma
de apropriacao e enriquecimento da lingua, que se deve eventualmente
conservar e desenvolver. Nestes casos, 0 Brasil funciona como uma espe-
cie de modele do tipo de evolucao desejada: "do mesmo modo que a lin-
gua portuguesa aceitou os brasileirismos e os consagrou, tera de aceitar
os angolanismos e outras aquisicoes dos palses africanos de expressao
portuguesa" [COELHO76: 25].
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3 - Provas de Existencia Gramatical do Portugues Africano
Conforme foi referido no inlcio, as provas de existencia gramatical do PA
serao retiradas de um estudo de caso, nomeadamente de fen6menos que
ocorrem no PM. Este sera aqui abordado nao so do ponto de vista das
suas propriedades gramaticais como quanta ao papel que as Ifnguas ma-
ternas parecem desempenhar na construcao desta gramatica. Estas duas
perspectivas, como se podera verificar, podem fornecer criterios relevan-
tes para a observacao do PA.

Dada a situacao de L2 do Portuques falado nos PALOP's, QS fen6menos
que se observam no discurso produzido nesta lingua nao apresentam a
(relativa) estabilidade que se verifica nas variedades europeia e brasileira,
Assim, esta caracterizacao de aspectos da qramatica do PM refere-se ape-
nas aqueles fen6menos que ocorrem de forma mais sistematica e regular.

A nlvel tonetico-fonoloqico, uma das tendencies rnais salientes e esta-
veis e para estabelecer como estrutura silabica tfpica a sequencia
consoante-vogal (CV). Este facto tem consequencias importantes no siste-
ma fonol6gico em geral, uma vez que parece-justificar certas tendencies
comuns aos locutores mocarnbicanos de Portuques, como, por exemplo,
(i) a nao reducao das vogais atonas e (ii) a insercao de vogais no interior de .
grupos consonanticos.

A tftulo de exemplo do caso (i), uma palavra como "telefonar", realizada
no Portuques europeu como [t a I a funar], sera pronunciada no PM como
[telefonar]. Quanto ao caso (ii), em que ha tendencia para eliminar os gru-
pos consonanticos, pode citar-se a pronuncia de palavras como ritmo ou
diticuldade, que sac pronunciadas respectivamente [ritlmu] e [difikulldadi],
desfazendo assim os grupos tm e Id.

A nlvel lexical, pode referir-se um tipo de neologia relacionado com a
alteracao das propriedades lexicais de verbos ja existentes no lexico do
Portuques europeu. Trata-se da tendencia para a transitivizacao de verbos
que ou sac intransitivos (como nescen, ou seleccionam um complemento
preposicionado com a funcao de 01 (como esconder (alguma coisa) a al-
guem) ou com a funcao de OBL (como bater em).

Assim, a tftulo de exemplo, verifica-se que os verbos acima citados - nas-
cer, escondere bater- podem ocorrer, no PM, com um 00 em frases como:

(1) A pessoa niio nasce nmquem. (= a pessoa niio dci a luz)
(2) Os pais escondem os filhos a verdade.
(3) Eles bateram 0 miudo.

Sl



A nivel rnorfo-sintactico, entre outros tenomenos, pode destacar-se a
atteracao' d6paradigma de flex~(h;asu~1 dospronornes pessoaiscllticos.
Assirn, a. tendencia.que se apresenta-de forma mais regular e para fixar 0
uso do.pronorne Ihe (associado.a.posicao de 01 no PE) a oornplernentos
com otraco [+ HUM].iExemplos,:',h",. 1 ,,;(,' 'I I, ,t, t' .t :' t:' ! ",1

(4) Alguma coise theetreiu. (..; 0 etreiu) 'j::W 11\III <:'t "I I:':

(5} /l:inak me'i€ilJ~Jhe ria~escdl[j. t.meteu~o:!.) ;,1' <! i' ,,'" If,,T';:'' ;
.1 I·L .'~ '.~)t ~ ;:):7' \. T, 11 .~-:'d -;1. );! ,~,\ I 1',)

Oeste modo, em Mocambique, verifica-se que os falantes usam a forma
I I ".' . ~.~ , , ,.; "

Ihe, ~ap soassociada a po~i9aol d~ 01 (corno.aqQntece po PE) rp,as ta~bem'
<ts~~c,i~d,a,>~:Rfsi9~q de pq?e)sp~, qU,e

1
essa ppsi9ao seja marcada C9rT)0

tra9<?)+ HUM~L~omo a~~Wrc,rln,a~.frases,~4) e (5~,., ' '"I" "'t j : '

}(s. f}1~t9!~ \~r.a'!l,alic<;l,i~l!~.~y:L !~PO[l.J~~~~,:, rlel~tiv?,SI a),e:t;lor,n~~os
tonetlco-fonoloqtcos, lexicais e morfo-sintacticos, podem ser tornados

• i'.~ .' I. '~. III '1.7. I','.., ,10 .Ii . -,,;)i. . I i_': I \-.1' ,f j.~"

como ,':proyas, de existencia" gramatical da variedade rnocarnbicana do
\":1 ,;.; ' ! ~""!~l (_,,' .•..~._;, ,;', I .;,' I ,.. , .' ,~~ I,' I

~?\tl!9,Y~s, l1.a,meqi~a ern.que revel am. que ,9s falan!esid~sta lingua fixa-
ram~~Q~as eSRecffi9a~"pistirt"!s, pelo rnenos, da variante 'auropela. ~m_ \ .. _, •... t, i ,I , ". (. oJ • I ~ f·.

f<,l'~le'I?~~:~e>,tipPIde, q~d~,~" p,oc1.emfR~loc~r-se var,ias,~~e?t,oes:, ,! "

(i) Sera que' este tipo 'pe propriedades sac partilhadas (apenas) pelos
"·~I'~'J~~ ...3hJ'A "I i'~t"\ll;J:~' f-:)1 ,1•••,' ',II" ,1· •..• !,·" ....,: I.

r~st~m~i~;,~~~s~e~aff!C~n~f ~~~A g~.rt(u.9ue~;~~rp.~,~u ,~.\vsL,~ortugy~s 80,,Bra-
sil), justificando assirn a referericia a uma variedade africana do Portuqu-
es? ' " "" d'" t"

ll" ,l:, •.f' .• i .l.:.j i; , ,t, r 1 ,I ••. e • • 'I, " . i_ :

, (ii) QUiser~ quepelo rnenos alqurhas dessas propriedades existern igual-
",,\, ,\ r :/, i.),... t- f "r . ,t ~ _I --~, • , • 1 " I_ • • '.'

n:,~rte.:r~ ~r.~q1a~i«F\dO~9~tyg,~~s do Brasil, ,ppr ex?mplo, in,valid?ndo as-
sun a.entidade PA? " ' '
t,P, t '(II\~ '; j ;"~~'.~~J ~-,\ -:.,' ,:'f)" I !:H;;\".)! ,', -':~'1._,C ,,;:"" ':
t"P,...r.e;$p.~~ta.a ,qu,e,stoe!:;,d,Eilst?.I!ip,q,.que ,oao, estamos em .condicoes pe

fornecer, constituiriam contudo 0 cornplemento (le<;::essario.,~,!J,maiq,entifi-
c',a(ff;1,oiAa~!,;Vpri~<!~d~s "do, P~nt""gu~s, ,de I u m, ,ponto ,.d.e : vista
gr,alT}a:ti.c<fll-qu?!Hati~p." ,; ",: i / , .., '

9!lant.<?,ao, I)a,p,eIque.as Lt's desempenhamna construcaoda gr,arnatic,a,
dp, \P'fy1'iQ~';~SJ4qp~,fte.?Uz~dq~n19st~al1l qu~ 0' seu torrnatoecondicionado
de, (9rma;,9~l~r(Tlt~?~te.\P~la ,gram,?~tGaide.s,sa~,.I~~guas, pertencentes a fa-
milia das chamadas LB's;,\} I'\f (!i1I,Ki J[+' "r' "~,no " "ij'

'.",,t\ssj'll"tQs!~SPe.~/tos <;la~g.rc;\f1)ali?J~dq,P"M,. ?cimr, .apr~s~ntfl~os, -,r~,lacio-
nad,o,5.,£?9!!l.,a!~strutur,~, ,sil~~)ca"a$, proprjedades [exicais d9S verbos ~"~
tlexao dos pror9m~s cI,ftico§ ~parecem ,~~r~91!l0 principal fonte proprieda-

\ _,. _. -:'\< ~.,' 1i'_ 1 V"S"_ (.j ) 10"":' \ 1 .-••:.• ' •••• ', /, .J ••-1. ' " ~'."~ .,

des da gramatlca das LB's, que rnterferem rra forma como os falantes ana-
lisam as evidencias sobre a grarnafica di:fPortugues;" a'linqua-alvo. ;

, \,j; t. i,' ~h. ~ I, I;, 1 \., " . ;
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. ,A fi~,de nao alongfu ?erpasiadp e~ta~xpos.!9~0, N!~~~g~i retomado
apenas um dos cases apres~ntados, norneadarnanta a tEmdenFia p~ra a
tra'nsith/iza<rad de veroos' db' PE'.' iObs~tvaNd6j a (grama'H8a':lI:t~s)~LB's,
verifica-se que existem processos morfologicos que permiterTt'q{,e!~ratica-
m'ehte todos os, verbo~;posk~m sef constru'fdos Icbm 'Jrn!80ni'pIEfriJ~Hio no-
minal. Assim, apartlr' d~'~eibo~::iotMnsitivos: cotno nJ~6er au marrer, po-
dem obter-selne'shl~ I:tngu'asform'a~ ir~nsiiivas' atfaveS'd~'~ftx~9.ao:~i ~iifl-
xos derivac.ionais que permitem que estes verbos ocorr~m"com~urfi SN~'ds
equivalentes em Portuques de tais formas sao/respectivam€n'te,'foa'fa luz
(Iiteralmente, fazer nascer) e morror em pro! de (Iiteralmehte:,morr'er:por).

Se acrescentarmos a estes fenomenos 1]1orfoIO,gicos'o.facto de muitos
dosNerbos do P,E,com regencia'prep9sicional (v:g, 'bater em ou gestar de)
terern comoequivplen!e,s nas lingua~ bantu ~.~~pq~tr~flsitivQ$,., ,e,~!t~mos
ero!conq!90e~ Idecol1)pre~r;l.dw ,dBj,quf'l maneira, ",gra!llatica<.das)1fng!J;fJ~
r)~,t~~ras qondip!on,approcesso de transiti}li?a9ao, de verbo~c;lq Pgrt!-l9,ues
em Moyambique. ,,< /I t«. I ~.! ,.' '", lip Y ,rtc, " HI

Com base r,Je~.,e~ip'g,q~,informpy~g,~ol;>rrEjl:opap~! ,das,Fr;Jgu9,s,r;T.I,'i\terras
na pif~rencia9ao d08q.rt,ugu~s\.PQ~eJflqmitit7~e ,qu.,ea'~iN5J9,~q \lingy(~tipa
da.cada urn dos PAL,9P's t~ra urn pap,~J-l~IEjl,y,ar;ltt'l 919 cr~~,9~Rjl9~'~)'
variedade(s) africanats) do Po,rtugu~s. -'I~" _"IlL 'J'-"<J ('.IL )bl' r.h ..i)

, , : ')'1 'j) '. i,»: OlqlTl'AU 104 ,f.fTll{
4 ,.•As' Pronteiras Possiveis' • ,'-IlIb c.Du;W1'1 ••q ')0 OillO) !oIII,jd(Fr~~)(:~'i

;) .;; ,> ~'~ :'"1.' ';~;" '! 10 Jf·il. J.' I] ! ~f)' j": ;'t~: J -:;: .• I.i

Ap lonqo desta ,exp'0~j9,a9..t,orctrJ;!apr~s~Pt~s1P~'9it~r~I),t~~,(t!P,0~ sJ~~1p.f9r.~~~
yoe~,9~e'ppq~m sef a~ora r~to,mad9s,,9R~01£ritep'q~JPfl-f8,~ ~~t~J?~Jfr,c.i\;
m'en~q das fronteiras p'~s~iyeis,dp ~ort~gu~~! t~al?,~pn,~ r,~,~i.~91~!r\S<;l[;lJ;l"h":

, Urn~iprirry,t;ira ~ipote~~ seria,tomar em con;~ia~f~9a9ja~i~,ua~a?"g~.9:gri~i
fica e os factores historicos, que aproximarn entre si os PALOP's! eA1m~R!E1'~i
lecer a existencia de uma unica variedade africana do Portuques. Do ponte
de vista extensional, por conseguinte, a nocao de lingua portuguesa pas-
saria a incluir mais um objecto, alern das tres variedades ja reconhecidas
pela tradicao filologica classica, " ,11,1;"/,, I({ ~:;: (1'1) J\.i

UOJa $,egunq~ h,ipotese y~tari~i~l(w,i.onada.c9lP,o~ r?q.p~J,gujejis ,H~9,u.~"~
ma~emf1~!qesem~tfnnam na fqrT~9ao.ga g~arnati~a9~ppr!~g!Je,~!J.g ~ Aq,I;):o.
sis,tiri? !rm r~c9rj~rlestq regiao. c9rribas~ no tipo, q~,sit~?C(,a9.de «0~~~W~9pe,
linquat>~rn, 9ye})-!;~?r~~gyes se,,~I),qon!m.~W,9~q?,YrJ;1 ,qq~(~~~PP.:§:~t_i"'>'.d

t:Jesta persR~ctiv~, con~ide~~ff?rn9~ ~p'i~!~.fJb9pnJ~,~t9~,nqJnt~(iqrt~~:ZPR~
africana do Por~ugues, :/" 'j' 'i! ')\' tt: ' " I' I"f.; i/:lf'l'~ ",,t,, , 'ii',,' l "II ,', •

" i .•" , 'J., , .1. ','. },.' ;"~'" ,J',,, •.•.·",f. "4 ••• '" .• ~.~ ;. •.•• ~ So" .•.••• :;I;;" JL .• ,' •. .,



- aquele em que os falantes partilham a mesma L1 e esta e urn crioulo;
- aquele em que os falantes tern diferentes Lt's e estas sac Hnguas

africanas.
Este tipo de criterio colocaria de urn lade Cabo-Verde e S. Tome e Prin-

cipe, e, do outro lado, estariam Angola e M~ambique, paises onde 0 nu-
mero de L1's oscila entre dez e vinte. Em posicao interrnediaria ficaria a
Guine Bissau, onde:

- existe, tal como no primeiro grupo, urn crioulo, que nao constitui, po-
rem, a lingua materna da generalidade dos falantes;

- e, tal como no segundo grupo, ha uma situacao multilingue, sendo
superior a dez 0 nurnero de Hnguas maternas, de origem africana.

De urn ponto de vista gramatical propriamente dito, dada a ausencia de
intorrnacao sobre 0 conjunto dos PALOP's, limitar-me- ei aqui a urn exerci-
cio metodol6gico, com caracter exemplar, sobre 0 tipo de agrupamento
linguistico que seria possivel efectuar. .

Assim, tomando como base propriedades do tipo das que foram aponta-
das para 0 Portuques de Mocambique, poderiam agrupar-se as gramaticas
do Portuques que partilhassem essas propriedades, independentemente
da sua situacao geogratica ou dos seus antecedentes hist6ricos. '

Desta forma, por exemplo, sabendo que tanto no Portuques de
M0ltambique como no Portuques do Brasil se verifica a tendencia para
estabelecer como estrutura silabica tfpica a sequencia CV e ha a tendencia
para alterar 0 paradigma de flexao dos pronomes pessoais, estas duas
gramaticas poderiam ser aproximadas entre si. Neste caso, nao faria ja
sentido 0 agrupamento geografico- hist6rico que legitima 0 PA, passando a
formar-se, como prediz RAPOSO 84, grupos lingufsticos com uma dirnensao
qualitativa.

***

Como se pode verificar, nao e tao simples e pacifico como poderia pare-
cer falar do- Portuques Africano. Tomando como base as diferentes pers-
pectivas de observacao propostas ao longo desta exposicao, foi posslvel
confirmar a sua existencia (de urn ponto de vista historlco-qeoqratico).
reanalisa-lo como correspondenedo a duas zonas lingulsticas (de acordo
com os tipos de situacao de contacto de Ilnguas), ou mesmo contestar a
validade desta entidade (de urn ponto de vista gramatical mais restrito).
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A concluir esta reflexao, poderemos dizer que as inumeras lacunas de
conhecimento sobre 0 Portugues falado nos diferentes parses africanos
nao nos permitem ainda ter uma visao de conjunto sobre a sua situalt80
lingurstica e para sobre ela tecermos consideraltoes validas e rigorosas.

Podemos apenas desejar que nos diferentes parses africanos sejam
incrementados e valorizados os trabalhos de investigalt80 na area da lIn-
gua portuguesa, de forma a Podermos abordar este tema de forma mais
consistente num futuro nao muito distante.



R r " 0, BOb.o'fi ' • ','CICrenCtaS .• ' IQgr:a ul,as '!( ~·O(.:~n'." ,Hl {,h~.'II"'~;~.: r. 't 11('("'1',;-:->,

~;\'}If j~ 1tJ .~:.:J;~h.;),t } '~"t .i"t~ ,,"'0' t ;~.:~jll~ ')it"'-"<~~~ ~ • ~ t,J~( ,~ 'i:.·

AJ.,~~~,!MN~I.Mo•..J~,(J19.9.11),l~,~pectQ$.i:$jnJ~&ticoi";S~fl)l~fJ,tiQO!$I'dos ,Vwbos.
(j:,9.C~tiv.Q~nQs,p-rl.r;tugy8S,Qt;al,Of:l Map,uI9o .. ;~i;st>~.a."l.C.A.l.J?'/Angol.e-,Ar-,

,\oJ~,~~,~~!r.~s'.::"o,.:!?,' q ~,~r.lf.'.;lW "'.n '),+ 1GI,j;;>',;I-' i'I"J',1~ ;O{Jll'tlh,.;\j

B~!'~l'KHOSA;I'UN~tJe~~I'{l9~7)\'U9/~~a~i: jf0{pm8~i'A:~s&Ci'a9aO'~B~ 'Escritd~'
j<1hh:M6~hmbican6s~l<):;' 'It.b'i.tC-;C,l:I\"},',)n ~>~rrw}t ot~ ,~,,:;..HiOIJHOq (,'

)[ "J," J~'( ;'t;~.~Hj osn ~~·H.•t H (t~unaln ~~,;'!!'l ~,'

BARRETO,M. S. (1976) "Aspectos da Lusofonia em Mocarnbique", in Actas
do 19 Encontro Nacional para a Investigar;8,o e Ensino do Pottuques .
Lisboa, C.L.U.L., C.L.U,P., C.L.U.C., N,L.A. e N,L.B., 1977, pp, 529-548.

BICKERTON, D. (1988) "Creole languages and the bioprogram", in
NEWMEYER, F. (ed.), Linguistic Theory: Extensions and Implications.
Cambridge, Cambridge University Press, pp. 268-284.

BRESNAN,J.; MOSHI,L. (1990) "Object Asymmetries in Comparative Bantu
Syntax", Linguistic Inquiry, Cambridge, Mass., 21 (2), pp. 147-185.

CARVALHO,M.J. (1986) 'Passivas estranhas ao Portuques europeu ". Angole,
Lisboa,3.

CHOMSKY,N. (1986) Knowledge of Language: its Nature, Origin and Use,
Nova lorque, Praeger.

--- (1981) Lectures on Government and Binding. Dordrecht, Foris
Publications.

COELHO,S. (1976) "lnforrnacao em Angola". oAngolense, Luanda, 100, pp.
23-31.

COMRIE,B. (1981) Language Universals and Linguistic Typology. Chicago,
The University of Chicago Press,

COUTO,H. (1991) "Asituacao da lingua portuguesa na Guine Bissau". R,I.L.P,
Lisboa, 5/6, pp. 114-124.

CUESTA,P.; Luz, M. (1980) Gremetice da Lingua Portuguesa. Lisboa, Edi-
goes 70.

DINIZ,M. J. (1989) "0 Ensino do Portuques em Mocarnbique". Boletim In for-
mativo (Services Culturais da Embaixada de Portugal), Maputo, pp. 1-2.

8,~,

~--, (1986)'Analise del Erros na Prase' Relativa,. Tese de liceneiatura,
Universidade Eduardo Mondlane, J'" j ',\,

FERREIRA,.E.'(:t.97j7) oFim',de ume Era; 0 'Colofttalismo,Port'ugues em Africa,
Lisboa, Livraria Sa da Costa?v0, ), nu'~ ;,{'j .-""'~ ", "1'1\ -. 1

FIRMI~b/Gr.,(19094)1''O rGas6~do 'fitOriugues"'e';'das ;LfhgU8S Aridfgengs~de
", 'Mp9;ampiqu~;~.sUbSidipslpara"wmaf80t(fj'C~(l.\iF.J@U'fStj€ay~:','M'a:pUtcf,UEEM/

Faculdade de>~l:'etl:as:(nap pubficado )\h. )/1, '.l'pr.!' cil1,,; , ''; ('

'-~"it(l~87}{!'IAI;gtHfls,,j?roblenias de 1Norma'li2a~ao'dol: Pbr;tugue'S~em
MOCfambiqlJet.,qmani, Map'uto; 3'rpp,"l1-'28,. ,I,' "~"~V:,\~ If;:J' '1

Gabinete:d(j)~~€retariOjde Estad0'da Cultura (~989r"C0httib.ur<;ao para a
Definigao de uma Poiftica Lingufstica, na !iPlep'ubHca;'~~pul,ar de

,~,~.99~~bi9.~,rl;~('r1J7Pytol S\e?r,et~ri~,de~~t~d~: ~~~);~~Itl:lr~in~p) p'uplica-
do), . ., ',.

• ", ," 1 V,)I? ;9V~[1:.,'

~A~~~~g!r-E.~1~3~9·~~Jl(~'R:;P~PtJI,.r.fI~,~~~gJ~'~'~<,1r,t~~~~$~~!~r:nf;v1~~~(J1,~iqu.e::j~9J
"ll~NI?!~~y~O~P,{~~1~t~?ap-9J?e,nr!na,r.t? ~,~ql0n.~I'ispsre 9<kQ;~L?.o c;!,c~;~In-

gua Portuguesa, Maputo (n~?J~IJt?}IRa1qtHj (l>P\'.b. I ,ii'=k,\.;!.",l"j~~

G~~r~kvl.~'i(Bh ~1Q~~H),~ t~OfJf:r.I!~~q.rje /1m?,.,gGafT!,~kW'-.dt f!qrlHQu,~s irfT1
Mor;am15iq'u7:~'r~sP,~~i?:~0~,d~1e:1trl,1t~~a~WW1)en{~!..qQf,V7(?Q,f:~)'~~~de
doutoramento, Unlversldade de Lisboa. Faculdade de Letras (em pre-

",;,p>ara~ao:paf:cfpublica~ao):IO" .)i v«, r , ' "J .," 'If, «s:» ;'},:.""""'g
,,''1'" "r, i"-;"'1c:~; '''r, ': "., _u! "', 'J'.~!' ')t''.) J" ,."i(~\1 r ' } 1 .,"'Hlrl',jIC"'l

~'( 1981~))~~·\fif·f,~~~:9° ~j~.tern~j 9~NfJ~~~J~5}J~~~.~~I.~9,~Rrl;Y!iJHes
em Moyamolque". In Actas do V Encontro da Assoclar;ao Portuguesa de

' it!.int/llI'iS(icaJ rQ);;g:iIDlr~t9abi ~~ IAssoCia'¢:a<:i')PbHuau~S'a'Jdb, lingCrTs'tih>~~
Lisboa, FacUldade de Letras, UniversidaBE!.(Je .t(ist>oa;l~fJ~'73:9;6,f<\\.1

". ", .,~(r989bl!"A'SitlJ'a¢ab Lingtlfstica, emIMo¢arflbi~'u~U0P96es:'de 'Es'il
icrita:\ "C616q'tJiio~t.'fjtras,i'Lfsboa';'l1 0~'1'11';\'pp.!88J93:: 1, • i ,, 'if'"\.,,,~;"~I

~J--H~~!·~r:'· . :{~ :;. ., '"'T -; -,1" '\ ";'~f'~J·;["It,I'>("' I if } (~nbn0{{'.f!.:1
--- (1985) "A situci'<;a'oda lingua portuguesa em Mogambique". In ~Ac-

taS\Gib1fCongres$0 sobrela1tSittJa98,0 Jl.'olVaf(ja''lJ:fn5!i&i/;Portuguesa;~no
'\Mun.da~}UsIilO'a;~ Instituto de"Cultllra· e' Uh'gua, Pbhu'gueSai,k vol: "1'1' pp,

243-251",O'~hi flb 9b

.,; ",' 'j;r;' 'cARiLOs; N~,;'NGUNGA••A'! (~986)1~'0Po(itugues eriW:Ao9am6iqu'e~lj;A;ri~i
vlisetde Etro.s~miOQn'strugoes 'd~ 'Slrtlordina9ao". Mapufo,"~l!Jrillietsia§de

Eduardo Mondlane (nao publicado).

gW



HONWANA,L. (1994) ·Linguas M09ambicanas e Lingua Portuguesa". Jomal
de Letras, 615.

HOPPER,P.; THOMPSON,S. (1980) "Transitivity in Grammar and Discourse".
Language, Baltimore, 56.2, pp. 251-299.

HYMAN,L.; DURANTI,A. (1982) "On the object relation in Bantu", in HOPPER,
L.; THOMPSON, S. (eds.) Syntax and Semantics, Vol. 15, Studies in
Transitivity. Nova lorque, Academic Press, pp. 217-239.

KEENAN,E.; COMRIE,B. (1977) "Noun Phrase Accessibility and Universal
Grammar". Linguistic Inquiry, Cambridge, Mass., 8(1), pp. 63-99.

LIGHTFOOT,D. (1981) The Language Lottery: Toward a Biology of Grammars.
Cambridge, Mass., MIT Press.

--- (1979) Principles of Diachronic Syntax. Cambridge, Cambridge
University Press.

LOPES,A. (1994) "Language Policy in Mozambique: a taboo?".Comunica-
9ao apresentada no First ~orld Congress of African Linguistics
(Kwaluseni, 18-22/7/94) (nao publicado).

LUIS, M. (1983) "A Atitude Linguistica de Alunos do Grande Maputo perante
a Lingua Portuguesa". Maputo, I.N.D.E. (nao publicado).

MEIJER, G.; GON~ALVES,P.; CARLOS, N. (organizadores) (1982) "A Lingua
Portuguesa em Mocambique: Elementos para uma Analise de Erros".
Maputo, Universidade Eduardo Mondlane (nao publicado).

MENDON~A,F. (1987) "0 Portuques como Lingua Literaria em M09ambique".
Limani, Maputo, 3, pp. 73-82.

MUYSKEN, P. (1988) "Are creoles a special type of language?", in
NEWMEYER, F. (ed.), Linguistic Theory: Extensions and Implications.
Cambridge, Cambridge University Press, pp. 285-301.

PENICELA,A. (1967) Subsidios para 0 Estudo do Pottuques Falado por Al-
guns Nativos do Sui de Mor;ambique. Tese de licenciatura, Universida-
de de Lisboa.

PHINNEY, M. (1987) "The Pro-Drop Parameter in Second Language
Acquisition", in ROEPER, T.; WILLIAMS, E. (eds.) (1987), pp. 221- 238.

90

RAPOSO,E. P. (1992) Teoria da Grsrnetice. A Faculdarie da Linguagem.
Lisboa, Editorial Caminho.

-- (1984) "AlgtJmas Observacoes sobre a N09ao de Lingua Portu-
guesa". Boletim de Filologia, Lisboa, XXIX, pp. 585-592.

ROEPER,T. E WILUAMS, E. (1987) Parameter Setting. Dordrecht, Boston,
Lancaster, Tokyo, D. Reidel Publishing Company.

SERRA, C. (1983) Hist6ria de Mor;ambique: Vol 1/: Agressao Imperialista
(1886-1930). Maputo, Cadernos Tempo.

SEUREN,P.; WEKKER,H. (1986) "Semantic Transparency as a Factor in Creole
Genesis", in MUYSKEN, P.; SMITH, N. (eds.) Substrata versus universals
in creole languages. Amsterdam, John Benjamin Publishing Company,
pp.57-70.

SILVA,JOAOGOMESDA(1993) Variation Linguistique et Norme: Etude de Cas
des Pratiques Correctives des Professeurs de Portugais a Maputo. Tese
de mestrado, Universite Stendhal -Grenoble III.

SOARES,P.; ZAMPARONI,V. (1992) "Antologia de Textos do Jomal 0Africano
(1908-1919)". Estudos Atro-Asieticos, Rio de Janeiro, 22, pp. 127-178.

Universidade Eduardo Mondlane - Faculdade de Letras (1989) "I Semina-
rio sobre a Padronizacao da Ortografia de Unguas Mocambicanas".

WILUAMS, E. (1981) "Argument Structure and Morphology". The Linguistic
Review, Dordrecht, 1, pp. 81-114.

WHITE,L. (1987) "A note on Phinney", in ROEPER, T.; WILLIAMS, E. (eds.)
(1987), pp. 239-246.

91


