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PORTUGUeS EM ~AMBIQUE

CONTRIBUICAO PARA 0 ESTUDO DO IMPERATIVO

1 - Em Mo~ambique, na Li nquaqern corrente de falantes de

l?ortugues-I,ingua segunda (L2) corn urn nivel de Lnst rucao

Lqua I ou superior a 99 classe, e frequente 0 seguinte tipo
de frases, entre interlocutores que se tratam por "tun
(1) :

(1) Leia essa n0~!cia. (0m vcz de t., p" ,
.,j. -- I

(2) Peche a porta da varanda. (em vez de "feeha")

(3) l~:screva a i 0' t.eu nome completo. (ern ve z de "escreve")
'"

~ objectiv~ deste trabalho analisar e propor llmahip6tes~
de Lnt.er pz-e t.acao do paradigma do ImperaU.vo em Por t.uque s ,

tal como l! usado por este tipo de falantes.

Baseando-me no facto de que os produtores destas frases
conhecem os morfemas de pessoa do sistema verbal por t.uque s
referentes a "tu" vi.s t.o que, quando se trata do Presente
do Indicati vo ou Preteri,to Pe'r f'eLt;o (2), nao ocorre:

i
i

(i)" a ~
,
(ru) *1e.

"

b. (Tu) *leu.

( 2») a. ('fu) *fecha.
b. (Tu) *fechou.

,:,1',



------

1
(3) a.

b.
(TU) *escreve.
('I'u) *escreveu.

Considero que 0 fenomeno que se exibe nos exemplos
(1) a (3) nilo deve interpretar-se como urn desconhecirnento
da fLexao do Imperativo, panocendo ant.es tratar-se de uma

re-an~lise (3) do seu paradigma. Mais concretamente, tentarei
apresentar arqumerrt.os que validem a hip6tese de que, nos
exemplos (1) a (3), a forma do Imperativo usada & de facto
uma forma de 2i1 pe ssoa (PES) [+SING] /Utu" (e nao a forma
da 2~ PES [+SING J/"voc0", incorrectamente usada num contexto
que exige a forma da 2il pgS [+SING J /" tu" ).

A confirmar esta hip6tese, parecem estar
cGrtos falantes (menos trequentes que os

realiza90es
examplos su+de

pra-citados), do tipo:

(4) Pergunte~. ao .Joao , (ern vez de "pergunta")

(5) Q:>..EEiias este exe rcIc i.o. (em vez de "corrige")

Estes casos, em que ~ usado 0 morfema s (tipico da
21 PES/Utu") e que parecem indicar uma estrat~gia de diferen-
cia9So desta pessoa relativamente A 21 PES/"voc@", serao
retomados no decorrer da analise.

a fen6meno de reo-analise do paradigma do
parece est.ar re Lac i.orradocom as propriedades

desta forma verbal.

Imperativo
flexionais

2

Dum modo geral, as qrama t Lca s do Po.r t.uque s sao unan i.mes
em considerar que 0 Imperativo, em Portugues, apenas possui
f orma s pr6prias para a 211 PES [+SING ] /"tu If e para a 2~

PES [-SING ]/"vos". Quando se t.r at.a da la PES [-SING ]/".n6s"
ou da forma de tratamento de 2i1. PES [+SING ] /"voce (s)" ,.•
usa-se a f Lexao do Prcsent.e do Conjuntivo. l!: este tempo
verbal que se usa i.gualmente no Imperativo negativo.(4)
Organjzando estes dados, obt~m-se 0 seguinte quadrp (5):



-----~ ..-~-.~- ------_ .._ _--.._-.._-_ •..•...... , __ -. --
Pe aso a e/ou Forma Morfema Morf'ema + Adv.

d(~ tratamc rrbo Tempo Po sson. Neg8.gao

----.~---.---..-"'--------
Morfema Morfema

'rcmpo Pe s so a-_..._-._---- --.-~--.-.-
e au a s
It " " ~

" " " mOG

" tt tt m

,
Numero

+SING ·---:~-lv:~e---e~o~-:------ -----
6 It 1 nos 1II " "-SING

2! voces If""
~--- ------- --------- ------

ri -nao
rI nunc a

mos etc

In

QUADRO I

Numa ceract.e rLaacao breve do sistema flexional do Impera-'
tivo, com vista A analise que me proponho realizar, destaca-
rei aqui as propriedades 'que permitem evidenciar que 0

car'cter "irregular" do sistema flexional do Imperativo
esta relacionada com a 2i<\ PES [+SING] I"'l:u n :

i) A 2~ PES [+SING J/"tu" ou "voce" possui 0 mesmo
morfema de pessoa: rnorfema zero (~).

Exemplos: fala (tu) 1 fale (voce)

N~o havendo diferentes morfemas de pessoa para as formas
verbais r efez-ent.ea a "t.u" e "voce", a oposi.cao entre estas
formas verbais si.tua-se ao nivel do morfema de t.empo. (Cf

QUADRO I)

Li ) A 2a PES [+SING J /"tu" possui urn rnorferna de
tempo diferente das restantes pe5soas ("n6s"

e "voces II) ou forma de tratamento ("voc{~"): rnorfema ~.

Exemplos: fala vs fal~.mos/f().l~n/fal§:..

I"tu"
iii)

55.0

Os morfemas de t.empo e pessoa da 211 PES [+SING]
diferentes no Imperativo, consoante ha.ja ou

respectivamente ~ e ~ para 0 Imperativo sem
~ e ~ para 0 Imperativo negativo.

nao nega9ao :
nega<;ao, e eu

Exemplos: tala ou come vs nao fales ou nao comas.



Comparando 0 paradigma do Imperativo com as das restantes
formasverbais~ verifica-se que aquele se diferencia t6tal-
mente em aLqun s aspectos. Na verdade, ern nenhum outro caso
do sistema portugu&s se regisLanl as propriedades acirna
enunciadas, ja que:

- ao contraria do que se re£ere ern i), as 2fis PES [+SIN~
/"tu" e "voce" possuem sempre diferentes rnorfemas

de pessoa (sendo,
3a pessoas [+SING
morfema ¢).

pOI' ou t.r o

J possuam
lado, frequente que a la e
o rnesmo morfema de pessoa:

Assim: f aLes (t.u l, fale (voce)
pes50as»; falavas (tu),

falava (1~ e JD pessoas);

(vs tale (l~ e 3d

falava (voce) (vs

- di.ferentemente do que 5e passa em ii), todas as pessoas
do mesIlla tempo verbal possuem 0 mesrno morfema de

tempo.

Exemplos: Pr-eserrte do lndicatl vo '"~mo rf ema ~;
Imperfcito do Conjuntivo = sse;

em r~Ia9ao ao que acontece em iii), n50 h~ modifica9ffo
dos 'morfemaa de tempo e/ou pessoa pel.o facto de haver

uma nega9!oao nivel da predica9§o verbal .•

Exemp]os: falas/n50 falas; faIaras/nao falaras

3 Como foi d.it.o, nao paroce natural que falantes que
revelam perfeito conhecimento dos morfemas de 2D PES

[+SING ] do sist.ema flexional verbal po rtuque s , utilizem,
'T

apenas no caso do Imperativo, uma forma verbal pr6pria
do tratament.o por "voce" para 0 tratamen·to par "tu". Ern
face das propriedades flexionais do Imperativo e, mais
especificamente, dado 0 car~cter excepcional das formas
que correspondem ao tratamcnto por "tu", considero que
SE:: pr'ocessa urn fen6meno de re+ana Li.s e do Imperat.ivo, que
designarei como "regulariza950 paradigmJtica". Assim, dado
que a forma verbal que coiresponde a "tu":



- possui urnmorfema de tempo diferente dos outros membros
da flexao do Imperativo;

tern varia<;50 quanto aos seus morfemas de tempo e
pessoa em fun<;!o da presen<;a ou aus&ncia de nega<;Ao,

par ece pl.ausLve I admitir a hip6tese de que est:a forma,
em situa<;Ao do L2, tenha side re-analisada de modo a perder
a opacidade que Ihe vam do seu car4cter excepcional.

Deste modo, ,
a derelativamente varia<;ao do morfema

tempo 1 ve.ri.f Lca+ae , e trave s de exemplos do tipo das frases
(1) e (3), que e at ribuida a 2a PES t+SING J I"tu II 0 mesmo
morfema de tempo do restante paradigma do Imperativo,e
ou .9..- Assim, deixa iqualmente de haver varia<;ao dos morfemas
de tempo quer haja ou nao nega<;ao desta forma verbal (7).

Por outro lade, este fen6meno de uniformiza<;ao nao
parece afectar 0 morfema de pessoa das formas verbais refe-
rentes a "tun e "voc&", que se mant6m com 0 morfema _.

Ern slntese e de .aco rdo com estas de.r i.vacoe.s, 0 sistema
flexional do Imperativo destes falantes (8) poderia represen-
tar-se da seguinte forma:

------.----------------.---------.-r---------,
Numero Pessoa e/ou forma

do tratament:o
Morfema Morfema

'l'empo Pessoa
_ •...._- •.- - ..- -- - --.•---.-.- -_ _- ---..- --..--.---- -----.-.-------

+SING
251 rru e ou a ~

Voce " " " ~

la Nos tI " II mos
2!;l Voces " " It m

..----.--,.-~--.

QUADRO II ( 9 )

-SING



Como pode verificar-se,
as seguintes propriedades:

este sistema flexional tern

i) Loriqo de todo 0 paradigma I 0 morfema
ou a (conforme se trate da III ou das

de tempo
29 e 3{l

Ao
e e

conjuga90es}i

ii) A 2~ PES [+SING ] /"tuII e "vooe " possui 0 mesmo
morfema de pessoa: 0 morfema _.

i iDe acordo com i), este paradigma do Imperativo, relativa-
merit.e ao morfema de tempo, apresenta-se completamente unifor-
mizado com 0 pad rao verbal por t.uques , uma vez que todas
as pessoas verbais possuem 0 mesmo morfema de tempo.

Entretanto, desta uni fornu aacao resuita que, nao tendo
havido alt.era9ao dos morfemas de pessoa das formas verbais
referentes a IItult e "vocelt (Cf. ii», desaparece a oposi9ao
entre estas formas (jA que, como foi visto, elas se diferen-
ciavam precisamente por possuirem diferentes morfemas de
tempo) (10), facto que nao e t.ipicodo sistema verbal portu-
gues.

As frases (4) e (5), em que ocorrem as formas Ifpergunte~"
e "corrija.§.", parecem representar justamente uma soLucao
que alguns fa1antes encontram para recriar a oposi9ao entre
formas verbais pr6prias para diferentes tipos de tratamento
entre os interlocutares.

Na verdade, do ponto de vista pragmatico-discursivo
e nao ja purament.e gramatical, esta sobreposi9ao pode gerar
ambiguidade em certas situa90es 'de comunica9ao. Admito
assim a hip6tese de que, nos exemplos (4 ) e (5 ), 0 usa
do morfema de pessoa~ s ilustra uma estrat.eqia gramatical
adoptada pelos falantes face a pr ovaveI ambiguidade em
certos contextos situacionaiscriada pela homonimia da
2a PES/"tull e "voce". (11)

Dado que os fen6menos de varia9ao re1ativamente ao
padrao europeu da lingua portuguesa, que se registam em
M09ambique, tern ainda caract.er LnstaveI (quanta a sua fre-



qu@ncia como quanta A sua distribui950l, a anS]jse apresenta-
da nao signifiea que 0 fen6meno e sLud ado s e ja considerado
urn processo definitivo, mas apenas uma solu9~o (provis6ria?1
de urn grupo de falantes de Portugu~s/L2.
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NOTAS

1. ReIat i varuent.e as formas que cor res poridern ao tratamento
por "tu", est.e est.udo nao descreve exaustivamente as

ocorrencias que se verificarn, ficanrlo, pelo menos, excluidas
as realizd96es do tipo:

.... !.~pet~5:~~_0 e xo r c Lc io . (em vez de 1l r epe t.e /I )

Ficam .iqual.mcrrt.e ex.cLuI d as toda s as f orma s impera t Lva s
negativ~s do tjpo:

- N.':io ~r_~'s as j.:1nelus. (em ve z de "<I bras")

.- Nao ::_~~i<.I_;:lf o lha do caderno. (em ve z de "s uj es ")

1

Considero, contudo, que
parece t.r at.ar+s e do uso do
Presente do Indj.cativo, 6

o est udo destes ca sos , em que

mo rf crna do tempo ~, t f p.ico do
absolutan~nte necess6rio n50

56 para a compos i~~ao de urn

Tmperativo mas t.ambom para

desencadeados pelos falantes
desta lingua em M09ambique.

qua dro qora I do paradigma do

a identifica<;ao dos mecan i.srno s

de Portugues/L2 na aprendizagem



2. Refiro estes dois tempos verbais por representarem,
juntame nt.e com 0 Imperativo, os diferentes tipos de

morfemas de pessoa da 20 pessoa do sistema verbal portugu5s.

3. Uso este termo "re-an~lise" no sentido de LIGHTFOOT

(1979), como urnproccsso que visa eliminar uma determinada
opacidade existente nurn sistema linguistico.

4. Segundo MAT'roso (1975), 0 uso das formas do conjuntivo
jA existia em latim, nae constituindo uma inova9~o do

sistema verbal portugu~s.

5. mio .incLuo aqu i a 2il PES [-SING J/"v6s" pe Las me sma s~..... .
razoe s de. MATEUS (1983:292): "por t.er deixade de se

utilizar na maior parte das variedades do Pertugues."

6. Trata-se aqui apenas dos verbos regulares.

7. l\dmite ainda a hip6tese de que 0 facto de 0 paradigma
do Imperative negative 5e caracterizar pele usa do morfema

e ou a (tal como as outras pessoas do Imperat.ivo sem rieqa cao ,
a excepcao de "tu" ). favoreceu a opcao por esse morfema
de tempo para a 2a PES/"tu".

8. Dentro das limites da an41ise, referidas na Nota I.

9. Conforme Nota I, nao s(~rao aqui apresent:ados os casas
do Imperative negativo.

lO. Nao sora de excluir que 0 facto de nao existirem nas
Ifnguas bantu (linguas maternas ~os falantes que produzem

os casos analisados) marcas linguisticas para distinquir
ao nIveI do s morfemas verbais ou pronomes de tratament.o

- entre "t.u" e "voce", possa ter favorecido est.a homonlmia
que se verifica entre as duas formas de 2a PES [+SING J .

11. Nao cab.e nos limites de st.a analise ainda parcelar
e que se pretende sit.uada no plano gramati.cal- 0 est.udo

de outro tipo de estrat.cqLas , provavelrnente praqmat.Ico+d.i.s «

cursivas, utilizadas pelos falantes para garantir a correcta
descodifica9ao dos seus enunciados.

~~


