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Unguas Mocarnbicanas no Actual Contexto
Sociolinguistico Mocarnbicano
Irene Mendes'

lntroducdo
As Ifnguas mocarnbicanas tern estado a desempenhar um papel irnpor-
tante no actual contexto sociolingufstico mocambicano a par de outras
Ifnguas, principal mente, do portugues e do Ingles.

A seguir a lndependencia Nacional, os Unguistas rnocarnbicanos
cornecaram a interessar-se por estas Ifnguas, consequentemente,
surgiram valiosos trabalhos de investigacao. particularmente, no
ambito da Lingufstica Aplicada e da Didactica das Lfnguas E assim
que se levanta a questao do bilinguismo e se analisa a lingua ma-
terna em oposicao as Ifnguas segunda e lingua estrangeira. Torna-
se consciencia que as Ifnguas mocarnbicanas sac maternas para a
maioria dos mocambicanos sobretudo os rurais e suburbanos, par
isso, deviam ser tratadas com mais atencao. Por outro lado, passa-
dos sensivelmente cinco anos depois da independencia, 0 governo
corneca a incentivar 0 uso de Ifnguas rnocambicanas como forma de
se conservarem valores tradicionais e culturais. Hoje em dia, algumas
destas Ifnguas funcionam como Ifnguas veiculares em alguns pontos
do pais Neste contexto, entendemos por Ifngua veicular aquela que
permite estabelecer a intercornunicacao entre falantes de diferentes
Ifnguas maternas.

Embora seja um tema ja tratado e debatido por outros investiga-
dares, decidimos desenvolve-lo, por 0 acharmos interessante e inaca-
bado. Assim, neste artigo, abordaremos os seguintes aspectos: a pro-
blematica de uma designacao: 0 papel das Ifnguas mocambicanas nos
diferentes sectares, tais como: na educacao, na cornunicacao social,
na religiao. na literatura e no teatro e final mente nos referiremos a sua
influencia sobre 0 portugues.

, - Docente de Portugues e Te-cnicas de Expressao e de Linguagem e Cornunkacao. nos cursos de
Educadores de lnfancia e de Ciencias da Cornonicacao do ISPU. Email: irenemendes@yahoo.com



1, Unguas rnocornblconos:
problernotico de uma desiqnocdo

Alguns autares movidos par razoes polfticas. outros, talvez, por ques-
toes culturais e de identidade, e ainda outros por motivos Iingufsticos,
o certo e que tern aparecido varias formas para designar as Iinguas mo-
cambicanas, isto quer dizer que nao tem havido consenso em relacao a
designacao a atribuir a estas Ifnguas Os orgaos de inforrnacao e singu-
lares utilizam com frequencia a designacao "linguas nacionais". Entre in-
vestigadores, ha quem prefira empregar "Ifnguas indlgenas". "llnguas na-
cionais", "Ifnguas locais", "linguas bantu", "linguas autoctones", "linguas
rnocarnbicanas" e "Iinguas rnocambicanas de raiz bantu". Apresentamos
seguidamente alguns argumentos utilizados por acadernicos, justifican-
do, por vezes, a sua opcao

Goncalves (1996,97 e 98) utiliza regularmente "linguas bantu" ou "lfn-

gua do grupo bantu", abreviando, por vezes por "LB's", como podemos ver
em 1996: .....em que os falantes tem como LI uma lingua do qrupo bantu .." (Gon-
falves: 1996: II) e"a interfereneia das LB's parece ocorrer a nivel geral ." (ibidem: 52);
em 1998: "Com efeito, a interaefaO do Portugues com linguas de tipo muito distinto, as
linguas baniu, conuibu: (. .. ) para 0 desencadeamento quer de fenamenos de flutuafao,
(..) quer mesmo de casas de mudanfa linguistica" (Concalves. 1998: I).

Lopes, a sernelhanca de Goncalves. prefere utilizar "llnguas bantu":
"De momento, e para evitar 0 usa indiseriminado de terminologia, sou a favor (e reco-
mendo) 0 usa do termo oantu para as linguas faladas desde h!i seculos em MOfambi-
que" (Lopes: 199719)

Mas tarnbem utiliza "llnguas indigenes". "Hoje, em dia, parecerd nao haver
apenas um unico termo para referir as linguas indigenas" (ibidem: 16) Em se-
guida, este autar reflecte sobre 0 termo "lingua nacional": ". .julgo que os
mOfambicanos usam muitas vezes 0 termo "naeional" para fazer uma distinfaO entre
as linguas indigenas e a lingua ofieial (Portugues)" (ibidem: 17), explicando as
possfveis interpretacoes: "Quanto ao termo lingua naeional, este e utilizado, com
ireauenoa, de diferentes maneiras. Se naeional estiver assoeiado a reivindicafoes naeio-
nalistas de autentieidade e se 0 Estado the atribuir algum reconheamento, entao todas
(ou quase todas) as linguas indigenas se podem qualificar como naeionais. Se naeional
for interpretado como querendo signifiear ambito naeional. entao somente algumas (ou
nenhumas) linguas indigenas se podem qualificar como naeionais" (ibidem)

Os organizadores da brochura da Radio Mocambique utilizam "lin-
guas rnocarnbicanas". ao intitularem-na Histaria das Unguas MOfambicanas
na RM (2001).
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o Nelimo, Nucleo de lnvestigacao da Universidade Eduardo Mon-
dlane (UEM). e 0 INDE, Instituto Nacional para 0 Desenvolvimento da
Educacao designaram, igualmente, em 1989, "lfnguas mocarnbicanas"
quando organizaram 0 primeiro serninario. denominado "I Serninario
sobre a Padronizacao da Ortografia das Linguas Mocambicanas" Mais
tarde, em 2000, Bento Sitoe e Armindo Ngunga, reconhecidos bantuistas
mocarnbicanos. optaram tarnbern por "lfnguas mocarnbicanas" quando
compilaram 0 "Relat6rio do II Serninario sobre a Padronizacao da Orto-
grafia de Linguas Mocarnbicanas".

Greg6rio Firmino prefere utilizar "linguas autoctones", como se pode
confirmar a partir do titulo da sua obra A "questiio lingu(stica" na Africa p6s-
colonial: 0 caso do Portugues e das Unguas Aut6ctones em MOfambique" e ao desen-
volver um item designado "As I(nguas aut6ctones" (Firmino:2002:78-112).

Consultando 0 adjectivo "autoctone". no dicionario da lingua cor-
rente, encontramos os seguintes significados: "abor(gene; ind(gena; nasci-
do na pr6pria terra em que vive; nativo." (Dicionario Universal Lingua Portu-
guesa:200 1:183). Interpretamos, pois. que aut6ctone, indigena e nativo
sao sin6nimos.

\

Mas este investigador tarnbern reflecte sobre 0 estatuto de "linguas
nacionais": "A concessiio do estatuto de I(nguas nacionais a estas I(nguas (aut6ctones)
seria um reconheamento oficial deste facto (.) trata-se de uma anormalidade a niio
concessiio do estatuto de I(nguas nacionais a I(nguas que a vasta maio ria dos cidadiios
veem como ve(culos das suas tradifoes culturais genu(nas" (Firmino:2002:285).

Brazao Mazula, actual Reitor da Universidade Eduardo Mondlane,
demonstra preferencia por "lfnguas nacionais", por defender que "a tin-
gua e velculo de cultura". Para ele, 0 conceito de lfngua nacional esta as-
sociado ao conceito de Na~~o (identidade, cultural. Por isso. critica os
governos africanos que adoptaram as linguas europeias como linguas
oficiais, ao exprimir: "a OPfiio dos governos africanos pelas I(nguas europeias sig-
nifica, em prindpio, marginalizafiio das I(nguas nacionais do processo de construfiio
da historicidade. E um genoddio cultural assumido pelos pr6prios governos e partidos"
(Mazula 1995214-215).

Mas, podemos tambern encontrar em Mazula: linguas rnocarnbica-
nas a contrapor com "llnguas nacionais", como podemos ler na seguinte
explicacao "Em 1982, no contexto de ideias liberais no seio da Frelimo, 0 IV Con-
gresso reconheceu a diversidade cultural como riqueza nacional e abre-se ao in(cio do
estudo das I(nguas mOfambicanas. Mas 0 Congresso omite-se em falar de tinquas
nacionais, e fala apenas de unquas maiambicanas. Essadiferenfa e importante: siio



mocambuanas porque siio faladas em territ6rio mOfambicano, mas, como siio incapa-
zes de construir a Nafiio, niio. seriam nacionais" (ibidem: 215).

Esta passagern de Mazula e extrema mente importante para se en-
tender 0 significado de "Ifnguas nacionais", no contexto mocambicano e
quica no contexto dos pafses africanos que tern 0 portugues como lin-
gua oficial. A designacao de "lfriguas nacionais" surgiu em Mocarnbique
conotada politicarnente com construir a Nafiio. Apesar de, hoje em dia,
este termo ser utilizado como sin6nimo de "lfriguas bantu rnocarnbica-
nas", pode ainda aparecer associado a sua origem polftica, razao pela
qual evitamos 0 seu uso para nao dar lugar a masinterpretacoes. La-
mentavelmente, 0 conceito de "lingua nacional" MO aparece definido
nos dicionarios de lingufstica.

No entanto, estamos a par da existencia de outros pafses (sobre-
tudo europeus, caso Espanha). em que 0 adjectivo "nacional" (exern-
plo do Catalao) nao transporta qualquer conotacao polftica, mas SaG
realidades completamente diferentes. Em Africa, tambern encontramos
situacoes similares. Mais adiante, apresentaremos 0 exemplo de Mali,
em que 0 adjectivo "nacional" nao esta associ ado a quest6es polfticas.
mas culturais e, gracas a uma polftica lingufstica af definida, as Ifnguas
nacionais convivem com as linguas oficial e minoritarias situacao dife-
rente em Mocambique. onde nao existe ainda uma polftica lingufstica
ajustada a actual realidade sociolingufstica.

Por outro lado, simpatizamos com a posicao de lnocencia Mata-, do-
cente de Literaturas Africanas na Faculdade de Letras de Lisboa, que con-
siderou "lingua nacional" aquela que e falada por Uj11acomunidade sign i-
ficativa igual ou superior a 50%. Interpretando desta rnaneira, e sabendo
que em Mocambique, nao existe nenhuma lingua nessas condicoes, uma
vez que qualquer uma das linguas mocarnbicanas e. estatisticamente, fa-
lada por uma percentagem inferior a 50%, consequentemente, nenhuma
Ifngua mocambicana esta em condicoes de ser considerada llnguanacio-
nal. Temos 0 makua, Ifngua falada a norte e numa parte do centro, que se
aproxima, em termos numericos, 41%, incluindo 16mwe e e-chuabo-. mas, .
que mesmo assim, nao atinge a percentagem estipulada.

, - Entrevista concedida a RDP'Africa em 1997.

3 _ Dados apresentados por Katupha, no 10 Encontro da Associacao Portuguesa de
Linguistica, em 1985, em Lisboa.
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Mazula utiliza, igualmente, "llnguas bantu" e "lfnguas bantu mocam-
bicanas", apesar de se mostrar um pouco reticente em relacao a "lingua
bantu", como se pode depreender, numa das suas notas "Segundo investi-
gafoesdo linguista alemiio Bleck (1862), cerca de 300 I(nguas aincanas subsaarianas
utilizavam 0 mesmo vocabuiario "Bantu" para designar "os homens" (no singular,
muntu). Mas nada indica sobre a existencia de uma rafa e uma unqua bantu. Pode
iauu-se sim de I(nguas oantu, que pertenciam, por sua vez, a "grande familia zindt,
apresentando "urn aspecto de grande homogeneidade", segundo estudos de WH. Bleck,
C. Meinhof eM. Guthrie" (ibidem notas252)

Considerando sinonirnos: "linguas indlgenas", "lmguas nativas" e
"Iinguas autoctones". achamos que ainda hoje, estes termos se encon-
tram fortemente conotados com 0 regime colonial, como podemos ver
a partir das seguintes passagens retiradas da Tese de Doutoramento de
Mazula, acerca C3 "lingua indfgena":

"IA Concordaui I Permite 0 uso da "I(ngua ind(gena" somente no ensino da religiiio
(Art.69°). A Concordata tolerava de "harmonia com os prindpios da Igreja" 0 uso da
"I(ngua ind(gena" no ensino da religiiio cat6lica. ( ... ) Mais tarde, a Lei do Indigenato
entendia 0 usa dos "idiomas nativos" no ensino somente como instrumento de difusiio
da I(ngua portuguesa. (..) A Rebelo usa a expressiio de "aut6ctones" em "Assimilafiio
dos Aut6ctones: Terapia do Ressentimento (1961)" (Mazula: 1995:66).

"No artigo 2° do Estatuto dos Ind(genas Portugueses das Prov(ncias da Guine,
Angola e MOfambique, aprovado pelo Decreto-Lei 39666, de Maio de 1954, IC-se:
"Siio considerados ind(genas nq5. respectivas prov(ncias os indiv(duos de rafa negra
que, nelas tendo nascido ou vivendo ha&itualmente, ainda niio possuem a wltura e os
habitos individuais e socia is exigidos peia integral aplicafiio do direito publico e privado
dos cidadaos portugueses" (ibidem 1995100)

Como se depreende, 0 termo "indigena" era preferencialmente
utilizado pelo regime colonial para designar "os indiv(duos de rafa negra
que ( ... ) ainda niio possu(am a cuuura e os habitos..." dos portugueses e as
Ifnguas maternas dos pafses africanos, distinguindo-as do portugues.
Transportava, pois, 0 valor pejorative. como observou Lopes: "Durante
o periodo colonial, eram essencialmente do is term os usados pelos colonos para se
reieruem as I(nguas que desde na sewlos eram faladas em MOfambique: dialectos e
I(nguas ind(genas (ocasionalmente "nativas" ou "aut6ctones") (.) No contexto colo-
nial ambos os term os eram usados pejorativamente .. " (Lopes: 1997: 16). Razao
suficiente para evitarmos 0 uso destes terrnos. Chamamos, contudo, a
atencao para 0 facto desta palavra "indigena" nem sempre estar cono-
tada pejorativamente Por exemplo, na America e, particularmente, do



Brasil, usa-se. frequentemente, 0 termo "lingua indfgena" sem qual-
quer valor depreciativo

Embora achemos mais correctas as designacoes "Ifnguas bantu
mocarnbicanas" e "Ifnguas mocarnbicanas de raiz bantu", prefenmos,
por uma questao de economia lingufstica, utilizar "Ifnguas mocarnbica-
nas". como sin6nimo dos dois term os mencionados; e um termo com-
plexo, menos longo que resulta de fen6menos de elipse ocorridos num
e noutro termo. Evitamos empregar "Ifnguas bantu". par sabermos que'
estas Ifnguas, com caracterfsticas comuns, sao faladas numa determi-
nada regiao de Africa, isto significa que a maioria das Ifnguas africanas
e de origem bantu, com uma abrangencia que nao se restringe apenas
a Ifnguas de Mocambique

Depois de ter lido inforrnacao sobre a realidade sociolingufstica do
Mali, foi curiosa notar que a questao da designacao de lingua naaona!
pode, de facto, se tornar um assunto serio. Atentemos a seguintepassa-
gem "as autoridades malianas, no seu esforfo de unificafao lingu(stica ligada a situa-
faO economica, tem privilegiado certas tinquas dotadas do estatuto de lingua nacional.
(.) Esta preponderdncia devo!vida as unauos na(ionais score as !(nguas "minorita-
rias" pode ser conflitual." (Oueffelec e Jouannet: 198211) Esta designacao.
quando colocada nestes termos de estatuto, pode provocar conflitos
lingufsticos, pois levanta a questao de Ifnguas minoritarias. E de referir
que, no Mali, existem varias Ifnguas maternas, mas apenas quatro delas
foram promovidas ao estatuto de Ifnguas nacionais. Situacao diferente
em Mocarnbique, on de nao existe qualquer Ifngua materna com esse
estatuto, uma vez que, entendemos nos: as dilerentes designacoes arras
indicadas nada tern a ver com Q valor de "estatuto" de Ifngua nacional,
mas com outras rnotivacoes que podem ser: acadernicas, culturais ou
polfticas, como ja foram referidas.

2. 0 papel das Linguas rnocornblccnos
Para a analise deste item, partimos do estudo feito por um grupo de in-
vestigadores sobre as funcoes das Ifnguas nacionais do Mali, onde en-
contramos algumas sernelhancas e dissernelhancas entre as funcoes das
Ifnguas nacionais do Mali e as das Ifnguas rnocambicanas 0 grupo que
investigou as funcoes das Ifnguas nacionais (utilizando a termo dos au-
tores) do Mali, diz 0 seguinte: "a primeira funfaO destas !(nguas Inacionaisl e,
naturatmenie, de ser a lingua do grupo etnico a que !he corresponde. Idioma verna-
cu!ar de comunicafao, era e ve(cu!o dos vaiores cuuurai: proprios a esse qrupo e, pot-
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tanto, 0 seu empreqo tem valor de identificafao". (Queffelec e Iouannet. 1982: II)
As Ifnguas mocarnbicanas, igualmente, sempre estiveram associadas as
tradicoes e culturas transmitidas de geracao em geracao. sobretudo nas
zonas rurais.

Per outro lado, este grupo refere-se ao contributo que estas Ifnguas
deram a populacao. sobretudo rural numa realidade mais recente: "...0.

promofao das Ifnguas nacionais permite iazer participar imediatamente as populafoes
no. vida polftica e social ( ... ) legitima a reabilitafao do patrim6nio cultural maliano, de-
volve a dignidade 0.05 locutores destas lfnguas e evita aumentar 0 fosso entre uroanos e
rurais ... " (ibidem: 11-12) Do rnesrno modo, ho]e em dia, em Mocambique,
e inquestionavel 0 papel importante que estas Ifnguas tern desernpe-
nhado, gracas ao seu reconhecimento como Ifnguas maternas. Elas tern
sido utilizadas em varios domfnios.

Nao querfamos, contudo, de deixar de nos referir a uma diferenca
que merece ser registada, e que, enquanto que no Mali, existe uma lin-
gua que funciona como veicular, ou seja, e entendida por todos, em Mo-
carnbique, nao. Assim, segundo estes autores, 0 Bambara era tambern
utilizado "como uma lingua veicular, mesmo por oficiais fro. neeses, no. tropa colonial.
A sua receptividade, a sua permeabilidade 0.05 emprestimos de origem irancesa expli-
eam que muitos colonos falem mais facilmente bambara que outras linguas: .. ( ... ) eo.
principal lingua de comunicafao inter-etnico entre locutores que nao tem a mesma lin-
gua materna." (ibidem: 12) Em Mocarnbique. podemos encontrar falantes
bilingues de Ifnguas mocarnbicanas. devido ao factor migrat6rio, mas,
de facto, nao existe uma Ifngua que atravesse todo 0 pafs a nao ser 0

portugues.

2. 1. Lingua mocornblccno na educocco
Para a analise deste item e dos que vern a seguir, partimos da seguinte
realidade sociolingufstica: "Mofambique continua a ser um pai: onde quase tres
quartos do. populo,faO tem com Ll '5 (/inguas maternas). [(nguas do grupo banu:'
(Goncalves: 1996:27). Isto nao quer dizer que 0 portugues nao seja tam-
bern a Ifngua materna de alguns mocarnbicanos: mas por se tratar ainda
de uma minoria, circunscrita ao espaco urbano, vamos interpretar, neste
artigo, Ifnguas maternas como sin6nimo de Ifnguas mocarnbicanas e lin-
gua segunda como sin6nimo de portugues.

Assim, pelo facto de analise sobre as Ifnguas maternas no ensino
sera feita tendo em conta a espontaneidade e a criatividade, caracterfs-
ticas principais de qualquer Ifngua materna, como podemos constatar a



partir desta passagem: "...05 seres humanos adquirem espontaneamen-
te. com incrfvel rapidez e uniformidade, a lingua natural da comunidade
em que passam os primeiros anos da vida - a sua lingua materna - e
usarn-na criativamente como locutores, interlocutores e ouvintes" (Sim-
Sim et alii 1997: 15).

Por outro lado, com a massificacao do ensino, sobretudo a nfvel ba-
sico, os dirigentes da educacao cornecaram a analisar 0 problema do
insucesso escolar associado a lingua utilizada, que era 0 portugues,
Consequentemente, apostaram no estudo investigativo das Iinguas mo-
cambicanas e passaram a dar mais irnportancia a teorias que defendiam
o ensino prirnario atraves das Iinguas maternas.

Por lingua materna entendemos a lingua "que e aprendida como instrumento de
comunicariio desde a mais tenra idade e e utilizada no pars de origem do sujeito falante"
(Galisson e Coste: 1983:442).

2. 1. 1. No ensino basico
Ate ha pouco tempo, 0 portugues era a unica lingua do ensino nas esco-
las mocarnbicanas, apesar de, como sabemos, nao ser a lingua materna
da maioria de mocarnbicanos. Esta situacao criava alguns contrangi-
mentos no ensino, uma vez que os alunos, por um lado. nao podiam ser
espontiineos e nem criativos, por outro lade, demonstravam dificuldade na
assimilacao dos conteudos prograrnaticos. Consequentemente, as nos-
sas instituicces ligadas ao ensino introduziram as Iinguas maternas a
par do portugues, a lingua segunda (LS) da maioria das criancas princi-
piantes que chegam ao ensino prirnario.

Sobre lingua segunda, Galisson e Coste definem: "A lingua segunda e
a lingua estrangeira definem-se ambos como niio maternas (siio instrumentos de co-
muniwriio secundarios ou a uxilia res) , mas distinguem-se uma da outra pelo facto da
lingua segunda 6eneficiar oficialmente de um estatuto privilegiado Enquanto a lingua
estrangeira e aprendida por indiv(duos, a lingua segunda e ensinada como lingua
veicular a toda uma comunidade em que a (ou as) l(ngua(s) materna(s) e (ou siio)
praticamente desconhecida(s) fora das fronteira(s) do pa(s" (ibidem:442-443) Esta
definicao nao estabelece clara mente a diferenca entre lingua segunda
e estrangeira, no entanto sublinha 0 estatuto privilegiado que a lingua
segunda tem sobre a estrangeira, que e alias a situacao do portugues em
Mocambique, relativamente ao ingles e a outras Iinguas estrangeiras.

Na seguinte passagem, Roulet chama a atencao para a irnportancia
da lingua materna na aprendizagem da segunda Iingu-a: "A contri6uiriio.do

j'
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estudo do. I(ngua materna no ensino do. I(ngua segundo. niio se situa apenas a n(vel do
conteudo (... ) os prindpio: e os procedimentos em jogo nos do is sistemas siio semelhan-
tes e (.) 0.0 descobrir um mod~lo do prindpio ou uma realiza(iio do procedimenio no.
sua I(ngua materna, descobrira faeilmente no. tinqua segundo." (Roulet: 198085).

Apesar de, em Mocarnbique. ser recente a introducao de linguas
maternas no ensino basico. outros paises ja tinham passado por esta
experiencia, e mesmo entre investigadores mocarnbicanos, havia quem
partilhasse dessa ideia, desde ha algum tempo

Lopes encorajava 0 ensino das linguas maternas por 4 razoes: "A edu-
ca(iio em I(ngua materna deve ser encorajada, pelo menos, oeias seguintes raziJes:
I) todas as I(nguas faladas nativamente por moiombtcono« (/(nguas bantu, Irngua
portuguesa, I(nguas asiaticas) tem igual valor e siio capazes de exprimir quaisquer
pensamentos e conceitos ... ; 2) todas as I(nguas faladas nativamente por mocamoi-
canos devem ter os mesmos direitos e ser utilizadas em varios dominu», incluindo no.
educa(iio; 3) os resultados de investiga(iio sobre 0 desenvolvimento cognitivo indicam
que as crian(as aprendem conceitos Dasicos e siio alfabetizadas mais eiecuvamente no.
sua I(ngua materna; 4) ... em diferentes estudos, crian(as multil(ngues demonstraram
maior flexibilidade cognitiva do que crian(as monounque«, especialmente em matema-
tica e cienCia" (Lopes: 1997:26).

Iorgete de Jesus' defendia a introducao das linguas bantu nas escolas
rnocambicanas e argurnentava "as I(nguas bantu ajudam a compreender erros
do Portugues".

No entanto, foi 0 INDE, Instituto Nacional de Desenvolvimento, a
instituicao pioneira na irnplernentacao do en sino de linguas maternas a
nfvel primario. Os investigadores deste Instituto, cedo, compreenderam
que "Ao iniciar a escolaridade basica, qualquercrian(a possui um dom(nio significativo
do. I(ngua usada no qrupo de socializa(iio primdria, i.e., a famnia. Tal dom(nio resulta
de um processo de aquisi(iio natural e espontaneo do. unqua materna, sem que para tal
seja necessario um mecaflismo formal de ensino" (Sim-Sim et alii: 1997:35).

Para estas autoras, a valorizacao da lingua materna e extrernarnen-
te importante, no ensino basico, por preservar a espontaneidade. atras
referida, condicao que contribuira para 0 aluno assimilar com menos
dificuldade os conteudos prograrnaticos. mitigando, consequentemente
o insucesso escolar.

• - Licenciada pela Universidade Pedag6gica em entrevista no jornal 0 Universitario, de
20/11/00.



Firmino, para alern de defender a integracao das Ifnguas mocambica-
nas no en sino, faz referencia a esta instituicao de investigacao ao escre-
ver "Sob a supervisiio do INDE, 0 Instituto Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cariio, ( ... ) muitos programas educacionais experimentais usando linguas aut6ctones
como meio de ensino estiio em curso. Um desses programas consiste em aulas de alfa-
betizariio para mulfieres, cuja lingua de ensino eo Xicfiangana, na provincia de Gaza,
e Cisena e Cindau, na provincia de Sofala. Nas provincias de Gaz'! e Tete tambem se
usam as linguas aut6ctones locais como meio de instruriio em aulas experimentais do
ellsino primario conceoidas para crianras" (Firmin02002: 109).

Este autor sublinha, igualmente, a irnportancia do trabalho de inves-
tigacao desenvolvido pelo INDE na area da alfabetizacao feita sobretudo
em tres Ifnguas: xichangana, cisena e cindau.

Pelas razoes apontadas, os responsaveis pelas instituicoes de ensino
mocambicano desenvolveram accoes concretas: "0 Seminario de 1988 lanrou
as bases para que fosse possivel iniciar a utiliwriio das linguas morambicanas no ensino.
Actualmente estiio em curso programas experimentais de alfabetiwriio em linguas moram-
bicana«, alfabetiwriio bilingue de mulfieres e escolariwriio de crianras ao nivel do ensino
primario integrada num programa de educariio bilingue"5 (Sitoe e Ngunga: 2000:7).

o Serninario de 1998 constituiu 0 momenta de decisao sobre a intro-
ducao das Ifnguas maternas no ensino, primeiro a nfvel de alfabetizacao
em programas experimentais, depois na escolarizacao de criancas em
programa de educacao bilingue em algumas escolas das provfnciasan-
teriormente referidas.

Nesta perspectiva, foi aprovada, na Assembleia da Republica, em
200 I, a utilizacao de lfnguas mocarnbicanas no ensino, como meio auxi-
liar no ensino aaprendizagem. Assim, passou a ser permitido e ate mes-
mo incentivado que 0 professor do ensino primario recorresse a Ifnguas
mocarnbicanas para explicar um determinado vocabulo aos alunos mes-
mo tratando-se de materia relacionada com a disciplina de portugues

Contudo, e com a introducao das Ifnguas mocambicanas no novo cum-
culo do ensino basico, lancado no dia 19de Janeiro de 2004, que 0 Ministe-
rio da Educacao da um passo importantfssimo neste campo. Nao desenvol-
veremos aqui este assunto, por nao termos analisado 0 referido currfculo.

5 - Passagem inserida do discurso proferido pelo entao Ministro da Cultura, Juventude e Desportos.
Prof. Doutor Mateus Katupha, por ocasiao da sessao solene de abertura do II Serninario sobre a'
Padronizacao da Ortografia de Lfnguas Mocambicanas, em 8 de Mar~o de 1999.
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2.1.2. No ensino superior
Passados apenas dois anos de lndependencia do pafs, em 1977 e, talvez,
partilhando-se da mesma ideia que 0 investigador brasileiro Rodrigues
"0 estudo dessas l(nguas (/(nguas ind(genas) e evidentemente de grande importancia
para 0 incremento dos connecimentos lingii(sticos. Cada nova I(ngua que se investiga
traz novas contribuifoes illingii(stica; cada nova lingua e uma outra manifestafCtO de
como se pode realizar a linguagem humana,» (Mattoso Camara lr.. 1979:5), foi
introduzida, pela primeira vez, na Faculdade de Letras da Universidade
Eduardo Mondlane uma cadeira designada "Problemas de Bilinguismo"
e, no ana seguinte: "Em 1978 foi introduzida a primeira cadeira de lin-
gufstica bantu, na perspectiva modern a da ciencia lingufstica,." (SitOE
e Ngunga:20008) Foi uma porta aberta para 0 surgimento de outras
cadeiras como "Situacao Lingufstica em Mocarnbique" e "Lfngufstica
Descritiva das Lfnguas Bantu".

Em 1980, foi criado 0 "Nucleo de Estudos de Lfnguas Mocarnbica-
nas", que tem como acr6nimo NELIMO. Este nucleo "tinna por objectivo
realizar pesquisa das tinquas moiambicanas (/(nguas bantu iaiodas em MOfambique)
com vista il sua promofiio, valorizafiio e seu desenvolvimento Mais concretamente,
o Nelimo dedicar-se-ia il elaborafiio e publicafiio de gramaticas, duiondrio», artigos
sobre diferentes aspectos das tinquas mOfambicanas desde a sua estrutura ate il sua
funfiio e utilizafiio na sociedade" (ibidem 8)

Este micleo realizou trabalhos valiosos de pesquisa das Ifnguas mo-
carnbicanas e publicou obras nesta area tarnbem de relevado interesse.

Actualmente, transformado num Centro de lnvestigacao da UEM, 0 Ne-
Iimo continua a contribuir, consideravelmente, na investigacao das Ifnguas
mocarnblcanas e a colaborar com instituicoes que se interessam por esta
materia. Temos exemplos da sua participacao na Padronizacao da Ortogra-
fia das Lfnguas Mocarnbicanas. feita pela Radio Mocarnbique (RM) e na co-
laboracao dada a SIL (Sociedade Internacional de Lingufstica) nos trabalhos
de traducao da Bfblia para as Ifnguas mccarnbicanas Continua, igualmente,
a publicar trabalhos de pesquisa sobre as Ifnguas mccarnbicanas

Conscientes da necessidade de estudos sobre as Lfnguas mocarnbica-
nas para a compreensao de alguns fen6menos culturais e da identidade
do povo mocambicano. as instituicoes do ensino superior tendem a intro-

6 _ D. Rcdriqees, Aryon, "Tarefas da l.inqufstica no Brasil", in Revista Estudos l.inqulsticos.
Sao Paulo, 1966



duzir e/ou a manter cadeiras de Lfnguas mocarnbicanas ou com elas rela-
cionadas nos seus PIanos de Estudo. A Universidade Eduardo Mondlane
tem a funcionar, desde 1989, a disciplina de lfnguas mocarnbicanas nos
Cursos de Hist6ria e de Lingufstica; lecciona, igualmente, como cadeiras
opcionais, 0 changana e 0 macua. Para alern destas disciplinas curricu-
lares, esta prevista, tarnbem nesta instituicao do ensino superior, uma
actividade nao curricular: a Traducao no Ensino das Lfnguas Bantu. Par
outro lado, 0 ISPU (lnstituto Superior Politecnico e Universitario) oferece
a disciplina de Etnolingufstica no Curso de Ciencias da Comunicacao,

Estao directamente envolvidas em estudos e desenvolvimento de
lfnguas mocambicanas e organizacao de programas de ensino bilingue,
institutcoes como: a Universidade Eduardo Mondlane, atraves do seu
Centro de Investigacao. 0 NELIMO (Centro de Estudos das Lfnguas mo-
cambicanas). Ministerio da Educacao, atraves do INDE (lnstituto Na-
cional para 0 Desenvolvimento de Educacao), 0 Ministerio da Culture,
atraves do ARPAC (Arquivo do Patrim6nio Cultural)e a SIL (Sociedade
Internacional de Lingufstica).

2. 1. 3. Problema do bilinguismo
o problema do bilinguismo no ensino pode ser encarado a dois nfveis.
a nfvel do ensino de criancas e a nfvel da alfabetizacao de adultos.
Muitos autores que se pronunciam sobre esta materia nao estabele-
cem esta distincao que, para nos. e fundamental uma vez que os me-
canismos cognitivos no processo de aprendizagem sao diferentes na
crianca e no adulto. Este ultimo ja tem a sua lfngua materna estru-
turada e a aprendizagem de uma outra lfngua e sempre feita tendo a
sua como para metro de cornparacao. A crianca, sobretudo nova, esta
apta a aprender as duas lfnguas em sirnultaneo. uma em casa (a lfngua
materna) e outra na escola (0 portugues), significando que, se forem
reunidas todas as condicoes de aprendizagem, estamos perante uma
situacao de bilinguismo perfeito, que e entendido com 0 mesmo ou
aproximado domfnio das duas ou mais lfnguas.

A questao do bilinguismo no ensino tem levantado algumas discus-
soes alguns investigadores (poucos) atribuem 0 insucesso escolar ao
bilinguismo, outros ha que defendem que a situacao bilingue s6 traz
vantagensaos falantes Valdman partilha desta ultima posicao ao afir-
mar: "Os falantes bilingues - (... ) - tem em relafiio aos falantes monolingues a van-
taqem de dispor de uma gama de elementos sobre os quais eles podem jogar de forma
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a tomar a comunicafiio mais eficaz, tanto do ponto de vista da precisiio de informafiio,
~omo do seu efeito sobre 0 destinatario da mensagem" (Frey e Latin: 1996:31).

Concordamos com Valdman, pois tambem achamos que 0 falante
bilingue quase sempre se encontra em situacao mais privilegiada que
o monolingue, uma vez que aquele dispoe de dois ou varios esquemas
estruturais de Ifnguas, facilitando, por isso. a cornunicacao A nossa ex-
periencia, como docente da lingua portuguesa a estrangeiros (adultos),
dernonstrou-nos que os aprendentes, que dominam a estrutura de uma
lingua, tinham mais facilidade de assimilar a estrutura de outra Ifngua,
neste caso. a do portugues. Denotavam alguma dificuldade na expan-
sao e enriquecimento lexical, sobretudo se as novas unidades lexicais
diferissem muito das da sua lingua materna. Assim, para nos, a situa-
cao bilingue, quando bem encaminhada pelos docentes, que devem ser
pessoas formadas, nao pode ser considerada a causadora do insucesso
escolar nas primeiras classes ou na alfabetizacao de adultos, antes pelo
contrario, deve constituir uma mais valia no processo de aprendizagem.

Mas ha um aspecto que, muitas vezes, parece ser ignorado, e 0 facto
de os mocarnbicanos nao gozarem de bilinguismo propria mente dito,
mas sim de diglossia, como ja nos haviarnos referido anteriormente
"Para alem do plurilinguismo, MOfambique, tal como a maioria dos parses oiricano«,
goza de uma situafiio de diglossia" (Mendes:2000:28:). Este termo e aqui inter-
pretado como: "... situafiio bilingue na qual uma das l(nguas e de estatuto s6cio-
po/(tico inferior" (Dubois et alii 1989155). Isto significa que, efectivamente,
sobretudo, nas zonas rurais, as criancas e adultos dominam apenas a
sua lingua materna, e nao duas lfnguas, como muitas vezes se afirma. Na
escola, eram/sao obrigados a enfrentar, pela primeira vez, 0 portugues, e
Iorcados a raciocinar nessa lingua que era ate aqui a unica lingua veicu-
lar. Com 0 actual currfculo, este problema podera ser minimizado.

2. 2. Unguas moc;ambicanas na comunicccdo social
o Tratado de Outubro de 1954, ainda no tempo colonial. abriu portas para
a mtroducao de lfnguas mocarnbicanas na Radio Mocambique (RM). Neste
Tratado, os governos da "Rodesia do SuI. Rodesia do Norte e Niassalandia acordaram
em estabelecer uma organiwfiio comum de radiodifusiio destinada a servir, separadamenu,
as populafoes ind(genas e niio-ind(genas nos tres territ6rios. 0 servifo aiticano teve muito
exito, pois desenvolveu entre os ind(genas 0 gosto pela radio. ( ... ) A radio prestava-se. assim,
a desempenrar um importante papel na oara de coloniwfiio e "civiliwfiio do preto"" (His-
toria das Lfnguas mocambicanas na Radio Mocambique 200 I: 13)".



Em 1949, segundo a mesma fonte, 0 "maestro Belo Marques iaz estudos e
capta a musica e cantos indigenas" (ibidem: 13) no sui de Mocambique. Esse
produto ira alimentar as futuras emiss6es nas "llnguas nativas".

Mas foi atraves de "uma porta ria de 12 de Maio de 1951, que 0 Governo con-
siderou linguas veicula res, pelas suas tradifoes e importancia: 0 Xironga para 0 SuI.
o Cisena para 0 Centro e 0 Emaknuwa para 0 Norte. Estas I(nguas eram igualmente
as mais usadas nas principais cidades para onde convergiam "indigenas" de todos os
grupos etnicos a procura de empreqo ou para vender os seus produtos. Atendendo a
esta ultima circunstancia pode-se acrescentar 0 Ecnuwavu em Quelimane. E esta per-
taria que ira regulamentar, no futuro, 0 usa das I(nguas mOfamvicanas nos emissores
da Colonia" (ibidem 13)

Em 1960, tiveram inicio as primeiras emiss6esem linguas r.iocambica-
nas 0 xichangana em Lourenco Marques e 0 echuwabu na Zambezia Desde
af, este orgao tem desenvolvido varies trabalhos relacionados com as ltn-
guas mocambicanas, resultando, ha bem pouco tempo, numa publicacao
de uma brochura denominada Historia das Llnguas MOfamviwnas na RM.

Paraalern da expansao das linguas rnocarnbicanas, a RM a partir da
decada 80 corneca a preocupar-se seriamente com 0 papel das linguas
mocarnbicanas na rnissao da radio. E neste ambito que se realizam se-
minarios de radiofusao em linguas mocambicanas que tiveram lugar em
1988,1991 e 1996.

Estas accoes da Radio Mocambique tern merecido reconhecimen-
to por parte de varies individualidades que tern sublinhado 0 papel da
RM na difusao e divulgacao das linguas rnocarnbicanas, como podemos
constatar, na intervencao de Katupha aquando da abertura do II Semi-
nario sobre a Padronizacao da Ortografia de Ifnguas mocarnbicanas": "E
de destacar 0 papel da Radio MOfamvique,. 0 orgao de maior alcance no dom(nio da
comuflicafao socialem I(nguas mocambunnos e na difusao de programas informativos
e iormauvo: em I(nguas mOfamvicanas ( ... ) Os programas radiofonicos em I(nguas
mocambtcanas tamvem avrangem as areas informativa, cultural. educativa, iormau-
va e recreativa" (Sitoe e Ngunga. 2000:8-9).

Assim, a Radio Mocambique quer no tempo colonial, quer agora,
procurou sempre fazer-se ouvir nos pontos mais longinquos. Actualmen-
te, tem a preocupacao de cobrir 0 maior rnirnero possfvel de pontos do
pais, onde sao faladas as diferentes linguas mocarnbicanas.

Na televisao, por vezes, os entrevistados podem responder em lln-
guas mocambicanas, mas com traducao para 0 portugues. Recentemen-
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te, a televisao cobre alguns discursos de dirigentes politicos em lfnguas
mocambicanas, mas sempre traduzidos para 0 portugues. Aparecem
tambern novas experiencias de teatros televisivos, onde se utilizam di-
alogos em lfnguas rnocarnbicanas. acompanhados de legendas portu-
guesas.

Nao temos registo da existencia de jornais actuais impressos em
lfnguas rnocarnbicanas, embora tenhamos inforrnacao que 0 jornal 0
Brado Africano tinha uma publicacao bilingue: portugues/ronga. A Radio
Mocarnbique editou, entre 1996 e 1997, a revista Livaningo (que significa
luz) escrito em xironga e xichangana). lfnguas do sui de Mocarnbique (Cf
Hist6ria das Unguas MOfambicanas na RM: 2001:2)

2. 3. Unguas moyambicanas em outros sectores
A Igreja foi uma das poucas institulcoes autorizada a utilizar lfnguas
mocambicanas, mesmo no tempo colonial, como ja nos referimos,
at raves do acordo entre 0 Governo e a Santa Fe: "Para mitigar a agres-
sividade do sistema, 0 governo ponuqui: soube utilizar-se da hierarquia cat6lica,
assinando com a Santa Fe uma Concordata eo Estatuto Mission4rio. ( ... ) 0 artigo
66° estabelece que 0 ensino especialmente destinado aos indigenas devera ser intei-
ramente confiado ao pessoal missionario e aos auxiliares. Permite 0 usa da "lingua
indigena" somente no ensino da religiiio. (Art. 69°)" (Mazula: 1995:66). Essa
"missao" teve a sua expressao, sobretudo nas Igrejas Metodistas e nas
da Missao Sufca.

S6 depois da Independencia, surgiram, nas Igrejas cat6licas, missas
e canticos em Ifnguas rnocambicanas. Actualmente, aparecem Iivros e
revistas religiosos traduzidos para as Ifnguas mocarnbicanas,

Na Iiteratura, cornecam a aparecer algumas obras escritas em Ifnguas
mocambicanas. Bento Sitoe publicou obras escritas em Changana: Than-
danvante, Zabela e Musongi.

Nas pecas teatrais, usa-se, com frequencla. unidades lexicais ou ex-
press6es em lfnguas mocarnbicanas.

Em 2000, a Assembleia Municipal da Cidade de Maputo decidiu fa-
zer do Ronga umalfngua de trabalho, apesar de na pratica nao se ve-
rificar a utilizacao desta Ifngua entre os deputados (Jornal Notlcias, de
14/11/2000)

Os dirigentes polfticos, por vezes, preferem utilizar as lfnguas mo-
carnbicanas locais nos seus discursos, principal mente em perfodos



de campanha eleitoral. Actualmente, esta pratica tende a expandir-se
tambern em campanhas de esclarecimentos e de educacao cfvica sobre
SlDA, vacinacao de criancas, calamidades, conservacao das sementes,
queimadas descontroladas ...Ouando nao as dominam, solicitam tradu-
coes dos seus discursos feitos em portugues para as Ifnguas mocambi-
canas locais.

3. lntluencios das linguas moc;ambicanas
no portuques

As influencias de ernprestimos de Ifnguas mocambicanas no portugues
que hoje em dia observamos nao e um fenorneno novo, Cabral, em 1975,
ja estava atento a esse aspecto quando escreveu "A unqua portuguesa esto.
tambem recevendo forte infiuencia das unquas m:Gfamvicanas. sao imensos os voco.-
vulos que empregamos no nosso dia-a-dia e alguns ate correntes em Portugal: len-
ga-lenga, minnoca, maga{ssa, mocaminiuo, cnova, milenga, hula-hula, iamio; suca,
maningue, cnincna, etc." (Cabral:! 975:6).

Apenas uma destas unidades lexicais caiu em desuso, as restantes
continuam a ser utilizadas. Sao os casos de: lenga-lenga (conversa mono-
tona e fastidiosa), minhoca (verme anelfdeo que vive na terra hurnida).
magafssa (indivfduo mocarnbicano que regressa das minas de Africa do
Sui), macamvu.zio (indivfduo mal encarado, carrancudo), cnova (ernpurrar),
vula-vula (conversa), iami« (vai), suca (forma para expulsar/afastar um
cao). maningue (muito). Chamamos a atencao para a falta de consenso
sobre a origem desta ultima unidade lexical. Ha investigadores que de-
fendem que e uma forma de origem inglesa, proveniente de many, en-
quanta outros defendem que vem do sena, uma Ifngua mocarnbicana
falada no centro do pafs.

Hoje em dia, sao notorios os fenornenos lexica is resultantes desta
influencia. quer atraves de unidades lexicais (vocabulos) cuja origem se
tende a perder de vista: lenga-Ienga e suca; quer atraves de unidades lexi-
cais mais presas a etimologia: gueva (revender), tcnova (empurrar) dumha
nengue e tcnungamoyo (mercado informal); quer ainda atraves de unidades
lexicais hfbridas, ou seja. aquelas que apresentam morfemas das duas
Ifnguas: a mocarnbicana e a portuguesa. Este fenorneno observa-se, fun-
damentalmente, nas construcoes verbais em que, geralmente, apresen-
tam uma base na Ifngua mocarnbicana e a desinencia em portugues:
guevar e toovar
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