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MO<;AMBIQUE, MAR<;ODE 1995:
o PORTUGUES DA IMPRENSA*
Fatima Ribeiro

Moc;:ambiquepossui uma relativamente longa e rica histo-
ria de imprensa, se considerarmos que a tipografia foi
introduzida em 1854, ana em que veio a lume 0 pri-

meiro nurnero do Boletim Official do Governo da Provincia de
Mor;ambique, a primeira publicacao peri6dica da entao col6nia por-
tuguesa. Daquela data ate a independencia do pais foram publica-
dos pelo menos 239 peri6dicos noticiosos ou de actualidades 1.

Com excepcao de quatro, todos eles foram editados em por-
tuques, tendo side oito os que 0 foram em Portuques e Ingles, e
- 0 que hoje se torna deveras curioso! - cinco dos de Lourenco
Marques apresentavam tarnbern textos em ronga, uma das
varias Ifnguas bantas do territ6rio, que seria, na altura, a mais
falada na reqiao da capital. Dos referidos jomais que fugiam a
regra, trss eram editados so em ingles e um em trances e ingles,
com parte do expediente em portuques (Rocha, 80: VI).

Numa primeira fase, escreveram para esses peri6dicos prati-
camente apenas indivfduos directamente provenientes da cha-
mada metropole, mas entre 1910 e 1936/37, data da entrada em
accao da polftica repressiva do Estado Novo, jornais houve que

• Cornunicacao apresentada no Simposio Internacional da Lingua
Portuguesa, Rio de Janeiro, 24-28 de Abril de 1995.

1. Ate 1975, foram publicados em Mocarnbique 21 jornais diaries (2
na Beira e 19 em Lourenco Marques), 4 tri-sernanarios, 12 bi-sernana-
rios, 107 sernanarios, 15 quinzenarios e 20 jornais mensais, para alern
de diversos nurneros unicos e pubticacoes de periodicidade desconhe-
cida. (Rocha, 80: VI).
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contaram tarnbern com mocambicanos que tinham tido acesso a
sducacao formal. A sua gerayao, na qual se destacam os irrnaos
Joao e Jose Albasini e Estacio Dias, viria a fomecer nao so os
primeiros jomalistas, mas tambsm os primeiros homens de letras
de origem banta (Mendonca, 87:75), po is e de notar que em
1890, em termos de educacao formal, existia apenas uma escola
prirnaria em todo 0 territ6rio (Goncalves, 94: 4).

Com a intenslticacao da vinda e fixacao de colonos, que se
verificou sobretudo a partir de 19452, cresce 0 nlimero de natu-
rais de Mocambique que escrevem para os jornais, mantendo-
-se, contudo, extremamente reduzido 0 de jornalistas negros ou
rnesticos ate 1974, altura em que as publicacoss com maior
divulqacao eram os diaries Notfcias, Notfcias da Beira e A Tri-
buna, assim como os sernanarios Tempo, A Voz de M09ambique
e a Voz Africana.

Destes tftulos, deixam de ser publicados, pouco tempo
depois, A Tribuna, A Voz de M09ambique e a Voz Africana. 0
Notfcias, cujo primeiro nlimero remonta a 1926, e a Tempo, fun-
dada ja em 1970, mantern uma publicacao ininterrupta ate aos
dias de hoje, tendo 0 Notfcias da Beira - que inicialmente tam-
bern se intitulava The Beira News and East Coast Chronicle
(1917) - dado lugar ao Dierio de Mocembique em 1981. A estas
tres publicacoes, vieram sucessivamente juntar-se os sernana-
rios Domingo (tarnbern em 1981), Desafio (1987), Savana e
Demos (1994), bem como 0 jornal juvenil Aro (com apenas dois
nlimeros muito distanciados no tempo) e duas publicacoes dia-
rias enviadas por «fax»: 0 Media Fax e 0 Imparcial.

2. Segundo dados fornecidos pelo Anuerio do Imperio Colonial Por-
tugues de 1949, Mocarnbique tinha, em 1945, um total de 60.115 «nao
indiqenas», isto e, «europeus, amarelos, indo-britanicos, indo-portu-
gueses, african os e rnistos». Nao e especificada a populacao do terri-
t6rio naquela altura, mas 0 censo realizado cinco anos antes revelara
um total de 5.030.179 «indlqenasv.Ern 1950, realiza-se um novo
censo, constatando-se agora a existencia de uma populacao de apro-
ximadamente 5.828.625 habitantes, entre os quais 91.954 «nao indl-
qenas» (europeus, mesticos, 12.630 indianos e 1.613 chineses), e
ainda 4.349 «assimilados».
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Hoje, duas decadas apos a proclarnacao da independencia
do pafs, uma nova qeracao escreve para os jornais, permane-
cendo, no entanto, em plena actividade, uns poucos dos entao
jovens dos anos setenta. Assim, 0 pessoal da imprensa, no seu
conjunto, revela nao so a complexidade resultante da multiface-
tada realidade cultural do pafs, mas tarnbsrn as profundas con-
vulsoss sociais que se verificaram quer com 0 processo que se
seguiu a mdependsncia quer com a guerra que afectou pratica-
mente todo 0 territorio nacional. E uma vez que e atraves da lfn-
gua portuguesa - ela propria tarnbern directamente afectada por
aquelas convulsoas -, que todos se exprimem, os textos produzi-
dos pelos jornalistas sao uma boa amostra do portuques que
hoje se escreve em Mocarnbique.

Por outro lado, 0 estudo do portuques veiculado pelos
orqaos de intorrnacao reveste-se da maior importancia, uma
vez que actualmente, talvez mais do que a escola, eles desem-
penham um importante papel na aprosentacao de um modelo
(ou melhor, modelos) para a lingua que so num plano ideal se
pode pretender que tenha como padrao 0 portuques europeu.
Com efeito, dos cerca de um rnilhao e trezentos mil estudantes
que nos ultirnos quinze anos frequentaram anualmente os qua-
tro primeiros anos de escolaridade, menos de 10% tiveram
acesso ao segundo grau do en sino primar!o (5~ classe) e so
uma vez, em 1992, chegaram a 3.500 os que puderam frequen-
tar 0 ensino pre-universitario (10~ e 11~ classes), segundo as
estatfsticas do Minlsterio da Educacao (D. N. E., 94: 116).
Conhecendo-se estes nurneros e 0 baixo poder de compra das
populacoes, que condiciona 0 acesso ao livro, ja por si escasso
no mercado, e-se torcado a concluir que os jornais sao 0 princi-
pal vefculo do portuques escrito culto em Mocarnbique. A
prova-lo, basta dizer que a tiragem diaria do Natfcias (entre
25.000 e 40.000 exemplares), em media, ultrapassa 0 nurnero
total de alunos que frequentaram a 7~, 8~ e 9~ classes do
ensino secundario geral em 1993.

Segundo intormacoes prestadas por directores, chefes de
redaccao ou editores, as habilltacoes academicas dos redactores
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e revisores actualmente existentes variam entre a 4~ classe e a
licenciatura. Veja-se 0 seguinte quadro:

Ha, portanto, apenas quatro licenciados, situando-se a media
das habilitacoes na 11~ classe ou equivalente, uma vez que se
considera que atingiram este nfvel os que frequentaram com
sucesso 0 curso da Escola de Jornalismo, cujo ingresso exige a
nona classe. Sac, alias, aquelas as habilitacoes requeridas hoje
para se entrar na carreira jornallstica.

Mesmo considerando apenas os jornalistas que tema11 ~
classe, esse grau de escolaridade pouco significa em termos de
dominie do portuquss culto, se tomarmos como referencia 0

padrao europeu. Se ha entre eles quem tenha no portuques a
lingua de seus pais e avos, outros ha que 0 adquiriram em meios
familiares ou extra-familiares em que e uma segunda lingua, dis-
tanciando-se mais ou menos substancialmente daquele padrao e
revelando estar em curso um acelerado processo de diferencia-
cao linguistica, de formacao de uma variante rnocarnbicana da
lingua, tarnbern esta naturalmente heteroqenea-'.

ORGAo
DE INFORMAC;;Ao

Aro
Demos
Desafio

Dierio de M09ambique
Domingo
Imparcial
Media Fax
No tfcias
Savana
Tempo

HABILlTAC;;6ES
DOS REDACTORES

11" cl - 12" classe
6" cl. - freq. universitaria
11" cl. - freq. universitaria
7" cl. - freq. universitaria
9" cl. - licenciatura (2)
11" cl. - freq. unlversltaria
11" cl. - freq. universitaria
11"cl -licenciatura (2)
9" cl. - freq. unlversltaria
4" cl. - freq. universitaria

NivEL MEDIO
DOS REDACTORES

11" classe
9" classe

11" classe
11" classe
11" classe
11" classe
11" classe
11" classe
11;i classe
10" classe

3. A proposito, e de referir que, por ser uma lingua de prestlgio, 0

portuques tem sido cada vez mais adoptado como lingua de comuni-
cacao familiar pelas camadas sociais mais favorecidas dos meios
urban os, devendo ter aumentado consideravelmente de 1980 para ca
(era apenas 1,2% da populacao) 0 nurnero de falantes que 0 tern
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A diferente oferta linguistica com que estiveram ou estao em
contacto, acrescente-se a tarnbern diferente qualidade de ensino
proporcionada as duas gera<;6es actualmente presentes na infor-
rnacao: por um lado, aqueles que fizeram grande parte, ou
mesmo toda a sua escolaridade no sistema ainda portuques: por
outro, os que cornecararn a frequentar a escola ja nos anos
oitenta, reflectindo os mais diversos problemas por que tem pas-
sado a educacao formal. De ordem diversa, esses problemas vao
desde 0 elevado numero de alunos por professor (decrescendo
de 81 para 54, em media, de 1980 a 1993) ate a insuficiente for-
macae dos docsntes+Tudo isso teve, naturalmente, consequen-
cias no nfvel de ensino, e particularmente no conhecimento e
dominie do sistema linguistico portuques, facto de que hoje toda
a gente tem consciencia e que se traduz em afirrnacoes como
Mas e a 4Q ciasse an tiga! ou Temos muitos redactores com a 11Q
c/asse, mas, ja sabe como e, siio de depois de 87/.

Alern dos factores atras mencionados, a intluencia de outras
linguas e de ter tarnbern em conta pois, e e pelo menos 0 que
acontece com 0 director de um sernanario, rnocarnbicanos ha
que fizeram os seus estudos rnedios e superiores em pafses de
lingua inglesa, francesa ou outra, tendo para la partido ainda
sem grande dominie da lingua portuguesa. Pouco siqnitlcativo no

como lingua materna. Num debate sobre a situacao da lingua portu-
guesa em Mocambique, dizia 0 jornalista Albino Magaia: «Estou mais
preocupado com a decedencie (0 termo e esse) de algumas Ifnguas
necioneis, nomeadamente 0 ronga. De referir que 0 portuques e a Ifn-
gua materna dos meus filhos (...) e, consequentemente, eles niio falam
o ronga. Eu sou bilitique» (Portugues em Gorde I, Dez. 1993 a Fev.
1994, p. 8.)

4. Por rapidamente ter duplicado a populacao escolar, foi necessa-
rio acelerar-se a formacao de professores, passando a ser suficiente,
para se adquirir 0 diploma de professor primario do primeiro grau, ter a
6~ classe acrescida de dois anos de formacao profissional especffica.
E como 0 nurnero de escolas nao acompanhou 0 crescimento do de
alunos, as existentes foram sobreutilizadas, chegando a criar-se tres
turnos diurnos no ensino prirnario, 0 que significou uma reducao do
horatio escolar para pouco mais de tres horas diarias.
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contexto geral do pais, 0 nurnero de mocarnbicanos nessas con-
dicoas e considsravel na camada populacional mais culta. Expri-
mindo-se em portuques, eles poderao manifestar fen6menos de
interferencia linguistica que ultrapassam 0 quadro de relacoas
entre 0 portuquss e as linguas bantas de Mocarnbique,

Como afirma Perpetua Goncalves em Dados para a hist6ria
da Ifngua portuguesa em Mocembique, tudo este ainda por fazer
no que diz respeito ao estudo de propriedades do portuques
falado/escrito em fases anteriores da sua hist6ria (Goncalves,
1994). No entanto, tratando-se especificamente do portuques da
imprensa na fase final do periodo colonial, nao parece incorrecto
dizer-se que, a nao ser no caso de uns poucos neologismos com
origem nas linguas bantas ou no portuques, como maningue
('muito'), marrabenta ('nome de uma danca do sui do pais'),
milando ('confusao; problema') ou quinhenta ('cinquenta centa-
vos'), nao eram evidentes as diterencas em relacao ao portuques
europeu. Essas diterencas parecem surgir apenas ocasional-
mente, na representacao da fala ou na transcricao da escrita de
outros falantes/escreventes do portuques.

Diferente e a situacao de hoje, podendo-se encontrar, sem
grande ostorco de procura, inurneras rsalizacoes linguisticas que
reflectem variacoes em curso, inclusivamente ao nivel da estru-
tura da lingua. Para isso, basta que se observe a primeira ou a
ultima paqina das diferentes publicacoes, paqinas que, em prin-
cipio, sac escritas apenas por jornalistas e sac as que maior
impacto tem sobre os leitores.

Para fazer esse estudo, optou-se por analisar apenas um
exemplar de cada um dos jomais impressos, tendo side tarnbern
consideradas as duas publicaccss enviadas por «fax» (0 Media-
Fax e 0 Impa rcia I), pois e sabido que ambas, embora com um
pequeno numero de assinantes (435 e 300, respectivamente)
sac passadas de rnao em rnao ou reproduzidas por diferentes
meios, acabando por atingir um numero muito maior de leitores.
Foi igualmente importante obssrva-las por serem dirigidas por
falantes nativos da lingua portuguesa. Incluiu-se tarnbern no cor-
pus um editorial da revista Tempo. Todos os nurneros observa-



dos sao de datas compreendidas entre 15 e 29 de Marco de
19955.

No quadro que abaixo se apresenta, e indicado 0 nurnero de
artigos, tftulos e anuncios analisados, considerando-se artigos
todos os textos que vam encimados por tftulos no sentido restrito
do termo:
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Artigos Tftulos Anunclos

Notfcias 18 18 5
Diario 2 7 7
Domingo 12 14
Savana 4 4 4
Demos 5 8 4
Desafio 5 9 7
Aro 6 14 5
Mediafax 1 1 7
imparciai 2 2 4
Tempo 1 1

Total 56 78 43

Insuficiente para tirar conclus6es sobre cada um dos orqaos
de informacao por si, este corpus, no seu conjunto, pode fome-
cer indicacoes para a caracterizacao do portuques escrito actual-
mente por uma camada que, no contexto geral do pars, pode ser
considerada culta.

A observacao teve em vista um levantamento de desvios,

5. Aro nQ2, Maputo, Marco de 1995
Demos nQ24, Maputo, 29/03/1995
Desafio, Maputo, 27/03/1995
Dierio de Mor;ambique nQ26844,Beira, 24/03/1995
Domingo nQ668, Maputo, 26/03/1995
/mparcia/ nQ203, Maputo 15/03/1995
MediaFax nQ721, Maputo, 23/03/1995
Notfcias nQ23130, Maputo, 25/03/1995
Savana nQ1049, Maputo, 24/03/1995
Tempo nQ1266, Maputo, 26/03/1995
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assim se considerando todas as realizacoss Iingufsticas que nao
estao de acordo com a norma do portuquss europeu (norma
prescritiva) ou que, embora nao rejeitadas por ela, nao sac nor-
malmente seleccionadas por falantes portugueses nos seus
registos escritos.

Uma tentativa de identiticacao das areas de variacao e de
levantamento da trequencia de desvios revelou que eles se veri-
ficam principalmente nos seguintes domfnios:

- colocacao dos pronomes pessoais objecto directo e objecto
indirecto

- concordancias
- discurso relatado
- operacoes de deterrninacao/indeterminacao
- regencia verbal, ajectival e nominal
- ssleccao de modo ou tempo e morfologia verbal

Colocaf8o dos pronomes pessoais objecto directo e lndi-
recto

Neste domfnio, a regularidade com que os desvios detecta-
dos se verificam aponta para a tsndencia de formacao de novas
regras, nomeadamente no que diz respeito a situacoes em que 0

pronome ocorre em frases subordinadas com forma verbal sim-
ples e em frases com perffrases verbais.

1. Em frase subordinada com apenas um verbo, ha uma forte
tendencia para a enclise:

(1) ... quando 0 cidadao depara-se com qualquer problema
recorre (...) aos orqaos da cornunicacao social ... (Notf-
cias, p. 1)

(2) ... atraves dos quais estabeleceu-se 0 quadro jurfdico que
regulou 0 sufraqio universal ... (Diario, p. 1)

(3) ... e acrescenta que em Mocarnblque, confunde-se 0 mer-
cado livre com a concorrencia desleal. (Demos, ult.)
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(4) ... ao afirmar que 0 processo eleitoral no pars (...) refez-se
em condicoes especfficas ... (Savana, ult.)

(5) Tres das quatro «rnanqas» foram dominadas pelo piloto
Victor Dias, que na ultima «rnanqa» ate deu-se ao luxe de
dar uma volta de avanco. (Desafio, ult.)

(6) 0 manto vai e vem ate todos sentirem-se atingidos ...
(Me diaFax, p.2).

2. Em frase nao subordinada mas com elementos linqulsticos
que, de acordo com a norma, exigem a proclise, 0 corpus
analisado tambern regista dois casos de enclise.

(1) ... mas (...) quase todos os presentes dirigem-se ao palco
com envelopes. (MediaFax, p. 2)

(2) 0 Conselho Cristae de Mocarnbiqus tambem diz-se intri-
gada com a actuacao da IURD em Mocarnbique. (Media-
Fax, p. 2)

Observe-se tarnbsm que as frases (5) e (6) transcritas ante-
riormente, alsrn de serem subordinadas, contem ate e todos,
que, por si sos, poderiam ter motivado a proclise,

3. Em frases com perffrasesverbais,mesmo quando subordinadas,0
pronome apresenta-se entre 0 auxiliarconjugado - seja qual for 0 tempo
em que se encontre - e 0 verbo principal.Parece dar-se mais frequente-
mente a encliseao auxiliar.

(1) ... documentos legais que formalizem as estruturas esta-
tais que iraQ se ocupar de tarefas identicas ...( Dierio, p. 1)

(2) 0 povo e que mais ira se ressentir ... (Demos, ult.)
(3) acrescenta que pode-se saber que um carniao cheio de

mercadoria entrou no pars sem pagar as taxas ... (Demos,
ult.)

(4) ... numa prova em que devem-se destacar, ainda, as
prestacoes de Tiago Fonseca ... (Desafio, ult.)

(5) ... e, pelo mesmo motive, a deste ana esta-Ihe a seguir 0

exemplo. (Savana, p. 1)
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(6) ... mas na segunda, 0 azar quis-Ihe fazer companhia ...
(Desafio, ult.)

4. Em frase nao subordinada e sem elementos que obriguem
a deslocacao do pronome pessoal objecto, verificaram-se ape-
nas dois casos de procliss.

(1) A nossa insatistacao se transforma numa esperance ...
(Demos, ult.)

(2) Queremos, no entanto, que 0 Domingo tenha leitores em
todo 0 pars e, desta forma, se definiu este preco.
(Domingo, p. 1)

concordsnctes

1. A sernelhanca entre muitos desvios registados parece
apontar tambsm para 0 desenvolvimento acentuado de um novo
mecanisme de concordancia: quando 0 sujeito precede 0 verbo,
a concordancia faz-se com 0 nucleo do sintagma nominal mais
proximo, mesmo quando este nao e 0 nucleo do SN sujeito ou,
inclusivamente, nao faz parte dele.

(1) Tem implicecoes sobre 0 cidadao que 0 leva a nao con-
fiar na instituicao policial. .. (Noticias, p. 1)

(2) ... mas as primeiras reeccoes em Maputo foi de muita
consternacao e dor. (Demos, ult.)

(3) Nao obstante a exiguidade de meios materiais e financei-
ros, adicionados a falta de experiencla, as eleicoes (...)
foram livres e justas» ... (Dieno, p. 1)

(4) ... 0 aumento dos «chapas» devem-se aos onerosos cus-
tos com os acess6rios ... (Demos, p. 1)

(5) ... podemos afirmar que a consequencie das medidas da
a/fandeqa sac 16qicas... (Demos, ult.)

(6) ... a luta mais empolgante desta prova inaugural do cam-
peonato foi travado entre Nuno e Tiago ... (Desafio, ult.)

(7) ... a nossa democracia e jovem e por isso imperfeito ...
(Demos, ult.)
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(8) Pedro Ben, ha doze anos radicados em Portugal. .. (Aro,
pag. 1)

2. Em construcoss passivas impessoais com 0 sujeito em
posicao pes-verbal, este nao desencadeia concordancia nas
seguintes frases:

/ (1) Ainda nao foi anunciado a data das csrimonias tunsbres ...
(Demos, ult.)

(2) 0 arquivo do patrirnonio cultural parece estar apostado
em ver realizado varias actividades ... (Aro, p. 1)

Discurso relatado

Numerosas sac as citacoes em discuso directo introduzidas
por verbos dedarativos seguidos de conjuncao integrante. Ha,
assim, um cruzamento entre os discurso indirecto e directo que
nao corresponde, no entanto, ao chamado discurso indirecto livre
(d. Cunha e Cintra, 88: 636), po is as frases nao apresentam as
transposicoes caracterfsticas do discurso indirecto que a norma
exige.

(1) ... acrescentou que [a antes da sua partida «rscsbi infor-
rnacoes sobre a forma como Sergio Vieira andava a
manobrar a comissao Ad Hoc.» (ImparciaI, p. 1)

(2) ... afirmou que «teremos que devolver esse dinheiro aos ~
doadores ...» (Noticias, p. 1)

(3) ... acrescentando que «nos estamos fartos de conflitos,
temos exemplos claros daquilo que nos trouxeram. Em
tuncao desses estudos vamos tomar as medidas que
forem mais apropriadas». (Noticias, p. 1)

(4) ... adiantando que «ternos de ter uma visao de toda esta
cadeia ...» (Notfcias, p. 1)

(5) ... 0 «DM» escreve que «urn desses Patel disse-nos que
vai matartodos os jornalistas do D.M.» (No tfcia s, p. 1)

(6) ... gritando nas faces dos doentes que «0 teu demonic ®
que saia». (MediaFax, p. 2)
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(7) ... 0 chefe de estado tanzaniano declarou que «nao posso
dizer se ha ou nao.» (Savana, ult.)

Verificam-se cas os semelhantes aos anteriores com outre
tipo de construcoas a introduzir 0 discurso que se reproduz:

(1) ... de acordo com Mazula «tfnharnos consciencia de ser
cidadaos ... » (Savana, ult.)

(2) Comparou este caso com 0 da polemics reuniao (... )
«em que a Frelimo apareceu com mais de duzentos arti-
gos (...) a querer que os aprovassemos (...)>> (lmpa rcia I,
p. 1)

Nas frases acima, 0 discurso citado vem assinalado entre
aspas, mas nao sac raras as vezes em que ele e integrado no
texto com uma total Iusao entre 0 sujeito que cita e 0 sujeito
citado:

(1) ... Eduardo, director fabril da Sociedade Agrfcola de
Tabaco, afirma que podemos considerar que a conse-
quencia das medidas da altandeqa sac 16gicas... (Demos,
ult.)

(2) Chissano foi mais alern ao afirmar que 0 processo eleitoral
no pals que antes se realizou num contexto mono-parti-
dario refez-se em condicoes especfficas de transicao
para 0 multi-partidarismo. (Savana, ult.)

Opera foes de determineciio e indetermineciio

Para que os nominais designem efectivamente, numa dada
sltueciio de comuniceciio, um determinado referente, e necesse-
rio que sobre eles actuem operecoes de determineciio. Trata-se
de processos de natureza sementlco-preqmetice que constroem
o valor referencial de uma dada ocorrencia de um nominal. Expri-
mem-se, de uma forma geral, etreves do especificador e do
numero do nominal (Mateus, 89: 60).

1. Em varias frases do corpus considerado revela-se uma dife-
rente utilizacao dos artigos, tanto definidos como indefinidos, apli-
cados a substantivos que tem como referente entidades abstractas.
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a) Utilizacao de artigos definidos ou indefinidos em contextos
em que eles nao ocorrem no portuquss europeu:

(1) Veio a paz e com ela a oportunidade da estabilidade.
(Demos, p. 1)

(2) ...por forma a se garantir a continuidade nos futuros pro-
cessos eleitorais. (Diario, p. 1)

(3) ... elas se definem como tendo surgido da necessidade
de apoiar outras camadas, portanto, «tern uma
motiva<;ao», disse. (Noticias, p. 1)

(4) ... a nossa insatistacao se transforma numa esperan~a
porque vivemos numa democracia. (Demos, p. 1)

(5) «Exists em toda a regiao uma vontade de paz porque
sabemos todos que sem Q paz nao ha desenvolvimento»,
disse Leonardo Srnao. (Noticias, p. 1)

(6) ... adiantando que ate porque ha uma compreensao da
propria FRETILIN de que 0 facto de termos relacoes
diplornaticas com a Indonesia ... (Noticias, p. 1)

/

b) Nao utilizacao do artigo definido com nomes referentes a
entidades abstractas que sac apresentadas como definidas e
especificas, contexto em que ele e exigido pela norma do portu-
gues europeu.

(1) Apesar de optimismo que reina, os gestores das tabricas
( ) tem-se mostrado muito cautelosos. (Demos, ult.)

(2) desempenhou 0 seu trabalho com devo<;ao e mestria
de cidadaos engajados e comprometidos com a causa
nacional. (Savana, ult.)

2. Com a palavra todo indicando a totalidade das partes, caso
em que a norma determina 0 usa do artigo definido (Cunha e
Sintra, 88: 233), ele encontra-se ausente:

(1) ... 0 actual nurnero de 23 fiscais para toda provincia
l= toda a provincia de Maputo] e insignificante. iDtetio,
ult.)

3. No que diz respeito ao nurnsro do substantivo, frases ha que
revelam tamborn desvios:
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(1) ... uma significativa populacao assalariada vive de salario
de fome. (Demos, ult.)

(2) ... com a JHB ainda na veia disse: «Sabes ... Nos ate
rnudarnos de visual na Jhone meu ...» (Aro, ult.)

(3) Calyados (...) e artigos em pele. (anuncio, Demos, ult.)

No primeiro caso, nao e usado nem 0 morfema de plural nem
o artigo indefinido para exprimir indefinitude; no segundo, torna-
-se um ser individual especffico para designar a totalidade dos
elementos do conjunto; finalmente, no terceiro, verifica-se a plu-
ralizacao de um colectivo que, por si so, exprime indefinitude.

Regencia verbal e nominal

Todos os orqaos de intorrnacao, com excepcao do Imparcial,
apresentaram casos de alteracoes de regencia, ocorrendo estas,
por vezes, em situacao de roproducao de discurso.

1. Transtorrnacao de verbos transitivos directos (seguir, habi-
tar, interromper, cumprimentar, esquecer, consideraf) em verbos
que regem complementos preposicionados:

(1) Ja a Biblia diz: « ••• e esses sinais sequirao aos que crerem e
em meu nome expulsarao os dernonios.» (MediaFax, p. 3)

(2) nesta aldeia global em que habitamos ... (Demos, ult.)
(3) mas nao podemos esquecer do desempenho de Paul

del Re... (Desafio, ult.)
(4) ... ao considerar 0 actual governo de corrupto. (Savana,

ult.)
(5) ... disse por outro lade que «serernos obrigados a aban-

donar 0 pais e 'a interromper com os trabalhos que aqui
desenvolvemos.» (Notfcias, p. 1)

(6) ... Brazao Mazula cumprimentou-se com a deputada
Salome Moiane ... (Savana, ult.)

Com parece ser uma preposicao bastante produtiva, e cons-
trucoes em que ela ocorre sac frequentemente as preferidas
em casos como iniciarliniciar com, arrancarl arrancar com. E
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digna de registo a utilizacao de uma construcao reflexa a
reger a preposicao com para exprimir reciprocidade (6).

I

2. Transformacao de verbos que regem complementos prepo-
sicionados (va/er a, aeertar em, enfermar de, apereeber-se de)
em verbos transitivos directos:

(1) 0 que valeu os Desafio laos do Desafio/ao Desafio] foi a
lista que mandou antecipadamente ao Clube de despor-
tos da Costa do Sol. (Desafio, p. 1)

(2) Ninquern acertou 0 nome do vice-ministro ... (Domingo, p. 1)
(3) ... uma orqanizacao que tenta resolver grande parte dos

problemas que enferma a camada juvenil (Aro, ult.)
(4) ...os senhores deputados ainda nao se aperceberam que

a faixa da Avenida 24 de Julho e fechada ao trcifego ...
(Domingo, ult.)

Note-se que a norma regista va/er e aeertar como verbos que
podem tambsm funcionar, com outra siqniticacao, como tran-
sitivos directos e que, na frase (3) se esta perante um caso
de nao utilizacao de preposicao a introduzir uma frase relativa
que a exige.

3. Transtormacao de verbos transitivos reflexos icolocsr-se.
ea/ar-se) em verbos intransitivos:

(1) ... dado que os cerca de vinte partidos da oposicao nao
conseguirarm em conjunto colocar nos 120 lugares em
disputa. (Notfeias, ult.)

(2) Armas ainda nao calaram tDietio, p. 1)

4. Tendencia para a neutralizacao da oposicao sernantica ou
funcional entre diferentes construcoss desencadeadas pelo
mesmo verba:

(1) «Nao penso que estou a perder uma colega [no facto de
estar a perder uma colega: pensar em! pensar que], mas
que estou a ganhar muitos amigos ...» (Demos, ult.)

(2) Ce da easa telefonou para a basquetista ... [telefonar
a/telefonar para] (Aro, ult.)
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5. Alteracao da prsposicao exigida por determinados adjecti-
vos e substantivos (afecto, von tade, trensicso, contribuit;ao):

(1) A OIM, tarnbsrn, esteve afecta no transporte dos refugia-
dos ... (Domingo, p. 1)

(2) ... ele e essencialmente resultado do trabalho e da vontade
dos rnocambicanos em por fim ao conflito. (Diario, p. 1)

(3) ... no ultimo dia do serninario subordinado ao tema «A
Cornunicacao Social no Processo de Transi9ao it Demo-
cracia em Mocarnbique» ... (Notfcias, p. 1)

(4) ... tres parses tomaram ja publicas as suas contribui<;6es
ao fundo de apoio a Moyambique ... (Domingo, p. 1)

SeleCfao de modo ou tempo e morfologia verbal

1. Utilizacao do modo indicativo em frases em que a norma
exige ou recomenda conjuntivo:

(1) Talvez ~ por isso que Luchiana nao falou ao Ca da
Casa ... (Aro, ult.)

(2) ...0 que esta a acontecer em Moyambique e que ha
quem Illi.9£ imposto e ha quem nao paga ... (Demos, ult)

(3) ... tudo indica que a seleccao dos parses de expressao
portuguesa saiu vencedora. (Notfcias, p. 1)

A seleccao do modo indicativo registou-se em contextos em
que ocorre talvez em posicao pre-verbal (1) , hci quem (2) e
trase superior informativa com valor dubitativo (3).

2. Utilizacao da construcao estar a + GERUNDIO concorrendo
com estar a + INFINIT/VO

(1) Tudo esta sendo feito para que a Rifa C. D. Africa em
Mocambique avance ... (No tfcia s, ult.)

(2) 0 aludido inventario esta sendo realizado pela instituicao
acima referida ... (Dierio, ult.)

(3) ... 0 sujeito que esta sendo maltratado desceu do auto-
carro ... (Domingo, ult.)

E interessante notar que nos tres casos registados se esta
em presence de construcoes passivas.
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3. Flexao do infinitivo em perffrases verbais:
(1) ... os mesmos deverao ter conhecimento sobre legisla-
cao e dominarem a lingua inglesa. (Diario, ult.)

o infinitivo pessoal a utilizado no segundo verba de uma frase
em que um mesmo auxiliar afecta do is verbos coordenados,
encontrando-se eles separados por um cornplernento'' .

I 4. Diferente tlexao do imperativo ou diferente rolacao entre as
formas de tratamento e as formas verbais no imperativo:

(1) «Tens fa absoluta em Deus?», pergunta 0 Bispo. (...)
«Ponha a sua rnao no lugar da dor», manda 0 Bispo.
(MediaFax, p.2)

(2) Olha, meu senhor ... (Demos, p. 1)

Perpetua Goncalves defende estar a verificar-se uma reana-
lise do paradigma do imperativo afirmativo, com a utilizacao uni-
forme dos morfemas de tempo §. ou !J. (consoante se trate da 1i!

ou das outras duas conjuqacoes), 0 que Ihe retira 0 seu caractsr
excepcional no sistema verbal portuquss, uma vez que todas as
pessoas verbais passam a possuir 0 mesmo morfema de tempo.
(Goncalves, 87: 32). Se a primeira frase pode confirmar esta
hipotese, 0 mesmo nao acontece com a a segunda, pois a utili-
zado 0 morfema de tempo a com um verba da 1i! conjuqacao,
Nao se estara antes a caminhar para a perda da oposicao fun-
cional entre a utilizacao das formas verbais correspondentes ao
imperativo formal e informal, assim como entre os possessivos
de segunda e de terceira pessoa nas mesmas circunstancias?

5. Formacao do futuro do conjuntivo a partir do infinitivo:
(1) As accoes governativas ficam comprometidas se nao

serem sujeitas ao arbftrio publico ... (Demos, p. 1)
(2) Enquanto 0 governo nao rever alguns aspectos (...), 0

povo a que mais ira-se ressentir ... (Demos, ult.)

6. Pouco referido, este fen6meno foi abordado por Eberhard Gart-
ner em Remarques sur la syntaxe du Portugais en Angola et au
Mozambique (Gartner, p. 31)
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6. Diferente seleccao do participio passado, quando 0 verbo
tem dois participios:

(1) A velocidade imprimida pelos restantes concorrentes nao
chegou a ser suficiente ... (Dierio, ult.)

(2) 0 ritmo imprimido nas mangas (...) nao permitiu ... (Dietio,
!lIt.)

(3) ... quando os respectivos parlamentos tiverem ratificado a
convencao e os parceiros Shengen aceite 0 seu ingres-
so ... tNoticies, ult.)

Vistas as situacoes em que os desvios sao mais frequentes,
passemos a considerar outras tarnbern dignas de registo.

1. Construcoes de quantiticacao e qraduacao que apresen-
tam diferentes tipos de desvio em relacao a norma:

a) Apagamento do artigo definido em sintagma nominal onde
ocorre um adjectivo no superlativo relativo:

(1) uma vez que em 400 anos de existencia se notabilizou
( ) por ter sido cidade mais vezes conquistada pelas
armas ... (Notfcias, ult.)

(2) ... que se referiu as anteriores amostras organizadas pela
Aro entanto que associacao cultural com maior acyao na
area da juventude. (Aro, p. 1)

b) Apagamento do adverbio de quantidade mais/menos em
sintagma em que ocorre a expressao cada vez:

(1) segundo os gestores rnocarnbicanos, a concorrsncia era
cad a vez desleal. .. (Demos, ult.)

c) Utilizacao da preposicao a com a expressao cada dia,
acentuando 0 seu caracter distributivo e progressivo:

(1) ... 0 governo ssta a fazer muito pouco para tentar travar 0

elevado custo de vida que tende a agravar-se a cada dia
que passa. (Demos, ult.)
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d) Utilizacao do substantivo maioria como quantificador de
parte, desempenhando uma funcao que competiria ao adiectivo
grande no grau superlativo.

(1) ... apesar de servirem a maioria parte da populacao, os
seus services (...) sac a unica alternativa. (Demos, p. 1)

No dominie das construcoes de quantificacao e graduac;ao
parecem estar a desenhar-se varias rnodilicacoes cujo estudo se
afigura de particular interesse.

2. Apagamento de preposiccss em sintagmas locativos tem-
porais e espaciais:

a) Utilizacao de sintagmas nominais do tipo fim de semana e
semana passada sem recurso a qualquer preposicao, a seme-
lhanca do que ja e frequente no portuques europeu com os
nomesdosd~sdasemana.

(1) «Sou obrigada a fazer biscates fim de semana cozendo
algumas roupas ...» (Demos, ult.)

(2) 0 administrador do distrito disse, semana passada ao
Savana, que ... (Savana, p. 1)

Com os dias da semana, e tambern grande esta tendsncia
de nao utilizacao da preposicao. Veja-se, a prop6sito, a longa
coluna Assim vai a mundo, do jornal No ttcies, em que essa pre-
ferencia se verifica nas seis vezes em que a localizacao tempo-
ral e feita nomeando-se os dias da semana. Eis apenas um
exemplo:

(1) Mikhail Gorbatchiov quebrou um longo periodo de apatia,
ao aparecer quinta-feira no canal moscovita da T.V ....
(Noticias, ult.)

b) ldsntica utilizacao de sintagmas nominais como locativos
espaciais, sem recurso a qualquer preposicao.

(1) Morte de Beirao golpe a mLisica moc;ambicana. (titulo,
Demos, ult.)

(2) A morte de Beirao representa um grande vazio a mLisica
moc;ambicana. (Demos, Lilt.)
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Produzidas por um mesmo falante, estas frases podem ser 0

indicio de uma variacao ainda em estado inicial.

3. Apagamento da preposicao a em perifrases verbais e na
locucao prepositiva de base nominal de modo a:

(1) Ambr6sio dissse a R.M., na Beira, que 0 seu jomal estava
recebe-Ias telefonicamente ... (Noticias, p. 1)

(2) Estel perceber bem? (Domingo, ult., cronica de Mia Couto)
(3) ... medidas tendentes a reformar 0 sistema aduaneiro no

pais de modo arrecadar melhores receitas ... (Demos, ult.)

5. Alteracoes na carga semantics e na Iuncao de adverbios
de modo:

a) Utilizacao do adverbio conjuntamente com valor exclusivo
de simultaneidade temporal:

(1) ... a primeira sxposicao ocorreu em 1993, na escola
secundaria Francisco Manyanga (em Maputo) e a
segunda em 1994 conjuntamente naquela escola e na
escola Samora Machel, em Chimoio, Manica (Aro, p. 1)

4. Utilizacao da expressao entanto que para significar 'como',
'na qualidade de':

(1) ... ficou, pois clara a aposta do Aro em veneer e triunfar
entanto que instrumento informativo e noticioso ... (Aro, p. 1)

(2) ... que se referiu as anteriores amostras organizadas pela
aro entanto que associacao cultural com maior accao na
area da juventude. (Aro, p. 1)

b) Emprego do adverbio somente com 0 sentido e a tuncao
de s6 que:

(1) E bom que a corporacao tenha feito destacar agentes para 0

sstadio da Machava. Somente, os homens da lei e da or-
dem levaram multo a serio 0 seu sentido de dever, a ponto
de bloquearem 0 seu acesso a jomalistas. (Desafio, p. 1)

6. Utilizacao de indefinido afirmativo em frase negativa, nao
se realizando a tipica dupla neqacao do portuques:
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(1) 0 D.M. na sua edicao de ontem, escreve que nao anun-
ciou coisas falsas, nem difamou alguem na pessoa do
senhor Manuel Antonio ... (Nottcies, p. 1.)

I

7. Quebra da estrutura de uma frase em que se regista uma
construcao de topico:

(1) E que os investimentos do estado, a nao ser na sauds e
educacao, os resultados chegam invisivelmente ...
(Tempo, p. 2)

8. Seleccao do demonstrativo esse (essa, -es, -as) em con-
texto em que a norma exige este (esta, -es, -as), uma vez que 0

referente sucede 0 pronome no enunciado:
(1) ... a basquetista respondeu-nos azedamente com essa:

«Entrevista?! (...)>> (Aro, ult.)

9. Uso do artigo a preceder antroponirnos em registo formal:
(1) ... a Isabel teria citado 0 Gafar ... (Notfcias, p. 1) [Em seg-

mento discursivo anterior, sac usadas as formas de trata-
mento Dona e Senhor atribufdas respectivamente a Isa-
bel e Gafar.]

10. Utilizacao de estrateqias alternativas a frases relativas
com cujo:

(1) Os cidadaos lesados por esses ladroes clamam por medi-
das mais severas que quase ninguem garante aplicar;ao.
(Tempo, p. 2)

11. Em palavra justaposta formada por substantivo e adjec-
tivo, utilizacao do morfema do plural apenas no adjectivo:

(1) Para entrega imediata: ar-condicionados (anuncio, Aro, p. 1)

Como se pode constatar, sac diversos os desvios que se veri-
ficam no domfnio rnorto-sintactico, variando 0 grau de aproxima-
c;ao entre os textos e 0 portuques europeu: se alguns ha em que
nao ocorre nenhuma frase desviante (veja a longa coluna Assim
vai 0 mundo, do jomal Nottciesi, outros reflectem um fraco domf-
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nio das estruturas da lingua portuguesa, 0 que se manifesta
numa incorrecta aplicacao dos mecanismos de coordsnacao e
subordinacao e na dificuldade de encontrar meios alternativos
para fazer reiteraccss evitando a repeticao de palavras ou estru-
turas. Sao exemplos os varies textos do jornal Demos, de onde
provern os seguintes extractos:

(1) Apesar de servirem a maioria parte da populacao, os
seus services apesar de prscarios em termos de segu-
ranca sac a unica alternativa para as dsslocacoes interur-
banas ao nlvel do grande Maputo. (Demos, p. 1)

(2) Apesar de optimismo que reina, os gestores das Iabricas
de tabaco e bebidas no pais tem se mostrado muito cau-
telosos, isso a julgar pelas palavras do Eng. Eduardo,
director fabril da Sociedade Agricola do Tabaco, afirma
que podemos considerar que a consequencia das medi-
das na Altandeqas sac 16gicas, mas a verdade e que tudo
depende do governo, pois so 0 governo tem meios para
dispensar as irnportacoes, diz Eduardo e acrescenta que
em Mocarnblqus, confunde-se 0 mercado livre com a con-
correncia desleal. (Demos, ult.)

Uma outra frase, desta vez do jornal Aro, que revela um fraco
dornfnio da grande riqueza de estruturas de coordenacao e
subordinacao que a lingua possui:

(1) Ce da casa, num destes dias, telefonou para a basque-
tista marcando uma entrevista, mas que infelismente a
basquetista respondeu-nos azedamente e com essa:
«Entrevista»?' (Aro, ult.)

A observacao de algumas evidenclas nos dornlnios lexical,
sernantico e praqrnatico torna importante 0 registo dos seguintes
aspectos:

1. Ocorrencia de apenas um termo que, sendo proveniente de
uma lingua banta, e adoptado sem qualquer transtorrnacao, nem
mesmo de ordem grafica, sendo no entranto protegido por
aspas, como qualquer outro estrangeirismo: mukero, 'contra-
banda de fronteira':
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(1) Ha novas tacticas do «mukero», na Namaacha, 0 que faz
com que 0 fisco continue a ser fintado. (Noticias, p. 1)

I

2. Ocorrencia de apenas um neologismo com origem numa
lingua banta, ja integrado no sistema linqufstico portuquss:
dumba-nengue, 'mercado ilegal de rua'.

(1) Os dumba-nengues no centro da cidade sao comprova-
damente um centro de malandragem. Como e que ainda
nao se conseguiram remover estes mercados para as
areas ja demarcadas? (Domingo, ult.)

3. Ocorrencia de duas palavras derivadas de termos provenien-
tes do changane (uma da linquas mais faladas na capital do pars),
aos quais se aplicou 0 sufixo verbal portuques -ar. palhare guazar.

(1) Mesmo sem hipopotamo «Guazou-sa». (Aro, ult.)
(2) Era preciso «Palhar». Para isso existem regras que se

devem cumprir e uma das primeiras 0 hipopotarno tinha
que aparecer. .. (Aro, ult.)

«Guazar» provern de «quaza- que, segundo informac;:6es
recolhidas, significa ferir ou matar com uma lanca. Por seu lado,
«palhar» parece significar cortar aos pedac;:os. Note-se que estes
dois termos, que se encontram no mesmo artigo e ambos demar-
cados por aspas, nao sao usados na linguagem corrente, pare-
cendo criacoes pontuais do autor.

4. Ocorrencia de neologismos com origem no portuques,
devendo distinguir-se os que ocorrem ou ocorreram na lingua-
gem corrente - chapa e baixar - e os que se restingem a usos
proximos do literario:

(1) Transportadores cobicarn chapa 1000 (tftulo, Demos, p. 1)
(2) ... 0 aumento dos chapas deveu-se aos ... (Demos, 1.)
(3) Mandava-se baixar tudo 0 que da felicidade e tranquili-

dade, incluindo 0 alcool. (Tempo, p. 2)
(4) Imaginadancias (tftulo da coluna de Mia Couto, Domingo,

ult.)
(5) Parece-me que 0 senhor ssta a invertir os papeis. (texto

de Mia Couto, Domingo, ult.)
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(6) Eu venho para esta entrevista completamente despape-
lado. (texto de Mia Couto, Domingo, ult.)

(7) 0 escritor Suleiman Cassamo( ...) brincrando [brincriando?],
como diz Mia Couto disse ao Cci da Casa: «Sabes ... em
Franca? ... Ha de tudo ... ate hipopotarnos.» (Aro, ult.)

(8) Como que a confirmar os descaminhos aduaneiros que
flagelam este pais. (Demos, p. 1)

Chapa, substantivo masculino, significa meio de transporte pri-
vado que e usado para transporte colectivo remunerado. Conhe-
ceu ja as cornbinacoes «chapa 100», «chapa 200», «chapa 500»
e «chapa 1000», a mais recente, consoante 0 preco do bilhete,
que e idsntico para qualquer destine em cada carreira.

Baixar e um termo que esta associado ao discurso e as atitu-
des politicas dos primeiros anos apos a indepsndencia. Significa
«dizer Abeixol», por oposicao a «dizer Viva!».

Tres das restantes palavras assinaladas ocorrem numa coluna
assinada por Mia Couto, escritor rnocarnbicano cujas obras reve-
lam uma grande capacidade criativa de termos lexicais utilizando
os processos derivacionais e de composicao proprios da lingua
portuguesa. Significativa e tarnbern a reserva feita no artigo do
Aro ao explicitar «como diz Mia Couto», depois do termo «brin-
crando», apesar de ele estar registado entre aspas.

5. Ocorrencia de um neologismo proveniente do ingles:
Jhone, sirnpliflcacao de Johanesburg, muito usado na giria dos
mineiros que trabalham ou trabalharam na Africa do Sui e ja
registado na literatura, designadamente em poemas de Jose
Craveirinha e Noemia de Sousa. Aquela cidade sul-africana e
tarnbern designada pela abreviatura JHB:

(1) ... com a JHB ainda na veia disse: «Sabes ... nos ate
mudamos de visual na Jhone meu ... (Aro, ult.)

6. Alteracoes semanticas das seguintes palavras e expres-
sees:

a) transparecer, com 0 sentido de 'deixar transparecer', 'fazer
transparecer' :
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(1) Adiar as eleic;oes ou tentar esquecs-las ja pode transpa-
recer uma violacao dos direitos humanos. iDierio, p. 1)

(2) ... quando assume 0 seu papel de transparecer os contra-
tos sociais (Demos, p. 1)

b) dar cobro a com 0 sentido de por cobro a:
(1) Com vista a dar cobro it sxploracao ilegal de recursos

naturais (...) a mesma entidade preconiza elevar 0 nurne-
ro e nlvel de formacao de fiscais iDietio, ult.)

c) elaborar para significar 'sem outros comentarios', 'sem
tecer consideracoes':

(1) «lsso implica fazer mais amigos para 0 pais sem descurar
aqueles que ja eram amigos antes», disse, sem elaborar.
(No tfcia s, ult.)

7. Uso das formulas de tratamento designativas de paren-
tesco, aplicando-as a pessoas com as quais nao existem tacos
sangulneos, mas de respeito e afecto:

(1) «Mana» Elvira Viegas berrou com ce da Casa porque diz
que nos nao falamos bem dos artistas. (Aro, ult.)

(2) ... Una Magaia que completou no mes de Fevereiro findo,
50 anos. Parabsns, «Titia» Una. (Aro, ult.)

(3) ... 0 Secretario-Geral da Associacao dos tocadores «Tio»
Hortencio e testemunha. (Aro, ult.)

E siqniticativo que estas formulas de tratamento tenham sur-
gido no jornal Aro, escrito por jovens e a eles destinado. Tlpicas
do discurso oral, sac usadas de acordo com as idades do locutor
e do locutario, traduzindo a relacao familiar que seria posslvel
entre os dois.

CONCLUSOES:

Nos textos observados, verificaram-se apenas alguns casos
pontuais de intluencia das Ifnguas bantas no domlnio lexical,
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sendo eles frequentemente, assinalados como presence estra-
nha a lingua portuguesa por meio de aspas (ex: dumba-nengue,
«mukero-i. Em maior nurnero foram as criacoes lexica is e
sernanticas dentro do proprio sistema portuques (ex: despape-
lado, chapa 1000). Em ambos os casos, trata-se de palavras que
designam novas realidades ou que sac criadas ou adoptadas
como meio para obtencao de efeitos estilisticos.

No que diz respeito a morfologia e a sintaxe, por outro outro
lado, a analise feita permitiu constatar que, mesmo num dominie
especffico de cornunicacao - neste caso 0 da imprensa -, a lin-
gua portuguesa nao so esta a conhecer um acelerado processo
de transtormacao mas tambern se caracteriza por uma forte
heterogeneidade em termos de distancia relativamente ao
padrao europeu, consoante 0 tipo de falantes. Sao numerosos e
diversificados os desvios que se verificam, apresentando-se
alguns com uma trequsncia que pode apontar para a sua fixa-
cao. Englobam-se aqui os casos de uma diferente rnarcacao do
discurso relatado, de alteracoes na colocacao dos pronomes
pessoais objecto, de rnudancas nos mecanismos de concordan-
cia, nas operacoes de determinacao/indeterrninacao e de quanti-
ficacao/qraduacao e em muitas regencias. No entanto, mesmo
esses tenornsnos mais frequentes ainda nao sac sstaveis, 0 que
se revela pela coexistsncia, em textos do mesmo autor, de for-
mas desviantes e formas que seguem a norma gramatical.
Refira-se, contudo, que quer a diferente reprssentacao do dis-
curso relatado quer as altsracoes que se verificam na colocacao
do pronome pessoal ja escapam ao controle de falantes que tem
o portuquss como lingua matema, 0 que pode ser verificado nas
publicacoes cujos directores/revisores sac de origem portuguesa
e tem no portuques a sua lingua matema.

Em geral, a uma menor escolaridade media corresponde um
menor dominie das estruturas sintacticas e do vocabulario da lin-
gua, mas, mesmo nos jomais em que 0 nivel minima de habilita-
<;:oese a 11e classe, os desvios gramaticais sac consideraveis,
resultando por vezes em textos com profundos problemas de
coosao e cosrencia. Assim, 0 portuques da imprensa revela a
necessidade de se faze rem sstorcos tendo em vista melhorar 0
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ensino da lingua e proteger como tal 0 sistema lingufstico, actual-
mente sujeito a urn acentuado processo de erosao.

A maior concorrencia que se comscou a verificar nos domf-
nios da sducacao e da imprensa depois da abertura a privatiza-
cao, exigindo mais qualidade no que e oferecido, podera vir a
constituir urn factor de equilfbrio neste processo. Outros impor-
tantes contributos podem e devem ser dados por Portugal -
como, por exemplo, acontocera com a transmissao em Mocarnbi-
que das ernissces da RTP Internacional e da Radio Dltusiio Por-
tuguesa - e pelo Brasil, nomeadamente no ambito da Comuni-
dade dos Parses de Lingua Portuguesa (CPLP) ou de relaccss
bilaterais. Aos 6rgaos de dscisao em Moyambique cabera tomar
consciencia da necessidade de controlar de alguma forma a evo-
lucao da Ifngua, de reunir estorcos para a fazer chegar a todo 0

territ6rio e de criar condicces para que a sua distribuicao se
possa processar de forma mais equilibrada entre os cidadaos.
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