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RESUMO 

 

Esta tese investiga as atitudes, as práticas e as identidades linguísticas de uma 
comunidade de estudantes do curso de Letras na cidade de Maputo (Moçambique) 
acerca do estatuto das línguas autóctones moçambicanas e do português, língua ex-
colonial em processo de nativização. A partir de uma pesquisa etnográfica, realizada 
durante o ano de 2012, proponho-me a descrever e a analisar os estatutos atribuídos 
às línguas pelos falantes plurilíngues, bem como relacioná-los às experiências 
particulares e concretas dos sujeitos da pesquisa nos âmbitos em que hoje se 
articulam movimentos de persistência e emancipação plurilinguísticas: a radiodifusão 
em línguas locais, as práticas religiosas, o comércio nos mercados, a educação 
bilíngue, os ritos tradicionais, as vivências familiares. Busco compreender os 
significados sócio-simbólicos de “ser plurilíngue” segundo os valores e as relações 
culturais específicas dessa comunidade, nas práticas sócio-históricas que as tornaram 
possíveis em meio ao cenário de colonização e descolonização linguística ocorrida 
em Moçambique nas últimas décadas. O aporte teórico advém da Etnografia da Fala 
e da Sociolinguística Interacional de base interpretativa (Hymes, 1962; Hymes, 
Gumperz, 1964; Goffmann, 1979; Blom; Gumperz, 1972; Gumperz, 1982a, 1982b). 
Valho-me também da reflexão feita por teóricos da pós-colonialidade (Fanon, 1968; 
Wa Thiong'o, 1986; Bhabha, 1994 e 1998; Mignolo, 2003 e 2010; Santos; Meneses, 
2010; Santos, 2004, 2006 e 2011, Ramose, 2011) para tecer uma discussão desse 
objeto de tese em meio aos processos de minorização das línguas efetuados pelo 
encontro colonial em África e seus desdobramentos na construção de identidades 
linguísticas híbridas. A contribuição deste estudo é propor uma metodologia quali-
quantitativa de base etnográfica para os estudos contatuais (especialmente de 
atitudes linguísticas) nos contextos multilíngues pós-coloniais. 
 

Palavras-chave: Moçambique. Atitudes Linguísticas. Plurilinguismo. Línguas 

Minorizadas. Descolonização Linguística. 
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ABSTRACT 

 

This doctoral dissertation investigates the linguistic attitudes, practices and identities 
in a community of undergraduate Language students in the city of Maputo 
(Mozambique), focusing on the status of Mozambican indigenous languages against 
the former colonial Portuguese, which has been undergoing a process of nativization. 
An ethnographic research, done throughout the year 2012, has made it possible for 
me to describe and analyze the statuses attributed to the different languages by 
multilingual speakers, and then to relate those statuses to particular and concrete 
experiences of the participants within the realms in which today movements of 
plurilinguistic persistence and emancipation are being articulated: radio broadcasting 
in local languages, religious practices, the everyday activities at market, bilingual 
education, traditional rites, family ways of living. The idea here is then to try and 
understand the socio-symbolic meanings of “being a multilingual individual” according 
to specific cultural values and relations inside the community, keeping a close eye at 
the socio-historical practices that have made them possible in a scenario of linguistic 
colonization and decolonization that has been taking place in Mozambique in the last 
decades. The theoretical orientation comes from the Ethnography of Speaking as well 
as from Interactional Sociolinguistics grounded in interpretative methodology (Hymes, 
1962; Hymes, Gumperz, 1964; Goffman, 1979; Blom; Gumperz, 1972; Gumperz, 
1982a, 1982b). I also resort to the thoughts of post-colonialist theorists (Fanon, 1968; 
Wa Thiong'o, 1986; Bhabha, 1994 and 1998; Mignolo, 2002 and 2010; Santos; 
Meneses, 2010; Santos, 2004, 2006 and 2011, Ramose, 2011) in order to weave in a 
discussion on this dissertation subject matter, taking into account the processes of 
lessening of languages, which took place back in the colonial encounters in Africa and 
in what later on followed these, processes that led towards the construction of hybrid 
linguistic identities. The intended contribution of this study is to propose a quali-
quantitative methodology on ethnographic grounds to “contactual studies” (especially 
on linguistic attitudes) in multilingual post-colonial contexts.   

Key-words: Mozambique. Language Attitudes. Multilingualism. Minority Languages.  
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INTRODUÇÃO 

 

Boaventura de Souza Santos, no prefácio geral do livro A crítica da razão 

indolente: contra o desperdício da experiência, defende a ideia de que um paradigma 

sócio-cultural é finito, nasce, desenvolve-se e morre, e a morte de um paradigma traz 

dentro de si o paradigma que lhe há de suceder. Nas palavras do autor, “essa 

passagem da morte para a vida não dispõe de pilares firmes para ser percorrida em 

segurança. [...] A passagem entre paradigmas é semi-cega e semi-invisível.” 

(SANTOS, 2011, p. 15). Boaventura arquiteta uma teoria crítica pós-moderna que 

assume uma posição transicional para resolver a disjunção entre os problemas da 

modernidade, para os quais “não há soluções modernas”. 

 
A partir de meados do século XVI e XVII, a modernidade ocidental emergiu 
como um ambicioso e revolucionário paradigma sócio-cultural assente numa 
tensão dinâmica entre regulação social e emancipação social. A partir de 
meados do século XIX, a consolidação da convergência entre o paradigma 
da modernidade e o capitalismo, a tensão entre regulação e emancipação 
entrou num longo processo histórico de degradação caracterizado pela 
gradual e crescente transformação das energias emancipatórias em energias 
regulatórias. [...] Com o colapso da emancipação na regulação, o paradigma 
da modernidade deixa de poder renovar-se e entra em crise final. O fato de 
continuar ainda como paradigma dominante deve-se à inercia histórica. 
(SANTOS, 2011, p. 15) 
 
 

Uma das críticas do autor a essa modernidade aponta que é preciso recorrer à 

imaginação utópica para desenhar os primeiros traços de novos horizontes 

emancipatórios. Nessa conjuntura, nasceu um esforço coletivo para desenvolver uma 

epistemologia do Sul1, a qual engloba uma “ecologia de saberes” e um cosmopolitismo 

subalterno que se manifesta em um “vasto conjunto de redes, iniciativas, organizações 

e movimentos que lutam contra a exclusão econômica, social, política e cultural 

gerada pela mais recente encarnação do capitalismo global, conhecido como 

globalização neoliberal”. (SANTOS, 2011, p. 51).  Uma série de conceitos e termos 

surgiu nas áreas denominadas “afterlogical studies”2 (que reúnem tendências atuais de 

estudos pós-estruturalistas, pós-modernistas, pós-coloniais, estudos culturais e 

                                                           
1 Projeto internacional, desenvolvido entre 1999 e 2002 por Boaventura de Souza Santos e mais sessenta 
investigadores de seis países (Africa do Sul, Brasil, Colômbia, Índia, Moçambique e Portugal), que propõe a 
descolonialidade dos seres e dos conhecimentos, a partir de um movimento contra-hegemônico e de um 
cosmopolitismo marginal e subalterno que leva em conta a diversidade epistemológica do mundo, para além do 
paradigma científico do Norte global. 
2 Termo usado por Marshall Sahlins (2004, p. 11), mas cunhado por Jaqueline Mraz em um artigo não publicado 
da autora. 
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semelhantes) e vieram ao encontro desse movimento - pensamento de borda, 

geopolítica do conhecimento, transmodernidade, transnacionalidade, pluridiversidade, 

hibridismo cultural -, dando continuidade às tendências filosóficas que desde o mal-

estar pós-guerra (Sartre, Malraux, Camus) começaram a substituir a procura de 

verdades formais e universais pelo estudo dos saberes locais culturalmente situados. 

Como diria o antropólogo norte-americano Clifford Geertz, “num mundo estilhaçado, 

devemos examinar os estilhaços”. E a teoria social, em particular a antropologia cultural, 

fê-lo desmontando conceitos outrora totalizantes sobre a semelhança e diferença entre 

os povos, sociedades, Estados e culturas: tradição, identidade, religião, ideologia, 

valores, nação, povo, etc.: 

 
Precisamos é de modos de pensar que sejam receptivos às particularidades, 
às individualidades, às estranhezas, descontinuidades, contrastes e 
singularidades, receptivos ao que Charles Taylor chamou de “diversidade 
profunda”, uma pluralidade de maneiras de fazer parte e de ser, e que possam 
extrair deles – dela – um sentimento de vinculação, de uma vinculação que 
não é abrangente nem uniforme, primordial nem imutável, mas que, apesar 
disso, é real. (GEERTZ, 2001, p. 193) 
 

A partir desse movimento, desenha-se uma nova gramática de saberes 

decoloniais, e a descolonização do pensamento, ou pensamento de borda3, incide – 

entre outros fenômenos - sobre a visão do multiculturalismo4, do multilinguismo e dos 

fenômenos decorrentes do contato entre línguas ex-coloniais e línguas autóctones na 

chamada “questão linguística africana”5. No que se refere à mudança epistemológica 

na ciência da linguagem, é necessário que ela incorpore esses avanços ao estudo do 

contato entre línguas, que teve nos anos 60/70 a sua primeira grande virada, quando 

abordagens teóricas voltadas para o uso da língua em sociedade ampliaram o escopo 

da Linguística, para suprir uma lacuna nos estudos sobre a língua como prática social. 

São os programas de pesquisa conhecidos hoje como Etnografia da Fala (Dell Hymes, 

1962); Etnografia da Comunicação (Gumperz & Dell Hymes, 1964); Línguas em 

Contato (Weinreich, 1953), Sociolinguística (Labov, 1972); Sociologia da Linguagem 

(Fishman, 1971). Para se estudar uma situação de contato linguístico, em África, entre 

línguas minoritárias e uma língua oficial majoritária, essa revisão epistemológica é 

relevante na medida em que a História, o Direito, a Filosofia, as Ciências Sociais - 

                                                           
3 Cf. Mignolo, 2003. 
4 Mantenho esse nome, por ser mais corrente nos estudos de Sociolinguística e Dialetologia, apesar de nos 
estudos pós-coloniais dar-se preferência a interculturalismo, que pressupõe a ideia de “troca de saberes”. 
5 Abordada em detalhes no Capítulo 1 desta tese. 
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entre elas a Linguística - estiveram muitas vezes comprometidas com a visão 

colonialista e etnocêntrica da supremacia das línguas ex-coloniais em convívio com 

as línguas autóctones. Abundam exemplos de colonização linguística e de juízos de 

valor sobre a “inferioridade” das línguas nativas africanas em exemplos que percorrem 

os séculos6. Como nos lembram alguns teóricos da pós-colonialidade, o cânone 

epistemológico da modernidade engendrou-se por meio de processos de 

“marginalização, supressão e subversão de epistemologias, tradições culturais e 

políticas alternativas em relação às que foram nele incluídas” (SANTOS, 2011, p. 17).  

O fim do colonialismo histórico (com a independência da maioria das colônias 

africanas na segunda metade do séc. XX) enquanto relação política não 

necessariamente acarretou o fim do colonialismo enquanto relação social, enquanto 

mentalidade e forma de sociabilidade autoritária e discriminatória. Nesse contexto, “a 

esfera do conhecimento torna-se fundamental, uma vez que controlar conhecimento 

significa controlar subjetividades. A descolonização epistemológica é, portanto, 

necessária para a liberdade do sentido e para um pensamento fora da prisão da 

estética e da filosofia”7 (MIGNOLO, 2010). A perspectiva pós-colonial parte da ideia 

de que, a partir das margens ou das periferias, as estruturas de poder e de saber são 

mais visíveis. Daí o interesse dessa perspectiva pela geopolítica do conhecimento, ou 

seja, por problematizar quem produz o conhecimento, em que contexto o produz e 

para quem o produz (Cf. FANON, 1968; WA THIONG'O, 1986; SAID, 2007; BHABHA, 

1994; MUFWENE, 2002; MIGNOLO, 2003 E 2010; SANTOS; MENESES, 2010; 

SANTOS, 2004, 2006 E 2011, RAMOSE, 2011).  

 
Proponho como orientação epistemológica, política e cultural, que nos 
desfamiliarizemos do Norte imperial e que aprendamos com o Sul. Mas 
advirto que o Sul é, ele próprio, um produto do império e, por isso, a 
aprendizagem com o Sul exige igualmente a desfamiliarização em relação ao 
Sul imperial, ou seja, em relação a tudo que no Sul é resultado da relação 
colonial capitalista. Assim, só se aprende com o Sul na medida em que se 
concebe este como como resistência à dominação do Norte e se busca nele 
o que não foi totalmente desconfigurado ou destruído por essa dominação. 
Por outras palavras, só se aprende do Sul na medida em que se contribui 
para sua eliminação enquanto produto do império. (SANTOS, 2004, p. 17-18) 
 

                                                           
6 Cf. Bamgbose, 1993; Mazrui; Mazrui, 1998; Obeng; Adegbija, 1999; Mufwene, 2002; Mariani, 2004; Patel, 2006; 
Ngunga, 2010; Absolone, 2013. 
7 “The sphere of knowledge is critical since controlling knowledge means to control subjectivities. Decolonizing 
epistemology is necessary to release sensing and thinking from the prison house of aesthetics and philosophy.” 
(MIGNOLO, 2010) 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ngugi_Wa_Thiong%27o&action=edit&redlink=1
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Essa transição paradigmática abre possibilidades para a concepção de 

modernidades alternativas; para a afirmação e o reconhecimento das diferenças 

históricas; para a heterogeneidade dos agentes e das subjetividades transgressivas 

que atuam para além da ação conformista; para a mestiçagem ou a hibridização com 

a consciência das relações de poder que nela intervêm, ou seja, com a investigação 

de quem hibrida quem, o quê, em que contextos e com que objetivos (SANTOS, 2004). 

Considerar esse panorama representa uma definição anterior ao próprio trabalho, a 

do ponto de vista adotado para descrever o meu objeto de tese: as atitudes, práticas 

e identidades linguísticas de uma comunidade de estudantes do curso de Letras na 

cidade de Maputo acerca do estatuto8 das línguas envolvidas no contato entre o 

português e as línguas autóctones moçambicanas. Recai esta pesquisa sobre a 

competência comunicativa (HYMES, 1964) dos jovens das sociedades urbanas 

multilíngues, com seus códigos culturais e sistemas de valores linguísticos, 

habilidades que os capacitam a construir os interstícios entre padrões identitários. 

Através de seus olhares e vozes, examinei os âmbitos sociais em que se articulam 

movimentos de persistência e emancipação plurilinguísticas9 em Moçambique: a 

radiodifusão em línguas locais, as práticas religiosas, o comércio nos mercados, a 

educação bilíngue, os ritos tradicionais, as vivências familiares. 

No contexto de intervalo em que se vislumbram possibilidades múltiplas dessa 

transição paradigmática, insiro o pensamento sobre o qual se construiu esta tese. A 

transição epistemológica pela qual passamos contemporaneamente propicia que 

emerjam abordagens teóricas mais voltadas para a especificidade, a diferença e a 

integridade cultural de povos marginais ou periféricos em relação à história e ao 

imperialismo ocidental (SAHLINS, 2004, p. 10-11), bem como permite deslocar nossa 

percepção sobre a exclusão social e as relações de poder desiguais sobre as quais 

ele se constituiu. Nesse sentido, a luta anticolonial das nações africanas subsequente 

ao movimento que se chamou ‘afro-asiatismo’10 nos anos 60/70 foi um grande divisor 

                                                           
8 Em geral, quando se fala de “estatuto de línguas”, na literatura sociolinguística, refere-se ao ponto de vista da 
gestão estatal, ou da política linguística: se a língua é oficial, se é língua vernacular, franca, etc. Tomo neste tese 
o conceito de estatuto de língua do ponto de vista do falante.  
9 De acordo com Altenhofen (2013a, p. 23), distingo os termos multilinguismo e plurilinguismo: o plurilinguismo, 
em sentido amplo, seria a “habilidade [de um indivíduo] de se constituir plural, linguística e culturalmente, 
através da influência e do contato com a diversidade linguística/multilinguismo presente na sociedade." 
10 Esse movimento decorre da fundamental Conferência de Bandung, em 1955, quando 29 países (15 
descolonizados e 14 ainda dependentes) estabelecem os “Dez princípios de Bandung”, entre os quais estão o 
respeito pela soberania e integridade territorial dos Estados; a não-utilização de dispositivos de defesa que 
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de águas nas ciências sociais e nas humanidades, pois suscitou um redirecionamento 

do olhar eurocêntrico para a Ásia, a África e a América (e também com a contribuição 

intelectual periférica desde esses lugares para o mundo).  

O locus da pesquisa é Maputo, Moçambique. No espaço transnacional da 

língua portuguesa como língua pluricêntrica, chamado comumente de espaço da 

“lusofonia”, as variedades africanas do português – que, para Nataniel Ngomane 

(2012), não teriam uma fonia lusa, mas sim uma fonia bantu - fazem parte de um 

mosaico identitário, étnico e cultural marcado por identidades linguísticas híbridas. O 

português moçambicano, nas suas especificidades de língua ex-colonial e língua de 

contato11, é um campo em que se atualiza o encontro colonial, por meio do convívio 

entre a língua exógena europeia de colonização e as mais de vinte línguas autóctones 

de substrato que até hoje são a língua materna de 90% da população moçambicana12. 

Uma vez que o objetivo geral desta tese é examinar os estatutos atribuídos a 

essas línguas autóctones do tronco bantu e ao português por jovens moçambicanos 

no cenário de descolonização linguística de Moçambique (FIRMINO, 2002; MARIANI, 

2004 E 2005; PATEL, 2006a e 2012; NGUNGA, 2008, CHIMBUTANE, 2009), situo 

este estudo em um paradigma pós-estruturalista que vê a língua não mais como um 

sistema unitário e homogêneo (Saussure) nem como um sistema heterogêneo 

socialmente condicionado (Labov), e sim como um sistema cultural, em que os 

recursos linguísticos são negociados na interação social e nas práticas línguísticas 

dos falantes (Dell Hymes, Gumperz, Geertz, LePage, Eckert). Como objetivos 

específicos, pretendo tecer, em termos teóricos, uma discussão sobre o lugar que a 

Linguística (concebida por mim como uma ciência iminentemente social13) ocupa 

neste contexto de transição paradigmática epistemológica, tendo como foco de 

discussão o tema das atitudes linguísticas. Em segundo lugar, descrever, sistematizar 

e analisar, a partir de uma pesquisa de campo de cunho etnográfico, as práticas 

linguísticas e as atitudes dos falantes em relação ao estatuto das línguas envolvidas 

                                                           
sirvam aos interesses particulares das grandes potências; a não utilização da força contra a independência dos 
países; a regulamentação dos conflitos por meios pacíficos, etc.  
11 Conferir estudos dos linguistas moçambicanos Matabele, 1991; Lopes, 1997 e 1999; Mendes, 2006 e 2010; 
Dias, 2009; Gonçalves, 1996 e 2010; Firmino, 1998, 2002 e 2008; Ngunga, 2012. 
12 Egundo INE, 2007. 
13 Em consonância com William Labov, para quem a sociolinguística é a linguística, não acredito ser possível 
separar uma linguística geral, que estude as línguas fora do contexto social, de uma sociolinguística, que 
considere o aspecto social dessas línguas. Labov começa sua obra seminal “Socilinguistics Patterns” (1972) 
afirmando: “I have resisted the term sociolinguistics for many years, since it implies that there can be a successful 
linguistic theory or practice which is not social.” (LABOV, 1972, p. XIII)  
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no contato. Em terceiro lugar, relacionar os estatutos das línguas às experiências 

particulares e concretas dos sujeitos da pesquisa (SAHLINS, 2004) tentando 

compreendê-los à luz dos significados sócio-simbólicos de “ser pluriilíngue” nesta 

cultura específica (GEERTZ,1997, 2001; BRIGGS, 1986). 

A base teórica advém da Etnografia da Fala e da Sociolinguística Interacional, 

com abordagem metodológica quali-quantitativa, de cunho etnográfico e sócio-

histórico. Parto dos pressupostos da Sociolinguística Interacional de base 

interpretativa (GUMPERZ, 1964, 1982a, 1982b), mas que busca no método 

etnográfico uma aproximação com a antropologia cultural e a antropologia linguística. 

Tendo como eixo o tema dos estudos atitudinais, faço uma revisão crítica de como os 

modelos teóricos da Linguística do séc. XX abordaram a questão das reações 

subjetivas dos falantes sobre o estatuto das línguas em contato, e qual desses 

modelos seria mais adequado para descrever a questão do estatuto entre as línguas 

no contexto multilíngue africano pós-colonial. Valho-me da reflexão feita pelos teóricos 

da pós-colonialidade supracitados para tecer uma discussão desse objeto em meio 

aos processos efetuados pelo encontro colonial em África.  

O paradigma dominante da Linguística nasceu estruturalista e estruturalista 

permaneceu durante a maior parte do século XX. A noção de cultura subjacente a 

grande parte da Linguística do século passado é a de uma ordem independente e com 

movimento próprio, da qual a ação humana é apenas uma expressão. Ou seja, a 

cultura é a estrutura determinante e os sujeitos individuais, determinados. Mesmo os 

linguistas que se voltaram para a África e para as culturas autóctones nativas da 

América nos anos 70, e mesmo os linguistas que se dedicaram à diversidade 

linguística urbana, à variação, ao bi- e plurilinguismo não abandonaram em tais 

estudos sua matriz epistêmica europeia ou norte-americana. O conjunto de estudos 

dedicados às línguas autóctones africanas ou ameríndias manteve uma abordagem 

descritivista e classificatória, buscando compreender suas estruturas, mas não o seu 

funcionamento como sistemas culturais com valores estabelecidos dentro de relações 

socioculturais específicas, nas práticas sócio-históricas que as tornaram possíveis 

(BRIGGS, 1986). 

Transição paradigmática em ciência da linguagem, aqui, significa redirecionar 

três questões: (i) de uma visão de língua como sistema unitário e homogêneo 

(Saussure) ou condicionado pela estrutura social (Labov) para outra que pressuponha 

a interpretação do significado social das variáveis em cada cultura específica e sua 
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pluralidade de dimensões de variação linguística; (ii) de uma abordagem teórico-

metodológica estruturalista-funcional para uma outra baseada na agentividade e na 

performatividade dos sujeitos falantes como atores sociais; (iii) de uma atribuição de 

valores positivos ou negativos a priori às línguas em contato para outra em que os 

valores são dinâmicos, flexíveis e negociáveis conforme os parâmetros e repertórios 

comunicacionais nativos. 

Argumento aqui que, diante da multiplicidade de lógicas operando nos 

contextos plurilíngues da sociedade moçambicana pós-colonial, enfatizar o tema da 

estrutura social condicionante e da dominação (Labov, Bourdieu), tomados na 

verticalidade das relações de prestígio (variedades altas e baixas) e de poder (classe, 

gênero, poder econômico), não daria conta de explicar os sistemas de significado 

atribuídos às línguas nesta cultura específica. Em busca de compreender tais lógicas, 

a contribuição deste estudo é propor uma metodologia quali-quantitativa de base 

etnográfica para os estudos contatuais (especialmente os atitudinais) nos contextos 

multilíngues pós-coloniais. A autonomia nativa e a resistência local face à dominação 

mundial e à hegemonia cultural (principal foco do interesse e debate da antropologia 

na atualidade) não parecem ter sido objeto de especial atenção da Linguística 

contemporânea, o que inclusive desencadeou crises e críticas, como a de Gilvan 

Muller, que defende uma virada político-linguística:  

 
Não é na construção da teoria que devem desembocar os esforços 
intelectuais dos linguistas, é na construção da sociedade dos direitos 
linguísticos, do plurilinguismo, do respeito à diversidade, da gestão 
democrática dos conhecimentos gerados historicamente em todas as línguas 
do mundo.  
Isso passa por reconhecer que os homens vivem em sistemas de poder, e 
que nós não nos esquivamos disso. A política linguística é a tentativa de 
estruturar os estudos linguísticos desde a perspectiva das lutas políticas dos 
falantes, das comunidades linguísticas em suas lutas históricas. [...] Ao 
linguista cabe identificar essas comunidades linguísticas, cada uma delas 
com suas histórias e estratégias políticas e se aliar a elas, construir com elas, 
em parceria, as novas teorias que darão o tom no século XXI. (MULLER DE 
OLIVEIRA, 2007, p. 90-91). 
 
 

Um dos sujeitos desta pesquisa, no início do meu trabalho de campo, 

caminhando comigo pelos corredores da universidade, falou: “as pessoas brancas vêm 

aqui para nos dizer como devemos ser, e como devemos falar, e não para pesquisar 

quem somos e como falamos”. Depois disso, comecei a questionar a confiança que 

tinha nas bases da minha interpretação sobre os eventos comunicativos que me 

rodeavam. Cada comunidade de fala tem repertórios de metacomunicação usados para 
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gerar entendimentos compartilhados sobre si e sua experiência (BRIGGS, 1986). Cedo 

percebi que esse hiato entre o meu repertório de formas comunicativas e o dos sujeitos 

da minha pesquisa (bem como entre as nossas concepções de língua) poderia 

representar problemas drásticos de investigação, ou, pelo contrário, oferecer 

importantes insights, a depender da minha disposição para repensar as categorias de 

análise que eu levava de antemão na bagagem. E foi o que eu fiz14.  

 

Estrutura da Parte I 

 

Estruturo a primeira parte da tese, a parte teórica, como um relato do percurso 

de ida-permanência-retorno de uma viagem que tem como cenário o contato 

assimétrico entre línguas e culturas por um processo de colonização e descolonização 

linguística em um país africano. É um percurso durante o qual pude construir algumas 

respostas para as perguntas que levava comigo, e levantar outras perguntas a partir 

dessas respostas. O capítulo 1 contextualiza, à luz das especificidades sócio-

históricas de Moçambique, os pontos teóricos chave desta tese e traz 

transversalmente as questões principais surgidas em campo. Começo por abordar em 

1.1 a questão conflitiva em África sobre o convívio das línguas autóctones africanas 

com as línguas coloniais. A seguir, em 1.2 passo a apresentar o local da pesquisa, 

Moçambique. Finalmente, em 1.3, destaco a relevância da pesquisa sócio-histórica 

na compreensão dos comportamentos sociolinguísticos em dado tempo e espaço15, 

apresentando aspectos da reconstrução sócio-simbólica dos estatutos das línguas 

autóctones moçambicanas e do português ao longo da história recente do país. 

O capítulo 2 divide-se em duas partes. Procuro responder a mim mesma a duas 

questões preliminares: “ir com que bagagem?” e “ir em busca do quê?”. As respostas 

a essas duas questões são desenvolvidas em 2.1 na revisão bibliográfica crítica dos 

modelos teóricos que trataram do tema de atitudes linguísticas e na exploração de 

                                                           
14 Toda essa reflexão de ordem metodológica é descrita em detalhes no capítulo 3. 
15 Crioulistas como o pioneiro Robert Le Page e outros mais contemporâneos, como Philip Baker e Chris Corne 
(1982), John Singler (1996), e Sarah Roberts (2004, 2005) conduzem uma detalhada pesquisa sócio-histórica; ao 
contrário da maioria dos sociolinguistas que trabalham fora de comunidades marcadas por forte multilinguismo 
(como nas ex-colônias caribenhas, africanas e asiáticas). Como resultado, muitos estudos sociolinguísticos 
apresentam uma fotografia da variação sincrônica, não suficientemente sintonizada com as forças diacrônica e 
eventos que poderiam ter conduzido os membros da comunidade a mostrar as atitudes sociais e 
comportamentos linguísticos que eles têm. Para o crioulista as questões sócio-históricas são quase inevitáveis, 
mas para sociolinguistas em geral a socio-história é negligenciada (RICKFORD, 2011). 
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alguns conceitos essenciais da Linguística para a compreensão deste objeto de tese 

e em 2.2 na revisão bibliográfica crítica sobre outros conceitos essenciais na 

caracterização social do “terreno” da pesquisa com alta densidade de diversidade 

linguística. São questões sobre identidade, minorização, dominação simbólica, contra-

hegemonia, performance, estrutura, agência, evento, hibridismo, fluxo, 

multiculturalismo, etc., fundamentais na justificativa de por que um contexto 

multicultural e multiétnico melhor subsidia uma reflexão teórica sobre a pesquisa 

atitudinal tal como a concebo nesta pesquisa.  

Em síntese, esse percurso teórico que empreendi na Parte I da tese, que revisei 

a posteriori ao contato com os estudos pós-coloniais e com a realidade linguística do 

trabalho de campo, consiste em descrever uma longa trajetória a partir do meu ponto 

de vista como pesquisadora da linguagem, refletindo sobre a minha relação com 

essas teorias e métodos. Assim, a ordem em que aparecem, além de cronológica, diz 

respeito ao percurso teórico-metodológico empreendido ao longo de minha vida 

acadêmica e que sustentam o que esta tese se tornou.  

 

 

Estrutura da Parte II 

 

A segunda parte da tese apresenta a parte prática da pesquisa, por meio da 

etnografia e da análise dos dados. O capítulo 3 diz respeito às reflexões 

metodológicas que a permanência em campo durante seis meses suscitou e a como 

se construiu a metodologia do trabalho de campo a partir da minha inserção nas redes 

sociais locais. Em 3.1 faço uma ponderação sobre o princípio da reflexividade, delimito 

a comunidade de prática estudada e explico como cheguei a ela; em 3.2, trago os 

primeiros relatos etnográficos sobre os sujeitos da pesquisa - com a introdução das 

histórias que embasam a reflexão posterior - e defino a abordagem metodológica 

quali-quantitativa de base etnográfica, com a descrição dos métodos e das técnicas 

de pesquisa em 3.3. Toda essa primeira parte versa sobre como a conexão entre o 

imaginário local e o meu próprio imaginário sobre as práticas linguísticas tornou 

possível acessar o que era profundamente diferente e distante entre nós, e, ao mesmo 

tempo, encontrar o que naquilo tudo era extremamente semelhante e próximo. 

Ressalto que esses três primeiros capítulos têm sobrepostas duas camadas, pois os 

escrevo com um olhar retrospectivo, que confronta as expectativas e ideias que eu 
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tinha sobre o objeto de estudo antes de atravessar o Atlântico e depois de retornar, 

com as concepções alteradas tanto sobre o objeto quanto sobre como descrevê-lo.  

No capítulo 4, apresento a reflexão sobre essa mudança de perspectiva, no 

casamento de uma pesquisa quantitativa de cunho exploratório (4.1) com a escrita 

etnográfica decorrente da pesquisa qualitativa (4.2). Nesta, eu mesclo a própria 

narrativa da viagem e da minha estada em Maputo aos relatos de cenas e 

experiências vividas pelos sujeitos da pesquisa sob minha observação participante. 

Os critérios de apresentação dos dados neste subcapítulo seguem (i) uma cronologia 

dos acontecimentos à medida que vão se sucedendo (ii) os cenários propícios para 

análise dos estatutos das línguas em contato (sala de aula, programas de 

radiodifusão, cultos religiosos, ritos familiares, etc.), usados para indexar temas 

recorrentes a serem analisados.  

Finalmente, no capítulo 5, procedo a uma síntese interpretativa das principais 

questões surgidas ao longo da pesquisa de campo. A síntese aqui tem a ver com a 

contextualização dos dados no cenário específico de Maputo, com a interpretação 

considerada aqui em dois sentidos: (i) como o objeto mesmo da Sociolinguística 

Interacional, ou seja, uma “leitura” dos significados sociais das línguas em contato 

tendo em conta o repertório comunicativo desse grupo social específico e (ii) como 

uma análise global desse funcionamento sociolinguístico em um cenário macro-

sociolinguístico, ou seja, relacionado mais amplamente ao contexto sócio-histórico 

pós-colonial em que o contato de línguas acontece. O primeiro nível diz respeito a 

como os falantes interpretam os estatutos das línguas; o segundo diz respeito a como 

o pesquisador interpreta a interpretação dos falantes. Essa síntese articula os 

elementos “micro” observados na etnografia aos elementos “macro” – históricos, 

culturais, sociais, políticos – que são o cenário da interação. 
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1 SÓCIO-HISTÓRIA DOS ESTATUTOS DAS LÍNGUAS EM MOÇAMBIQUE 

 

No final do séc. XX, o ciclo imperial parece se repetir, em alguns aspectos, 
embora hoje não exista nenhum grande espaço vazio, nenhuma fronteira 
a expandir, nenhuma nova e atraente colônia a fundar. Vivemos num único 
ambiente global, com uma quantidade enorme de pressões ecológicas, 
econômicas, sociais e políticas forçando esse tecido apenas vagamente 
percebido, basicamente incompreendido e não interpretado. Qualquer 
pessoa com uma consciência apenas vaga dessa totalidade fica alarmada 
ao ver até que ponto tais interesses impiedosamente egoístas e tacanhos 
– patriotismo, chauvinismo, ódios étnicos, religiosos e raciais – de fato 
podem levar a uma destrutividade em massa. O mundo simplesmente não 
pode permitir que isso ocorra muitas vezes mais. (Edward Said) 

 

1.1 Multilinguismo e conflito linguístico em África 

 

A África conserva na atualidade 2.146 das 7.105 línguas que existem no 

mundo16, divididas em 55 países, entre os quais 34 têm políticas linguísticas 

exoglóssicas17 (BOKAMBA, 2011). O multilinguismo caracteriza as nações africanas, 

e muitos de seus falantes movem-se entre as ideias de dominarem uma língua ex-

colonial, unificadora de um Estado-nação acima de fronteiras étnicas e regionais, e, 

por outro lado, de conservarem interesses e objetivos vinculados ao uso vernacular 

das línguas autóctones. Segundo o antropólogo sul-africano Kwesi Kwaa Prah18, o fato 

de as fronteiras coloniais dividirem falantes de 90% das línguas africanas em diferentes 

territórios e, por conseguinte, imporem diferentes identidades estatais a um povo que 

desde tempos imemoriais sempre foi o mesmo etno-culturalmente é um dos problemas 

mais embaraçosos da África (PRAH, 2011, p. 273). A questão diz respeito não apenas 

às estruturas governamentais e às línguas separadas pelas fronteiras arbitrariamente 

demarcadas. Posições conflitantes sobre tal problema estão relacionadas às funções 

sociais e pragmáticas das línguas, a relações de poder entre centro e periferia, 

modernidade e tradição, identidade étnica, perda de valores ancestrais, elitização 

social, prejuízo pela segregação de grupos minoritários, alienação cultural, insucesso 

escolar, educação bilíngue para as minorias.  

                                                           
16Disponível em: <http://www.ethnologue.com>. Acesso em: 5 de janeiro de 2014. Nos países africanos as 
línguas autóctones (subdivididas em dezenas de dialetos) são muito numerosas. A Tanzânia, por exemplo, tem 
22.400 milhões de habitantes e 113 línguas, Angola tem 8.700 milhões e 42 línguas, Moçambique tem 19.440 
milhões e 24 línguas, a Nigéria tem 95.190 milhões de habitantes e 400 línguas (PATEL, 2006a). 
17 Política em que a língua oficial é exógena. 
18 Diretor do Centro de Estudos Avançados da Sociedade Africana (CASAS) em Cape Town, África do Sul, o qual 
desenvolve um Projeto de Harmonização de Línguas Africanas (PRAH, 2011). 

http://www.ethnologue.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Town
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa


25 
 

 

Figura 1: Mapa das fronteiras dos países africanos e suas línguas autóctones 

 

 

Fonte: Stephen Huffman, World Language Mapping System19 

                                                           
19 Esta imagem pode ser ampliada muitas vezes no site: 
http://playingintheworldgame.files.wordpress.com/2014/01/africa_langs.gif 

http://www.worldgeodatasets.com/language/
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Quando há a dominação de um povo sobre o outro, o contato linguístico em 

geral coloca a situação de multilinguismo em panorama de conflito. Se os 

conquistadores exógenos, detentores do poder político, militar e econômico, delimitam 

artificialmente para o Estado uma região que abrange territórios de diversos povos e 

línguas, haverá uma relação de subordinação linguística. 

De uma perspectiva cultural e política, a reunião de diversos grupos 
etnolinguísticos dentro de um só Estado leva à tensão sóciopolítica e 
grupal, a prejuízos e legislações injustas, que tentam proteger a maioria 
e fazer a minoria vulnerável. A pressão da minoria pela maioria, os 
grupos étnicos majoritários obliterando a existência das minorias até a 
total assimilação, pressões para a sobrevivência individual e do grupo 
foram outras das consequências dos novos estados criados pelos 
colonialistas. (OBENG; ECHU, 2004, p. 10). 

 

Prah afirma que as massas falantes das línguas africanas foram levadas a crer 

que a sua libertação do subdesenvolvimento dependia das línguas de outros povos - 

os povos ocidentais, os povos colonizadores - embora tivessem nas suas próprias 

mãos o instrumento-chave para o seu desenvolvimento (2011, p. 263). De fato, o fator 

do multilinguismo que caracteriza os países africanos tende a ser visto até hoje não 

como uma consequência imanente e positiva de processos de contato linguístico, mas 

como gerador de problemas e sintomas de subdesenvolvimento (LAITIN, 1992; 

BAMGBOSE, 1993; ADEGBIJA, 1994; OWINO, 2002; OBENG; ECHU, 2004; PRAH, 

2011). Essa visão, resquício do colonialismo que se extinguiu com a independência 

das colônias europeias na África em meados do séc. XX, mas que no entanto deixou 

rastros no neocolonialismo, está alicerçada na “ideologia do déficit linguístico” 

(MARIANI, 2007, p. 241), associada a tensões e preconceitos etnocêntricos, segundo 

os quais as línguas não-europeias seriam primitivas e atrasadas.  

Como discutido por vários pensadores africanos, como Fanon (1952 e 1968), 

Ngugi wa Thiong'o (1986), Homi Bhabha (1994), Bamgbose (1991), Djité (1991), 

Bokamba (2007 e 2011), a política explícita ou implícita de assimilação dos africanos 

para as culturas ocidentais - através da educação, religião, costumes, sistema de 

trabalho - desvalorizava e estigmatizava seu modo de vida autóctone, o que levou 

Fanon (1952) a chamá-los de “os condenados da terra”. Tais relações de assimetria 

e violência colonial estão na base de um sentimento de inferioridade identitário, que 

persiste nas ex-colônias e que o linguista congolês Eyama Bokamba define como 

ukolonia: 
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Ukolonia é uma síndrome psicológica que ofusca o pensamento racional 
de um paciente em uma sociedade pós-colonial e faz com que ele/ela 
avalie a si mesmo/mesma em termos de valores e padrões estabelecidos 
pela(s) cultura(s) dos antigos senhores coloniais. Em outras palavras, é 
uma mentalidade colonial de auto-avaliação internalizada20. (BOKAMBA, 
2011, p. 161) 

 

A experiência de séculos de dominação criou feições particulares nas 

identidades das pessoas e culturas que constituem os países que foram dominados 

pelas potências europeias. Walter Mignolo (2010) chama de “ferida colonial” a 

dificuldade por que passa o indivíduo colonizado para estabelecer uma identidade que 

se vê entre matrizes culturais diferentes. Esse sentimento permeia a maioria das 

questões-chave de desenvolvimento na África pós-colonial, onde, mesmo depois de 

meio século de descolonização, a estrutura colonial ainda se faz sentir nos sistemas 

políticos, econômicos, e também nos sistemas educacionais, que permanecem em 

sua maioria eurocêntricos (anglófonos, francófonos e lusófonos), em um quadro de 

altos índices de analfabetismo, alta taxa de evasão em todos os níveis de ensino,  

difícil acesso à universidade e dificuldade de colocação profissional dos diplomados.  

* 

Nos cinco países da África em que o português foi língua de colonização e 

tornou-se língua oficial (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé 

e Príncipe), ele convive com dezenas de línguas autóctones – que por sua vez 

desmembram-se em dialetos –, e a característica predominante de seus falantes é a 

alternância entre uma língua e outra de acordo com domínios específicos, uma das 

características típicas do plurilinguismo. A língua portuguesa, como as outras línguas 

de colonização transplantadas para os territórios africanos colonizados, faz parte de 

um conjunto linguístico de línguas europeias que desde o séc. XV foram 

sistematizadas, ou seja, instrumentalizadas na base de duas tecnologias basilares 

para o nosso saber metalinguístico: a gramática e o dicionário. Para Auroux, a 

revolução tecnológica da gramaticalização reduziu a variação das descontinuidades 

dialetais e “mudou a ecologia da comunicação e o patrimônio linguístico da 

humanidade”. (AUROUX, 1992, p. 65). 

                                                           
20Ukolonia is a psychological syndrome that obfuscates the rational thinking of a patient in a  postcolonial society 
and causes him/her to evaluate himself/herself in terms of values and standards established by the former 
colonial masters’ culture(s). In other words, it is an internalized colonial mentality way of self-valuation. 
(BOKAMBA, 2011, p. 161). 
 



28 
 

 

Com a gramaticalização – logo a escrita, depois a imprensa – e em 
grande parte graças a ela, constituíram-se espaços/tempos de 
comunicação cujas dimensões e homogeneidade são sem medida 
comum com o que pode existir em uma sociedade oral, isto é, numa 
sociedade sem gramática. Isto não vale somente para as grandes 
línguas europeias, mas também para todas as línguas do mundo em 
que os instrumentos gramaticais europeus serão impostos aos 
locutores indígenas [...] É claro, entre outras coisas, que as línguas 
pouco ou menos “não-instrumentalizadas”, foram por isso mesmo 
mais expostas ao que se convém chamar linguicídio, quer seja ele 
voluntário ou não. (AUROUX, 1992, p. 70). 

 

Em outras palavras, ao estatuto de oficialidade das línguas coloniais 

(português, francês, inglês, italiano, etc.) é acrescentado um peso simbólico 

construído historicamente, a partir do momento em que a formalização 

(desenvolvimento de gramáticas, dicionário, literatura) das línguas nacionais na 

Europa acompanhou a constituição dos Estados Nacionais. Tal prestígio - paulatina e 

inextrincavelmente enraizado no estatuto que a língua do colonizador assume diante 

da língua do colonizado - é também explicado pelo que Balibar (1985) chama de 

 

Figura 2: Mapa dos países colonizados por Portugal 

 
Fonte: Instituto Camões21 

  

                                                           
21 Disponível em: http://cvc.instituto-camoes.pt/cpp/acessibilidade/capitulo1_1.html 
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aparelho de línguas: aparelhos ideológicos que funcionam socialmente, 

institucionalizam, legitimam sentidos e os normatizam. Segundo a autora, quando uma 

língua é escrita, gramaticalizada, sistematizada e pode ser ensinada, ela se torna 

objeto simbólico do Estado-nação (mesmo que a cultura oral seja tão importante, 

como no caso africano). A consolidação das línguas nacionais (oficiais) faz parte das 

estratégias para se criar uma nação, justamente por lhe conferir um poder unificador. 

Porém, se historicamente o português foi língua de subjugação cultural de 

dezenas de povos nativos nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

(PALOPs) 22, a partir dos movimentos de libertação das colônias e da consequente 

formação de países independentes, ele teria mudado de estatuto, já que se tornou 

uma opção política de luta pela sobrevivência dessas nações no cenário político-

econômico internacional, de comunicação com o exterior, de confronto com as línguas 

dos países limítrofes, de unificação política. Por conseguinte, a política pós-

colonialista de reconstrução da identidade nacional encurtou a distância em relação a 

outros povos, por meio de migrações e de uma maior circulação de informações. Ou 

seja: o mundo globalizado trouxe a quebra e a reconfiguração de algumas barreiras 

econômicas, culturais e linguísticas para os PALOPs. Além disso, a língua sofre uma 

“nativização” (KACHRU,1982), que pode ser definida como um processo de 

aculturação através do qual uma língua ex-colonial se adapta ao contexto sócio-

cultural de um país pós-colonial. Através da nativização, o português, variedade não-

nativa, integra-se na ecologia social e cultural da ex-colônia e adquire - além de novo 

léxico, novas estruturas gramaticais e novos usos discursivos - novas funções sócio-

simbólicas e identitárias.  

Todavia, a mesma globalização e transnacionalização que aproxima o centro e 

a periferia no acesso à informação e a própria nativização do português também 

salientam desníveis e desigualdades motivados pela dominação linguística dos 

governos neocoloniais (SANTOS, 2011; PRAH, 2011). Frequentemente, nas 

sociedades pós-coloniais, o estatuto oficial de uma língua europeia é um poderoso 

                                                           
22Em seus processos de colonização linguística (cf. MARIANI, 2004), todos os países africanos colonizados por Portugal são 
essencialmente marcados pela violência: pela violência da repressão colonial (representada nas colônias pela PIDE, Polícia 
Internacional de Defesa do Estado de Portugal), pelas lutas armadas de libertação nacional e guerras civis subsequentes, 
pelos golpes de estado, pelas forças armadas, pelo monopólio comercial e pela exploração econômica da metrópole 
portuguesa e depois do capitalismo internacional. Todos eles enfrentaram enormes dificuldades (índices altíssimos de 
analfabetismo, mortalidade infantil, baixa expectativa de vida, problemas como AIDS, fome, desemprego, falta de 
saneamento básico, energia elétrica, água potável) na administração das nações recém-independentes, quer pela falta de 
quadros preparados, quer pela corrupção herdada do sistema colonial. 
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instrumento de exclusão social da maioria da população. Junto a isso, a 

heterogeneidade etnolinguística torna-se um pretexto para obstaculizar uma 

planificação linguística que dê status de oficialidade às línguas autóctones (LAITIN, 

1992; FIRMINO, 2002; OWINO, 2002; PRAH, 2002).  

Ao pesquisar sobre a questão linguística em Moçambique, Firmino (2002, p. 

20) apresenta dois posicionamentos sobre a coexistência – assimétrica e competitiva 

– entre as línguas ex-coloniais (usadas em domínios secundários, como governo, 

administração, sistema judicial, educação, ciência, tecnologia) e as línguas africanas 

autóctones (usadas em domínios primários, como vida social, família, amigos, 

mercados). Por um lado, há a concepção de que as línguas coloniais afastariam os 

africanos de sua identidade autêntica, aumentando a dependência em relação ao 

mundo ocidental – posição abolicionista. Por outro, há a defesa de que as línguas 

coloniais promovem a renacionalização dos países pós-coloniais conjuntamente com 

as línguas autóctones – posição adaptacionista. Muitas vezes, tal questão é posta 

em termos sócioeconômicos: caso a unificação não seja contemplada, e sim a 

heterogeneidade, haverá um problema político e econômico; ou seja, uma nação 

que não se organiza em torno da unidade linguística não pode se unir em torno da 

inteligibilidade mútua. Essa ideia baseia-se na concepção da língua como um 

elemento simbólico essencial para o sentimento nacionalista na formação dos 

Estados-nação depois das lutas de independência dos anos 1970. Contudo, além 

desse ideal de unidade linguística, deve-se considerar o fato de que quem 

dominava a língua da administração nas nações recém-independentes era uma 

restrita elite política e intelectual.  

Prah atribui o poder cultural das elites africanas hoje ao fato de falarem as 

línguas ex-coloniais: “recompensas sociais e mobilidade social vertical são, em 

grande medida, conseguidos na África neo-colonial (tal como aconteceu na África 

colonial) através da língua colonial” (2011, p. 271). Para Firmino, o uso da língua 

colonial é um exemplo de “fechamento da elite”, estratégia através da qual a política 

linguística é usada pelos que estão no poder para o manter, bem como seus 

privilégios23:  

 
A oficialização das línguas ex-coloniais em muitos países africanos, 
que é frequentemente acompanhada por uma falta de medidas para 
permitir, à maioria dos cidadãos, o acesso a elas ou para promover as 

                                                           
23 Para um aprofundamento dessa ideia de “elite closure theory”, conferir Meyer-Scotton, 1993. 
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línguas nativas, é, até certo ponto, um exemplo dessa estratégia. 
(FIRMINO, 2002, p. 72). 
 

 Alguns linguistas e estudiosos têm defendido a complementariedade na 

diversidade como um caminho para as políticas linguísticas na África. Em outras 

palavras, não se trataria de escolher entre a língua de colonização e as línguas 

autóctones, mas de reconhecer a complexidade linguística que caracteriza tais países, 

a qual prevê o uso tanto das línguas ex-coloniais, que garantem o acesso a bens 

culturais e inserção no mercado de trabalho, quanto das línguas nativas, que têm uma 

função identitária, étnica, de lealdade à família e aos valores tradicionais. Não seria 

uma questão de minimizar diferenças culturais e linguísticas entre os falantes, mas de 

reconhecê-las como traços da estrutura política e econômica da sociedade, os quais 

justamente permitem o dinamismo da disputa pelos recursos sociais. Sobre tal 

questão, concordo com a visão do sociolinguista mexicano Reiner Hamel, que afirma: 

 

As perspectivas de uma melhor convivência na diversidade terão que 
superar tanto as posições universalistas e monoculturais, como 
também as visões essencialistas que dificultam a construção de pontes 
de entendimento para transitar a orientações pluriculturais e 
plurilíngues que permitam o encaminhamento das contradições em um 
nível qualitativo superior de compreensão e aceitação da diversidade 
no marco de uma democratização radicalizada. (HAMEL, 2008, p. 46). 

 
Trata-se então de reconhecer a mescla, o pluriculturalismo e a diversidade 

como traços prototípicos das identidades linguísticas da África pós-colonial e de 

pressupor tais características na elaboração e gestão de políticas linguísticas e 

educacionais que as contemplem. Para Firmino, o uso das línguas autóctones 

moçambicanas deveria ser parte de programas bilíngues de transição, a fim de 

“garantir que as crianças não só possam ter acesso à aprendizagem durante os 

primeiros anos da sua formação, mas também sejam introduzidas na maior língua 

institucional, cujo conhecimento é atualmente um recurso socioeconômico e um 

capital simbólico fundamental” (2002, p. 298). Todavia, ele não deixa de ressaltar forte 

resistência dos pais em relação à transmissão intergeracional das línguas autóctones: 

“aprender as línguas autóctones não é um projeto tentador para as gerações jovens, 

dada a dinâmica social da vida na zona central de Maputo” (FIRMINO, 2002, p. 297). 

O conjunto dessas considerações leva-nos a olhar com cuidado a questão da 

colonização linguística em Moçambique, que se distingue da colonização linguística no 

Brasil, por razões históricas, sócioeconômicas, étnicas. Os processos de historicização 

da língua portuguesa deram-se de formas distintas em cada país e por razões variadas 
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(ORLANDI, 1993; MARIANI, 2004 e 2005, ZOPPI-FONTANA, 2009). Se há uma política 

linguística defensora da unificação ou da legitimação do português como língua oficial em 

toda a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em razão de injunções 

políticas e econômicas, também é verdade que as formas de resistência linguística e a 

realidade do multilinguismo devem ser reconhecidas como parte da situação linguística 

de certos países da CPLP, mais de uns do que de outros. 

 

 

1.2. O local da pesquisa: Moçambique 

 

Moçambique está situado na costa oriental do Sul da África e tem uma 

superfície de 801.590 km². De acordo com dados da Divisão de Estatísticas das 

Nações Unidas24, a população em 2010 era de 23.405.670 habitantes, dos quais 

38,43% constituem a população urbana e 61,47%, a população rural. A expectativa 

de vida é de 48,4 anos; a porcentagem de subnutridos é 38% e a taxa bruta de 

matrícula para todos os níveis de ensino é de 54,8%. Moçambique enfrentou na 

segunda metade do séc. XX duas guerras, a luta pela independência e uma guerra 

civil entre facções políticas, a Frente pela Libertação de Moçambique (FRELIMO) e 

a Resistência Nacional de Moçambique (RENAMO). Após a independência em 25 

de junho de 1975, com a denominação de República Popular de Moçambique, foi 

instituído no país um regime socialista de partido único, cuja base de sustentação 

política e econômica se viria a degradar progressivamente até a abertura ao 

capitalismo internacional feita nos anos de 1986-1987, quando foram assinados 

acordos com o Banco Mundial e o FMI. 

Como quase todo país africano, Moçambique tem um grau elevadíssimo de 

diversidade linguística endógena25 (medida, segundo Calvet (2012), pela soma dos 

quadrados das proporções de locutores de cada uma das línguas em presença). O 

plurilinguismo é societal, estável e revela inúmeras relações de estatuto entre as 

línguas envolvidas no contato. Elas são recursos explorados socialmente, já que tanto 

o uso das muitas variedades de português com interferência das línguas locais 

(variação intralinguística), como a alternância de códigos, code-switching, code-

                                                           
24 In United Nations Statistics Division. Demographic and Social Statistics. Statistical Products and Databases. Social Indicators, 
2010. Disponível em: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/population.htm Acesso em 17.12.2013. 
25 Por isso o Brasil, apesar de ter quase 200 línguas, tem uma taxa de diversidade linguística endógena baixa, pois bem mais 
de 90% da população tem o português como língua materna. 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/population.htm
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mixing (variação interlinguística) são indissociáveis de manifestações de 

solidariedade étnica e de grupo e de disputas pelos escassos recursos 

sócioeconômicos e políticos que a elite local detém.  

 

Mapa 3: Moçambique – divisão política nas províncias26 

 

                                                           
26 Mapa disponível no site: http://ppgconsulting.files.wordpress.com/2012/06/mozambique_600.jpg 
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Entretanto, ser multilíngue em Moçambique não significa ter os direitos linguísticos27 

garantidos, uma vez que são inexistentes as políticas linguísticas oficiais para o 

multilinguismo. No pós-independência (pós-1975) optou-se pelo português como 

língua oficial e, depois, embora tenha havido algumas tentativas de planificação 

linguística para contemplar a diversidade linguística, ela nunca foi empreendida de 

fato (KATHUPA, 1985; FIRMINO, 2002, NGUNGA, 1985 e 2008; PATEL, 2006 e 2012, 

CHIMBUTANE, 2009). As línguas autóctones - em número de 24 - convivem com o 

português e também com outras línguas estrangeiras como o inglês e as línguas de 

origem asiática, todas com papéis e funções distintas. Sem uma política linguística 

explícita a favor das línguas bantu28 moçambicanas e com a centralização em torno 

do português, hoje (depois do apartheid linguístico da época colonial, e da coerção 

político-ideológica da época socialista na década de 80) as pessoas organizam-se de 

forma a gerir seus repertórios linguísticos na diversidade, movendo-se por interesses 

variados, não sistemáticos, seguindo a característica plurilíngue e multi-identitária. O 

português tornou-se a língua da zona central como uma consequência do fato de ter 

sido sempre a língua oficial para o domínio institucional, desde o tempo colonial.   

De fato, as percepções sociais em Moçambique assumiram que as pessoas 
escolarizadas falam português, isto é, a escolarização implica a aquisição do 
português. Esse pressuposto reforçou o prestígio social associado ao português, 
que é ainda mais acentuado pelo fato da escolarização e, por extensão, o 
conhecimento do português, estarem relacionados com empregos de prestígio 
dentro das instituições governamentais, empresas estatais e privadas, 
organizações internacionais, etc. O conhecimento do português é visto como um 
meio para se atingir um estatuto oficial elevado.  (FIRMINO, 2002, p. 133) 
 

Firmino reconhece que, apesar disso, as línguas autóctones são usadas em 

algumas casas como língua familiar, ou em interações de amigos e conhecidos da 

mesma região. Também podem ser usadas em ambientes de trabalho, especialmente 

entre operários e funcionários não-superiores. Em última instância, o português não é 

adequado a atividades sociais que requerem o uso de línguas autóctones. O quadro a 

seguir mostra os números de falantes das línguas:  

  

                                                           
27 A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos está disponível em: 
http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/a_pdf/dec_universal_direitos_linguisticos.pdf. 
28 O termo banto (< bantu, ‘os homens’, plural de muntu) foi proposto por W. Bleek, em 1862, na primeira 
gramática comparativa do banto, para nomear a família linguística que descobrira, composta de várias línguas 
oriundas de um tronco comum, o protobanto, falado há três ou quatro milênios atrás. Só mais tarde é que o 
termo passou a ser usado pelos estudiosos de outras áreas para denominar 190 milhões de indivíduos que 
habitam territórios da África Central, Oriental e Meridional. (CASTRO, 2001, p. 25.) 
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Quadro 1: Números de falantes das línguas em Moçambique 

 

Nome da língua:  Número de 
falantes 

Províncias de Fala 
 

1. Kimwani 77.915 Cabo Delgado 

2. Shimakonde  268.910 Cabo Delgado 

3. Emakhuwa  4.097.788 Cabo Delgado, Niassa, Nampula e 
Zambézia 

4. Kiswahili 15.255 Cabo Delgado (Fronteira com a 
Tanzânia) 

5. Ciyao  314.796 Niassa 

6. Cinyanja  903.857 Niassa e Tete 

7. Ekoti  60.771 Nampula 

8. Elomwe  1.136.073 Nampula e Zambézia 

9. Echuwabu  716.169 Zambézia 

10. Cinyungwe  475.292 Tete, Manica 

11. Cimanyika  133.961 Manica 

12. Ciute  259.790 Manica 

13. Cishona  35.878 Tete 

14. Cibalke  112.852 Manica 

15. Cisena  1.218.337 Sofala e Manica 

16. Cindau  702.464 Sofala e Inhambane 

17. Citshwa  693.386 Inhambane 

18. Gitonga  227.256 Inhambane 

19. Cicopi  303.740 Inhambane e Gaza 

20. Xichangana  1.660.319 Gaza, Cidade de Maputo e 
Província de Maputo 

21. Xirhonga  235.829 Província de Maputo e Cidade de 
Maputo 

22. Ciswazi  (sem dados) Maputo (fronteira com Swazilândia) 

23. Cizulu (sem dados) Maputo (fronteira com África de Sul) 

24. Línguas de sinais  7 503 Todo país 

25. Português  1.693.024 Todo país 

26. Outras línguas 310.259 Todo país 

 
Fonte: INE (2010)29 

                                                           
29 Disponível em www.ine.gov.mz. Acesso: 12 de dezembro de 2013. 
 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ine.gov.mz%2F&h=yAQFlP2gy&s=1
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De acordo com Perpétua Gonçalves (2012, p. 4) os dados estatísticos dos 

censos da população (1980, 1997 e 2007) apontam para estágios de evolução de 

número de falantes do português como primeira língua (1980 – 1.2%; 1997 – 6.5%; 

2007 – 10,7%), ao passo que, relativamente para as línguas moçambicanas, há um 

visível recuo (1980 – 98.8%; 1997 – 93.5% e 2007 – 85.2%). Para essa linguista, o 

português moçambicano nasce com a independência, a partir dos primeiros contatos 

reais entre ele e as línguas moçambicanas por volta dos anos 80. Portanto, o seu 

processo de nativização é muito recente, não havendo, propriamente, até 1990 

descrições de suas características gramaticais (GONÇALVES, 2011). 

  

Gráfico 1: Número de falantes de português e LB 

 

 

Firmino aponta que em Maputo a mudança, em termos de língua materna, ocorreu 

entre duas gerações. Os membros de uma geração mais velha, nascida nos anos 50/60 

mudaram das línguas autóctones para o português (dados do CENSO DE 1980), e este 

tornou-se o idioma das atividades do dia a dia de seus descendentes, que têm uma 

competência mínima nas línguas autóctones para levar a cabo uma longa conversa em 

língua autóctone (FIRMINO, 2002, p. 137). Como Moçambique é rodeado de países 

falantes de inglês e recebe trabalhadores emigrantes dos países vizinhos, a maior 

parte da África do Sul, o inglês é uma língua muito presente na vida social 

moçambicana; é uma mercadoria social, “um capital distintivo que as pessoas podem 

usar para exibir, entre outras coisas, seu nível acadêmico, as suas ligações com 

organizações internacionais, etc.” (FIRMINO, 2002, p. 19). 
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1.3 Colonização e descolonização linguística em Moçambique 

 

Para Orlandi (2009), a configuração peculiar do contato entre a língua de 

superestrato e as línguas de substrato, e as diferentes discursividades produzidas em 

torno delas, tornam diferenciados os processos de colonização e descolonização em 

cada um dos países de língua oficial portuguesa. No caso dos PALOPs, a política 

assimiladora do regime colonial impôs medidas oficiais contra as línguas indígenas 

desde os primeiros anos de colonização. Tem-se como exemplo a publicação do 

decreto nº 77 (estampado no então Boletim Oficial de Angola, nº50, 1ª série) de 9 de 

dezembro de 1921, que indicava a proibição de se falar as línguas africanas. O 

referido decreto foi emitido pela mais alta autoridade colonial da época, o governador-

geral, general Norton de Matos: 

 

Artigo 1º (ponto 3): É obrigatório, em qualquer missão, o ensino da língua 
portuguesa; 
(ponto 4): É vedado o ensino de qualquer língua estrangeira; 
Artigo 2º: Não é permitido ensinar, nas escolas de missões, línguas 
indígenas; 
Artigo 3º: O uso de língua indígena só é permitido em linguagem falada na 
catequese e, como auxiliar, no período do ensino elementar de língua 
portuguesa; 
§ 1º: É vedado, na catequese das missões, nas escolas e em quaisquer 
relações com os indígenas, o emprego das línguas indígenas, por escrito ou 
faladas, ou de outras línguas que não sejam a portuguesa, por meio de 
folhetos, jornais, folhas avulsas e quaisquer manuscritos; 
§ 2º: Os livros de ensino religioso não são permitidos noutra língua que não 
seja o português, pudendo ser acompanhado o texto de uma versão 
paralela, em língua indígena; 
§ 3º: O emprego da língua falada, a que se refere o corpo deste artigo, e o da 
versão em língua indígena, nos termos do parágrafo anterior, só são 
permitidos transitoriamente e enquanto se não generalize, entre os indígenas, 
o conhecimento da língua portuguesa, cabendo aos missionários 
substituir, sucessivamente e o mais possível, em todas as relações com 
os indígenas e na catequese, as línguas indígenas pela portuguesa. 
(BARBOSA, 1986, p. 139 Grifos nossos) 

 
 
Na carta orgânica do império colonial português, aprovada pelo decreto-lei nº 

23.228 de 15 de novembro de 1933, lê-se uma orientação sobre o fomento da língua 

portuguesa no capítulo VIII, intitulado “Dos Indígenas”: 

  

Artigo 237º: As autoridades e colonos fomentarão ativamente a difusão da 
língua portuguesa entre os indígenas. (THOMAZ, 2002, p. 339) 
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O uso de verbos como obrigar, vedar, permitir, proibir aplicados à atividade da 

fala demonstra tanto a violência simbólica da coibição, como a falta de 

reconhecimento da alteridade; em outras palavras, os habitantes da colônia não 

tinham direito às suas línguas30. Tratava-se de um estado multiétnico e multilíngue 

que o governo pretendia unificar, pela força e pela coerção, em torno de uma única 

língua. Entretanto, o português não se tornou a língua majoritária, nem em Angola, 

nem em Moçambique, nem na Guiné Bissau (e não o é até hoje), apesar de ser a 

língua de comunicação corrente entre a diminuta classe dos administradores que 

impunham os valores culturais “civilizados e civilizadores” do imperialismo europeu, 

num processo que Bethania Mariani chama de colonização linguística: 

Colonização linguística resulta de um processo histórico de encontro entre 
pelo menos dois imaginários linguísticos constitutivos de povos culturalmente 
distintos – línguas com memórias, histórias e políticas de sentidos desiguais 
– em condições de produção tais que uma dessas línguas, chamada de 
língua colonizadora, visa impor-se sobre a(s) outra(s), colonizadas. 
(MARIANI, 2004, p. 28). 
 

A autora destaca como um ponto importante nesse processo o fato de haver, de 

um lado, o encontro dessa língua com outras, e, de outro, um paulatino “desencontro” 

dessa língua com ela mesma; ou seja, “a partir dos novos sentidos construídos nas 

situações enunciativas oriundas dos contatos linguísticos é que surgirão uma língua e um 

sujeito nacionais” (MARIANI, 2004, p. 28). Isso significa, em última análise, que o 

português brasileiro, o português moçambicano, o português angolano, etc. são 

singularizados de acordo com as contingências históricas de cada colonização linguística 

e com as línguas de substrato e adstrato que lhes dão características de especificidade.  

A história importa como espaço de produção dos sentidos que constituem a 

estrutura da língua, ao passo que esta produz historicidade através da materialidade 

significante dos seus discursos. Em outras palavras, a relação entre linguagem e história 

é de constituição mútua. As línguas, sistemas simbólicos (BOURDIEU, 1998) 

intimamente “colados” à historicidade, produzem para um determinado tempo histórico 

uma interpretação possível e adquirem determinado estatuto conforme o momento em 

que se inscrevem. Por isso, se colocam aqui como objeto de análise o estatuto e o papel 

das línguas autóctones e das línguas coloniais durante o processo de descolonização. A 

fim de melhor compreender como eles se constituíram ao longo dos processos históricos 

                                                           
30 No Brasil, algumas línguas indígenas, como o Tupinambá, foram estudadas e gramaticalizadas pelos 
missionários jesuítas. Sobre as diferenças da colonização linguística portuguesa no Brasil e na África 
(Moçambique), conferir Mariani, 2011.  
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em Moçambique das últimas décadas, procedo a uma revisão de como as 

representações sociais sobre as línguas mudaram e estão relacionadas aos diferentes 

momentos políticos pelos quais atravessou a nação. Os processos de colonização e 

descolonização linguística servirão aqui como subsídio para uma análise sobre as 

relações entre língua e identidade em períodos distintos da história moçambicana.  

 

 

1.3.1 Processos de independência das nações africanas a partir dos anos 60 

 

As atuais fronteiras dos países africanos foram fixadas numa partilha arbitrária 

de suas terras pelas principais potências imperialistas europeias – sem considerarem 

agrupamentos étnicos e linguísticos tradicionais (cf. figura 1, pág. 26) - na Conferência 

de Berlim, em 1884, ponto culminante da corrida imperialista pela posse da África. Até 

o fim das três primeiras décadas do séc. XIX, Moçambique, Angola e Cabo Verde 

foram, para os colonizadores portugueses, essencialmente uma fonte de escravos 

para as plantações de cana-de-açúcar no Brasil. A partir desse momento, em 

comparação com as principais potências imperialistas da época (Inglaterra, França e 

Alemanha), Portugal começou a perder o antigo poderio e, a muito custo, manteve 

suas possessões coloniais africanas.  

Portugal não tinha condições de assegurar um desenvolvimento nas suas 

colônias no mesmo nível que a Bélgica, a França ou a Inglaterra. Mesmo assim, no 

plano econômico, as colônias portuguesas resolviam problemas internos de emprego e 

de superpopulação, satisfaziam as suas necessidades da metrópole em matérias-

primas e mercados para os seus produtos. A política da metrópole a partir de meados 

do séc. XX era reforçar a comunidade europeia estabelecida em Angola e Moçambique, 

que conheceu um período de prosperidade, com a construção de estradas de ferro, 

estradas rodoviárias e barragens hidrelétricas. As colônias absorviam entre 25 e 30% 

das exportações de Portugal e lhe provinham entre 20 a 25% das suas receitas. A cada 

ano, de 4.000 a 7.000 portugueses, em média, instalavam-se nas colônias. De 1940 a 

1960, o número de colonos, em Angola e Moçambique, respectivamente passou de 

44.000 para 250.000 e, de 27.000 para 130.000 (CHANAIWA, 2010, p. 314). 

Em contrapartida, já no final do século XIX e início do século XX, fortaleceram-

se os movimentos de resistência ao poder colonial, de seitas religiosas entre os 

camponeses até atividades políticas de grupos urbanos, como jornalistas e intelectuais. 
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Em meados dos anos 1950, algumas organizações clandestinas atuavam em 

Moçambique já com o objetivo da luta pela libertação nacional. Foi então que a língua 

portuguesa colonial proporcionou a veiculação de ideias de emancipação em certos 

setores da sociedade moçambicana, os quais passaram a vislumbrar a libertação do 

país da dominação de Portugal. Alguns líderes originários da elite (dentre os quais uma 

minoria de formação escolar baseada no tipo europeu) transformaram-se em porta-

vozes desses anseios populares, e vagarosamente, do final do séc. XIX em diante, a 

língua portuguesa em Moçambique passou a veicular demandas que durante o longo 

processo de colonização estiveram silenciadas ou abafadas pelo jugo colonial.  

A década de 60 não apenas é gestante de revoluções esparsas pelo mundo, 

mas de um levante conjunto, de uma revolução generalizada do que então se 

chamava o Terceiro Mundo: junto à América Latina, colônias de Ásia e África 

vislumbram a possibilidade de uma terceira via, que seria o conjunto dos países 

considerados subdesenvolvidos em busca de autonomia e emancipação político-

econômica31. O “Homem Novo”, o “nós”, a “coletividade” são as palavras de ordem 

das colônias nesse período, que Erich Hobsbawn caracteriza com as seguintes 

palavras:  

A era imperial acabara. Menos de três quartos de século antes, parecera 
indestrutível. Mesmo trinta anos antes, cobria a maior parte dos povos do 
globo. Parte irrecuperável do passado, tornara-se parte das sentimen-
talizadas lembranças literárias e cinematográficas dos antigos Estados 
imperiais, enquanto uma nova geração de escritores nativos dos países 
outrora coloniais começava a produzir uma literatura que partia da era da 
independência. (1995, p. 219) 

Em termos políticos, desenvolve-se nesse momento a “solidariedade africana”. 

O movimento pan-africano, idealizado pelo Dr. Du Bois32, adota uma “Declaração dos 

povos colonizados”, que exige para os países sob jugo colonial o direito de assumirem 

seu próprio destino. Não apenas na África subsahariana, mas também nos países do 

                                                           
31 A partir do niilismo provocado pela Segunda Guerra Mundial, Sartre, Camus, Malraux, os cineastas da nouvelle 
vague, pensadores e literatos passam a espelhar-se no ‘outro’, no periférico, no que está longe das metrópoles, 
e traduzem em seus textos a sensação do absurdo, da náusea, da distopia causada pelo vazio pós-guerra. A arte, 
portanto, reflete sobre a condição do homem oprimido, nesse momento, acompanhando os movimentos de 
revolução, inclusive estética, ao longo das décadas em que perdura a Guerra Fria. As antigas colônias gestam 
novas manifestações literárias, com as cores e os sabores da periferia (HOBSBAWN, 1995, p. 23). Nesse sentido, 
a retirada da legitimidade do colonialismo contribui para internacionalizar a luta contra o racismo (entre os afro-
descendentes dos EUA, por exemplo, que se engajam na luta) e para pôr em xeque as premissas etnocêntricas 
do direito internacional que respaldavam e legitimavam a “soberania” européia sobre a África. (MAZRUI, 2010, 
p. 25) 
32 Dr. William Edward Burghardt Du Bois, intelectual negro norte-americano, responsável pelos cinco congressos 
internacionais sobre o pan-africanismo, de 1921 a 1945. 
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Magreb (Tunísia, Marrocos e Argélia) e na África do Sul (luta contra a política do 

apartheid), as demandas levam a uma política de ação comum. A cooperação desses 

países num movimento insurgente a que se chamou ‘afro-asiatismo’ culmina na 

fundamental Conferência de Bandung, em 1955, quando 29 países (15 

descolonizados e 14 ainda dependentes) estabelecem os “Dez princípios de 

Bandung”, entre os quais estão o respeito pela soberania e integridade territorial dos 

Estados; a não-utilização de dispositivos de defesa que sirvam aos interesses 

particulares das grandes potências; a não utilização da força contra a independência 

dos países; a regulamentação dos conflitos por meios pacíficos, etc.  

A cidade de Bandung, na Indonésia, torna-se, então, o símbolo da luta 

anticolonial, pois a proclamação da independência indonésia em 1945 desencadeara 

uma guerra de reconquista colonial por parte dos holandeses, o que fomenta um 

movimento de solidariedade dos povos asiáticos contra o imperialismo (LENTIN, 

1977; KOCHER, 2005). Dela, nasce o “espírito de Bandung”, que motiva muitas 

nações em suas lutas anti-coloniais. Assim, em sucessivas conferências (Bandung, 

1955; Cairo, 1957; Gana, 1958; México, 1961, Primeira Declaração de Havana, 1961, 

Segunda Declaração de Havana, 1962; Cairo, 1966), povos unem-se para lutar contra 

o inimigo que julgavam comum: o imperialismo. Com o apoio da URSS e de Cuba, 

avançam os processos de independência política e descolonização tardia dos países 

africanos que, na segunda metade do século XX, ainda estavam sob domínio das 

colônias europeias.  

Incentivados pela possibilidade de desenvolvimento econômico, os países 

africanos e asiáticos engendram uma série de lutas sociais nas décadas seguintes e 

alargam os ideais que o espírito de Bandung semeara. Também nessa época, 

motivados pelo combate aos governos ditatoriais, surgem, ao redor do mundo, 

sindicatos e movimentos de trabalhadores; fomentam-se as lutas armadas de 

libertação nacional com o sentimento de idealismo e utopia que a solidariedade 

revolucionária inspirava. Kocher (2005) aponta que a importância da Conferência de 

Bandung reside:  

(a) na formação da identidade e soberania nacionais das jovens nações 
independentes em meio à existência de forças poderosas que no interior da 
(nova) Guerra Fria e do (velho) colonialismo procuraram atrair e/ou manter os 
novos atores internacionais no interior dos seus respectivos campos; e  

(b) na criação de uma identidade nacional para os jovens países moldada a 
partir do sistema internacional, e não de uma pura e simples absorção do 
nacionalismo dos colonizadores.  
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Talvez o texto que mais represente a utopia para a África nesse momento seja 

A Arma da Teoria, de Amílcar Cabral, discurso pronunciado em nome dos povos e das 

organizações nacionalistas das colônias portuguesas na 1ª Conferência de 

Solidariedade dos Povos da África, Ásia e América Latina, em Cuba, 1966, no sétimo 

aniversário da Revolução Cubana. Amílcar oferece apoio ao país cubano: “...nós, os 

povos dos países africanos ainda parcialmente ou totalmente dominados pelo 

colonialismo português, estamos prontos para mandar para Cuba tantos homens e 

mulheres quantos sejam necessários33.” (CABRAL, 1980, p. 200). A Argélia é o 

primeiro modelo de sucesso de rebelião anti-colonial na África: cria a Frente de 

Libertação Nacional (FLN) em 1954, empreende a mais cruenta guerra vista no 

continente africano (FOSS, 2010) e atinge a independência em 1962, adquirindo um 

imenso prestígio no Terceiro Mundo. Em seguida, Angola, a mais rica e 

estrategicamente importante colônia portuguesa, apresenta-se como o segundo 

paradigma de luta pela libertação da África (MACÊDO, 2008). 

Na década de 50 em Portugal, estudantes moçambicanos, juntamente com 

estudantes oriundos das demais colônias portuguesas, assumiam a direção da Casa 

dos Estudantes do Império (CEI), fundada em 1945 em Lisboa, e que até então, 

segundo o escritor angolano Jofre Rocha (apud SANTOS, 2007, p. 35), seguia uma 

orientação de total subordinação ao fascismo português. Muitos escritores pertencentes 

ao movimento foram presos, acusados de atividades subversivas pelo poder colonial. 

No seio dessas atividades, surgiram os principais movimentos de libertação dos 

PALOPs: o Partido Africano da Independência da Guiné Bissau e Cabo Verde 

(PAIGC), concebido por Amílcar Cabral, a Frente pela Libertação de Moçambique 

(FRELIMO), sob a direção de Eduardo Mondlane, e o Movimento pela Libertação de 

Angola (MPLA), liderado por Agostinho Neto.  

O nacionalismo em Moçambique partiu de uma ideologia libertadora perante a 

dominação colonial por uma elite intelectual negra e mestiça. Sob o impulso de Eduardo 

Mondlane, doutor em Antropologia e Sociologia na Northwestern University, Illinois, e 

investigador da ONU a partir de Maio de 1957, é fundada a FRELIMO (Frente de 

                                                           
33 Fidel Castro une, então, as duas solidariedades nascentes: a afro-asiática e a latino-americana, ampliando para 
uma escala mundial a solidariedade revolucionária do Terceiro Mundo. Este tema é tratado na 1ª, mas também 
na 2ª Declaração de Havana: “O que Cuba quer dar aos povos é o seu exemplo” (LENTIN, 1977, p. 47). De fato, o 
sucesso da Revolução Cubana acaba sendo uma ‘lição’ para os movimentos de libertação nacional, 
principalmente para aqueles que pretendem essa libertação por meio de uma revolução armada. 
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Libertação de Moçambique), em Dar-es-Salam (Tanzânia), em 25 de Junho de 1962. A 

FRELIMO iniciou uma campanha armada contra a dominação portuguesa no norte de 

Moçambique em setembro de 1964. Os portugueses responderam apelando a métodos 

brutais: torturas, massacres, deportações e assassinatos. Foi assim que Eduardo 

Mondlane morreu em 1969, tendo recebido uma encomenda-bomba em casa. Samora 

Machel, então, tomou o seu lugar na liderança do movimento de resistência. 

Depois da Revolução dos Cravos e da queda de Salazar em Portugal, a 

metrópole reconhece o direito das colônias à independência. Em 8 de setembro de 

1974, Portugal assina com os movimentos de libertação os acordos de Lusaka, que 

concediam provisoriamente a autonomia interna a Angola e Moçambique, implantando 

mecanismos para organizar eleições gerais nesses países. Angola e Moçambique, 

respectivamente dirigidos pelo MPLA e pela FRELIMO, proclamaram a sua 

independência em 1975. 

Não obstante sua vitória, nenhum dos processos de independência das colônias 

africanas ocorre sem uma forte contrapartida colonialista, tentativas de reformismo 

neocolonialista, bem como agressões diretas e indiretas, esquemas de corrupção e 

exploração. O poder de retaliação das grandes potências é devastador. O próprio 

embargo econômico estadunidense a Cuba e o controle pela CIA das contra-revoluções 

desarticulam em certa medida a organização dos povos africanos, implodindo ou 

corroendo suas débeis estruturas políticas. Têm-se como exemplos o massacre que 

sufocou a revolução congolesa, os próprios Movimentos pela Libertação de Angola 

(MPLA) e de Moçambique boicotados por forças africanas rivais. Várias razões34, 

portanto, tornaram inviável uma integração das novas potências mundiais com as 

economias e sociedades afro-asiáticas. Em primeiro lugar, há dificuldades de essa 

suposta terceira via manter a pretendida neutralidade em relação à Guerra Fria. 

Dificilmente os países reunidos em Bandung conseguiriam manter o não-alinhamento 

aos blocos conflitantes: URSS e EUA. Assim, os princípios defendidos em Bandung 

tensionam-se com as suas aplicações práticas nas negociações internacionais:  

                                                           
34 Sobre Bandung, o representante da Argélia, M’Hamed Yazid, em uma avaliação retrospectiva dez anos depois, 
aponta as fraquezas do encontro: “relegaram-se a segundo plano os debates ideológicos, e isso explica a ausência 
de qualquer exame global da situação internacional, de qualquer definição teórica do afro-asiatismo, e de 
qualquer análise profunda do imperialismo, do colonialismo e do neocolonialismo” (1965, apud LENTIN, 1977, p. 
41). Em outras palavras: se por um lado o espírito da Conferência de Bandung obtém sucesso no fomento à luta 
contra o colonialismo, por outro, as jovens nações africanas independentes não logram o desenvolvimento 
político e econômico, devido à nova ordem econômica mundial imposta no período pós-Guerra Fria. 
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O neutralismo enquanto orientação política era frágil na medida em que os 
países diretamente geradores do conflito bipolar possuíam a capacidade 
material de influenciar o cenário internacional numa proporção maior do que 
o Terceiro Mundo.  A URSS, os EUA e os aliados de ambos os lados tinham 
economias industrializadas, armas, exércitos organizados e treinados, 
excedentes monetários, meios de comunicação, instituições nacionais 
oriundas de sociedades civis definidas e com funcionamento pleno, 
tecnologias e poder político suficientes para estabelecer com clareza as 
“linhas de força” do cenário internacional.  (KOCHER, 2005) 

 

Assim, ainda a partir dos anos 70, o jogo da solidariedade pan-africana começa a 

recuar. A própria África trai-se, com sementes de corrupção lançadas no interior dos 

movimentos, as quais acabam boicotando as tentativas de uma revolução bem-sucedida. 

Cresce de um lado a repressão anticomunista da extrema direita na América Latina, na 

Indonésia, na África, enquanto se desmantela, por outro, o associativismo do Terceiro 

Mundo. Junto a isso, abrem-se brechas para a inserção, nos governos dos países 

descolonizados, de elementos do poder econômico das grandes potências (no cenário 

internacional da Guerra Fria) conforme os modelos das antigas potências coloniais. 

Embora independente, a maior parte dos países da África permanece atrelada ao poder 

das metrópoles por vínculos políticos e econômicos. 

Ao longo dos vinte e quatro anos posteriores a 1979 assistiremos ao 
desbaratamento das principais linhas de força do movimento associativo do 
Terceiro Mundo, que não conseguiu sobreviver nem ao fortíssimo impacto 
das transformações promovidas pela elevação da taxa de juros nos títulos da 
dívida pública norte-americana, o choque dos juros, nem às propostas de 
“governabilidade” e “globalização” de novas e diversificadas forças oriundas 
dos países desenvolvidos. (KOCHER, 2005) 

 

O neocolonialismo cria uma elite local manipuladora do aparelho de Estado, 

herdado do colonizador com as mesmas oportunidades para a corrupção e uma 

repressão violenta contra as propostas do movimento de libertação. Esse poder 

político formado pela classe dirigente nativa, uma vez conquistada a independência, 

mantém a estrutura imperialista que garante as vantagens econômicas para essa 

mesma classe. Como se constata em inúmeros exemplos da história da 

descolonização na África, o lado mais fraco da corda arrebenta: 

Está definitivamente provado que, colocados diante de determinadas 

situações difíceis, de determinadas contradições, os governos do Terceiro 

Mundo, sobrecarregados com suas responsabilidades nacionais e 

frequentemente atormentados por hipotecas estrangeiras, não são capazes 

de encontrar soluções satisfatórias; que não se pode sempre embarcar no 
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mesmo navio, em nome de princípios cada vez mais vagos, os 

representantes das burguesias ditas nacionais e aqueles da revoluçãoes 

autênticas (...)” (LENTIN, 1977, p. 58). 

Mais recentemente, teóricos como Walter Mignolo (2010) propõem um conceito 

mais abrangente que colonialismo para explicar tal relação: o de colonialidade, que 

está relacionado ao pensamento hegemônico e é reforçado em contextos que 

envolvem violência. Mignolo aponta que, apesar de a descolonização na África e na 

Ásia ter conquistado uma libertação do poder imperial, não a conquistaram em relação 

à sua categorias de pensamento. “Neste caso, é apropriado dizer que, embora a 

descolonização estivesse claramente definida como meta, a descolonialidade não 

esteve claramente vista nem estipulada naquele processo de cortar o cordão umbilical 

com o Império” (MIGNOLO, 2010, p. 26). Esse autor defende que, se as frentes 

nacionais de libertação durante a Guerra Fria foram sinônimos de descolonização, a 

descolonialidade, ao contrário, é um projeto mais amplo, que envolve tanto 

colonizados como colonizadores e inverte as éticas e políticas do conhecimento. 

Trata-se de um processo de desobediência epistêmica, de uma modernidade que 

pressupõe uma alteridade não-europeia e ideais transmodernos e decoloniais.  

 

1.3.2 O estatuto do português e das línguas autóctones moçambicanas antes de 1975 

 

Durante os primeiros séculos da colonização portuguesa em Moçambique, a 

imposição do português como língua de poder foi imprescindível para que a metrópole 

colonial mantivesse sua estrutura de dominação. Embora a presença de Portugal no 

território remeta ao séc. XV, foi apenas depois da delimitação das fronteiras do país, 

em 1884, que se institucionalizou uma relação entre as duas nações. Posteriormente 

às campanhas militares de pacificação de Angola, da Guiné e de Moçambique diante 

de insurreições ocorridas nas colônias entre o fim do século XIX e início do século XX, 

depois de derrotado Gungunhana, o rei do Império de Gaza, o Estado colonial 

português começa a ocupar esses territórios com populações metropolitanas. O fim 

das campanhas militares e a ocupação sistemática de Moçambique pelos portugueses 

conclui-se na primeira metade do século XX, e é nesse período que se desenvolvem 

as bases sociais que podem garantir a difusão do português em todo o país. Além da 

criação, estabelecimento e consolidação do sistema administrativo português, 
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instituiu-se em 191735 o sistema de assimilação e de indigenato (NEWITT, 1997). 

Segundo ele, o africano que se considerasse “civilizado” devia fazer um exame e 

responder a certas perguntas, receber em sua casa uma comissão para julgar se ele 

vivia como branco, se comia com talheres, à mesa, se usava calçados e tinha apenas 

uma mulher. Se aprovado, recebia um “alvará de assimilação” pelo qual pagava meia 

libra-ouro (HONWANA, 2010, p. 94). Esses indígenas com um certo nível de educação 

faziam a máquina administrativa funcionar e formavam a classe dos assimilados.  

 
Para conseguir o estatuto de assimilado e obter o direito de cidadão, o 
africano tinha de atingir os 18 anos de idade; falar corretamente o 
português; possuir uma profissão ou ocupação que lhe garantisse a si e aos 
seus o mínimo necessário para viver; “comportar-se condignamente”; possuir 
um determinado nível de formação e cultura; cumprir escrupulosamente o 
serviço militar. (FITUNI, 1985, p. 55. Grifos nossos). 
 

Além disso, os assimilados deveriam abandonar os hábitos e costumes locais, 

como, por exemplo, a poligamia (NEWITT, 1997, p. 442). Em seu livro de memórias, 

Raúl Bernardo Honwana, que se tornou assimilado em 1931, declara que, apesar de 

muitos assimilados terem aderido à “portugalidade” que constantemente os oprimia e 

agredia, era por um instinto de sobrevivência que os moçambicanos buscavam a 

assimilação: 

Para nós, naquele tempo, conseguir os documentos de assimilação era 
também procurar um futuro menos degradante para nossos filhos, era 
procurar para eles o acesso aos estudos. Conheço muito poucos 
moçambicanos do meu tempo que, sinceramente, aspirassem à assimilação 
como forma de ficarem iguais ao branco; ou que se sentissem 
verdadeiramente portugueses. É preciso compreender que uma coisa eram 
os nossos sentimentos, a nossa personalidade, a nossa cultura de africanos 
– isso mais ou menos todos tínhamos – e outra coisa era afirmar nossos 
valores abertamente, rejeitando também abertamente os valores do 
colonialismo. Ao nível individual, isso era quase impossível. (HONWANA, 
2010, p. 109) 

 

A escolarização, nos países coloniais, acontecia exclusivamente em português, 

para uma minoria rigorosamente selecionada, servindo fundamentalmente para 

formar a restrita camada que ajudaria a exploração estrangeira a se perpetuar. A 

grande maioria dos moçambicanos desconhecia o português e usava as línguas 

autóctones pra a comunicação. Não apenas na África de colonização portuguesa, mas 

também nas colônias francesas, inglesas, holandesas, a competência na língua 

europeia era um passaporte para o prestígio social e para trabalhos melhor 

                                                           
35 Portaria 317 de 9 de janeiro de 1917. 
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remunerados. Logo, as línguas europeias eram vistas favoravelmente, enquanto as 

línguas africanas eram vistas como inferiores (OBENG; ADEGBIJA, 1999, p. 356).  

Em 1930, através do “Ato Colonial”, cria-se a legislação que regula a relação 

de Portugal com as suas colônias, e também o ensino indígena obrigatório em língua 

portuguesa, através do qual a potência colonial procura assegurar que as populações 

locais tenham acesso à instrução formal. Vale assinalar que, nessa primeira metade 

do século XX em Moçambique, os irmãos Albasini fundam o Grêmio Africano, no seio 

do qual surgem os primeiros jornais literários em língua portuguesa - O Africano e O 

Brado Africano - que assinalam a existência de uma elite moçambicana local 

produtora de um discurso culto em português. O Grêmio Africano de Lourenço 

Marques, cuja lista de associados entre 1908 e 1940 chega a quase 400 membros - 

numa altura que Lourenço Marques tinha 30 mil habitantes e Moçambique, 4 milhões 

- tinha ligações com outras colônias e com a metrópole, além do movimento pan-

africanista. Este grupo era constituído por uma elite letrada que erguia a voz em 

defesa da maioria colonizada. Quando O Brado Africano foi publicado em português 

e em xirhonga, o regime colonial considerou-o uma afronta e baniu-o. Como todos os 

outros movimentos de libertação dos PALOPs, a gênese da luta anti-colonial deu-se 

no seio dessa elite letrada e nativa (ROCHA, 2006, p.148-156).  

Quanto ao uso das línguas na educação e catequização das missões religiosas, 

no acordo do Estado colonial com a Igreja Católica estabelecido pelo Estatuto 

Missionário, em 1941, consta que o ensino destinado aos "indígenas" deveria ser 

inteiramente confiado ao pessoal missionário e deveria ser em língua portuguesa 

(MACAGNO, 2006)36. É importante assinalar que já no período pós-república 

portuguesa se instituíra uma legislação concernente às atividades de educação das 

Missões, proibindo o uso de línguas locais africanas - leis de 1921 e 1929. Em 

detrimento de outras missões - como as de tipo protestante - a educação indígena 

ficou nas mãos da Igreja Católica, perpetuando-se assim o sistema dual do indigenato, 

desta vez, no âmbito da educação. Havia dois sistemas educacionais: um para os 

africanos sob a orientação da Igreja Católica, o ensino de adaptação (chamado de 

"ensino rudimentar" até 1956), e outro para europeus e africanos assimilados, o ensino 

oficial. Segundo Teresa Cruz e Silva (1996), durante o Estado Novo, as missões 

                                                           
36 Essa decisão dura apenas vinte anos e em 1962 é tolerada a comunicação em línguas moçambicanas na liturgia. 
No ensino continuou o mesmo tabu. (MACHILI, 1996) 
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protestantes - especialmente a Missão Suíça - tiveram que criar novas formas e 

métodos de trabalho para fazer face às barreiras criadas pela legislação vigente. 

Assim, os missionários protestantes organizaram cursos de alfabetização, trabalho 

considerado clandestino por causa da utilização de línguas locais, o que não estava 

legalmente autorizado. 

Com o desenvolvimento da comunicação social, o regime colonial introduziu, por 

razões administrativas, a utilização das línguas moçambicanas nas emissoras de rádio. 

Essa aparente inovação tinha como objetivo atingir as populações das zonas rurais no 

intuito de impedir, ou pelo menos reduzir, a expansão das ideias anti-coloniais e o 

acesso à informação dos países vizinhos independentes. Segundo Machili, “embora 

não transcritas, a Rádio Moçambique possui um tesouro de fontes históricas acerca do 

esforço do regime colonial em abafar a “Voz da Frelimo” (MACHILI, 1996, p. 14). 

 

1.3.3 O estatuto do português e das línguas autóctones moçambicanas na luta pela 

independência 

 

Quando se deflagraram as guerras de libertação nacional nas colônias de 

Portugal, a língua portuguesa ganhou um outro estatuto nos discursos dos líderes dos 

movimentos de libertação: facilitar o contato entre guerrilheiros de diferentes origens 

étnicas. Aos guerrilheiros moçambicanos, ideologicamente motivados pelo discurso da 

unidade nacional, era oferecida uma ideia de que a língua seria mais uma das armas 

de combate contra o inimigo, a mesma língua trazida e imposta por ele. Interessa 

observar no projeto político da nova nação, o locus discursivo, o lugar de onde se fala, 

e de que maneira esse lugar constrói uma discursividade historicamente “datada”. 

Assim, a partir do acontecimento histórico da libertação nacional, o estatuto que se 

confere à língua portuguesa e às línguas autóctones, no contexto da descolonização 

e consequente nacionalização do país, inaugura um discurso fundador sobre sua 

situação sociolinguística. A luta armada buscava uma ruptura política com a metrópole, 

e essa ruptura também se pretendia através da língua, seja ela o português 

ressignificado, sejam as línguas autóctones, agora valorizadas como patrimônio.  

Na base dessa concepção, está a ideia de que uma língua ocidental, europeia, 

comum a todos os cidadãos, facilitaria não só a unidade nacional, como o 

desenvolvimento da ciência, a modernização, a inserção na política e no mercado 

internacionais. É o que defendia, em 1974, Amílcar Cabral, líder do Partido Africano 
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de Independência de Guiné e Cabo Verde (PAIGC), em discurso no qual se percebe, 

na disputa do espaço simbólico entre as línguas africanas e a língua portuguesa, a 

defesa desta última: 

Há muita coisa que não podemos dizer na nossa língua, mas há pessoas que 
querem que ponhamos de lado a língua portuguesa, porque nós somos 
africanos e não queremos a língua de estrangeiros. Esses querem é avançar 
a sua cabeça, não é o seu povo que querem fazer avançar. Nós, Partido, se 
queremos levar para a frente o nosso povo, durante muito tempo ainda, para 
escrevermos, para avançarmos na ciência, a nossa língua tem que ser o 
português. E isso é uma honra. [...] Para nós tanto faz usar o português, como 
o russo, como o francês, como o inglês, desde que nos sirva, como tanto faz 
usar tratores dos russos, dos ingleses, dos americanos, etc., desde que 
tomando a nossa independência nos sirva para lavrar a terra. (CABRAL, 
1976, p. 100) 

Nota-se no discurso de Cabral uma visão utilitarista da língua. Ela seria um 

instrumento que traria benefícios para os africanos, uma vez que era veículo do 

conhecimento de uma sociedade “mais avançada”. A língua, como fator unificador, 

traduziria os anseios de toda uma nação em relação à luta de libertação nacional. 

Para Cabral, não importava apenas o que os africanos fariam com as armas, mas com 

o conhecimento, que, se num tempo antigo bastava ser transmitido oralmente, agora 

precisava ser escolar, formal, escrito. 

Temos que ter um sentido real da nossa cultura. O português (língua) é uma 
das melhores coisas que os tugas37 nos deixaram, porque a língua não é 
prova de mais nada, senão um instrumento para os homens se relacionarem 
uns com os outros; é um instrumento, um meio para falar, para exprimir as 
realidades da vida e do mundo. […] É a única coisa que podemos agradecer 
ao tuga, ao fato de ele nos ter deixado a sua língua, depois de ter roubado 
tanto da nossa terra.  (CABRAL, 1976, p. 101) 

A declaração do guineense Cabral, um dos grandes ideólogos da luta de 

libertação dos povos africanos, interpreta como positivo o contato linguístico da língua 

de colonização com as línguas autóctones, defendendo o uso do português (a única 

coisa a agradecer) como um instrumento útil no domínio da ciência e da tecnologia. O 

fato de o tuga “ter deixado a sua língua depois de ter roubado tanto a nossa terra” 

pressupõe uma ideia de troca, de reciprocidade, em meio a um contexto de total 

assimetria e exploração. 

Também a FRELIMO toma a resolução de que, entre tantas línguas faladas em 

Moçambique, o português seria aquela falada pelos combatentes, sob o pretexto de ser 

uma língua “neutra” para servir aos objetivos da luta e também combater o tribalismo 

(LIPHOLA, 1998 apud NAMBURETE, 2006, p. 67). “Não há, portanto, antagonismo entre 

                                                           
37 Portugueses. 
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a existência de um número de grupos étnicos e a Unidade Nacional. Nós lutamos juntos; 

juntos reconstruímos o nosso país, criando uma nova realidade, um novo Moçambique, 

unido e livre.” (MONDLANE, apud MUIUANE, 2006) 

A língua portuguesa é o meio de comunicação entre todos os moçambicanos 
que permite quebrar as barreiras criadas pelas línguas maternas. Através 
dela, a ideologia do partido FRELIMO, que encarna os interesses das massas 
trabalhadoras e exprime seus valores revolucionários, é difundida e estudada 
para ser aplicada, orientando nosso povo na luta pela criação de uma 
sociedade mais justa, próspera e feliz, a sociedade socialista. A língua 
portuguesa é também a língua veicular do conhecimento científico e técnico. 
(...) É ainda utilizando a língua portuguesa que nos comunicamos com os 
outros povos do mundo. (discurso da Ministra da Educação e Cultura, 1975, 
apud FIRMINO, 2002)  

Encontramos na base ideológica dos movimentos de libertação algumas razões 

para a defesa da oficialidade do português. Em primeiro lugar, eles idealizavam a 

questão da unidade nacional. Baseados nas teses do socialismo científico marxista-

leninista, reivindicavam a eliminação do imperialismo e do colonialismo, bem como a 

supressão de relações de dependência e subordinação com outros países. Segundo 

Mazrui e Wondji, “o socialismo não consistia senão em um apêndice da plataforma 

nacionalista” (2010, p. 190). Os representantes dos movimentos de libertação nacional 

teriam sido levados a incorporar slogans socialistas no curso da luta empreendida 

para obter e afirmar a independência política e atingir os objetivos nacionais e de 

reconstrução do país. Tal nacionalismo e necessidade de unificação pressupunha que 

os moçambicanos das mais diferentes etnias pudessem comunicar-se em uma língua 

comum. Por isso, a questão linguística e educacional em torno da língua portuguesa 

esteve no cerne do projeto dos novos Estados-nação.  

O tema da unidade nacional aparece como um dos objetivos fundamentais dos 

Estatutos da FRELIMO; por isso, para o Partido, era conveniente que a língua 

portuguesa fosse o alicerce da nova nação edificada: 

Garantir a unidade nacional, a concórdia, a liberdade e a igualdade dos 
moçambicanos, independentemente das suas diferenças baseadas no sexo, 
etnia, raça, religião, convicção filosófica ou política, condição social, situação 
econômica ou região de origem. (Estatutos da FRELIMO) 

Mais adiante, porém, também se defende o respeito aos diferentes grupos étnicos: 

Consolidar a identidade cultural dos moçambicanos, no respeito pelos valores 
culturais dos diferentes grupos étnicos e sociais, promover a sua livre 
expressão e o seu desenvolvimento como patrimônio cultural comum do povo 
moçambicano. (Estatutos da FRELIMO) 
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Por isso, a unidade linguística em torno da língua portuguesa (a ideia 

nacionalista de “um estado, uma língua”, que remonta à formação das nações 

europeias no séc. XIX) era encarada como um fortalecimento da nova nação. Eduardo 

Mondlane defende essa união: 

É nesse sentido que o militante da FRELIMO deve repudiar o tribalismo e 
fortalecer o seu espírito unitário. Estamos certos que se o colonialismo não 
tivesse imposto a separação geográfica forçada, o processo natural de 
assimilação social e cultural que estava tomando lugar em toda a África 
Austral teria resultado na fusão de diferentes grupos étnicos em um só grupo. 
(MONDLANE, apud MUIUANE, 2006, p. 151.) 

O tribalismo e o regionalismo impedem assumir a grandeza do nosso país e 
da luta, não permitem compreender a complexidade da nossa Pátria e, 
sobretudo, dispersam as nossas forças. (MONDLANE, apud MUIUANE, 
2006, p. 309.) 

Nota-se a relação de causalidade entre o tribalismo e as brechas para a 

exploração neocolonial. O líder associa a submissão ao imperialismo às contradições 

que este pode encontrar na sociedade dominada, que por sua vez são oportunizadas 

por facções étnicas, tribais, raciais. Então a diversidade é negativa, uma fragilidade a 

propiciar o caminho para a segregação, a desfavorecer um certo progresso social. Em 

segundo lugar, à língua portuguesa atribuíam-se os papéis de língua da ciência, da 

tecnologia, da literatura, da administração, da escolarização, etc. O discurso que 

legitima essa língua “é um discurso que se impõe pela força e pela escrita, ou melhor, 

impõe-se com a força institucionalizadora de uma língua escrita (muitas vezes já 

gramatizada) trazendo consigo uma memória do colonizador sobre sua própria história 

e sobre sua própria língua” (MARIANI, 2004, p. 87). No entanto, essa língua de 

colonização não era a língua da maior parte da população, pouco ou nada 

escolarizada. Era a língua de uma restrita classe de funcionários do governo colonial, 

de assimilados, de líderes originários da elite. Era o português institucionalizado, 

sistematizado em gramáticas e dicionários, com um rígido sistema de ensino formal, 

o português que organiza e veicula o próprio aparelho de Estado, consoante tantas 

outras línguas coloniais na África a ele interligadas e detentoras do mesmo poder. Na 

visão dos dirigentes do partido que assumiu o governo, era conveniente que o 

português passasse a representar a língua de unidade nacional. Porém, tal item 

programático não foi respaldado pelas práticas e necessidades linguísticas da maioria 

da população, nem procurou responder se tal medida representaria um benefício que 

respondesse a uma demanda geral ou a um sentimento identitário dos falantes, já que 

o português não era a língua materna da grande maioria (MARIANI, 2011). 
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Em entrevista pessoal durante minha pesquisa de campo, o Vice-ministro do 

Ministérios dos Ex-combatentes, Marcelino Liphola, declara sobre esse assunto: 

Quando a FRELIMO é criada em 1962, juntando vários moçambicanos 
provenientes de vários pontos do país e trazendo para a FRELIMO grande 
diversidade cultural e linguística em torno de um objetivo comum - a conquista da 
independência nacional -, não parece que haveria outra opção em termos da 
escolha de uma língua diferente do português. A "elite" política da FRELIMO 
estava alfabetizada em português e assim poderia melhor articular o seu 
pensamento político e servir aos interesses da "elite" e, por essa via, aos dos 
moçambicanos em geral. [...] 
No entanto, é preciso saber que durante a luta de libertação nacional, sobretudo 
nas zonas libertadas, o português não era língua de uso dominante. Também é 
compreensível. A elite pretendia mostrar que estava junto do povo, falando a sua 
língua e lutando para defender os seus interesses. Mas por outro lado, a grande 
maioria do povo não falava nem fala ainda o português. Assim, as línguas 
moçambicanas ganham um espaço jamais visto durante todo o período colonial. 
Era preciso mobilizar as pessoas nas suas próprias línguas. Criar canções 
revolucionárias, reinventar novos termos linguísticos para responder às 
necessidades da guerra. Os comissários políticos e bons comandantes são 
notabilizados pelo uso fluente das línguas moçambicanas. [...] 
Portanto, começa, durante a luta de libertação nacional, uma convivência 
"institucional" entre a língua do ex-colono e as línguas indígenas outrora 
consideradas de “línguas dos macacos”. Essa ação de complementaridade faz 
com que a língua portuguesa explore novos domínios para se tornar ainda a única 
língua de acesso ao saber. Lembre-se que o português está numa situação 
vantajosa incomparável com as línguas moçambicanas.  

 
O conjunto de discursos (políticos, jornalísticos, literários38) que se teceram 

junto à história no acontecimento dessas independências reflete certos traços 

ideológicos relacionados a um grupo muito específico: os intelectuais, os que sabiam 

ler e escrever, os que tinham estudado em escolas de base portuguesa, os mentores 

dos movimentos de libertação. Logo, suas ideias não necessariamente chegavam às 

bases multiétnicas da guerrilha, que em sua maioria desconheciam o português e o 

inglês, línguas da elite intelectual moçambicana. Nessa época, a literatura africana de 

língua portuguesa começava a trazer à tona um português com interferências das 

línguas nacionais, um português mesclado às manifestações de sua tradição cultural, 

através da voz dos personagens que retratavam a vida das camadas populares, os 

sonhos de liberdade dos guerrilheiros, as frustrações dos ideais e das utopias, a luta 

dos intelectuais por, libertos da metrópole, tornarem-se sujeitos da sua própria história. 

Assim, o surgimento de uma literatura e de uma expressão cultural nacional 

                                                           
38 No caso da Independência de Angola e de Moçambique, o discurso literário esteve muito imbricado ao discurso 
político. O boom da literatura africana dos países de língua portuguesa coincidiu com os processos de 
descolonização. Sobre o assunto, conferir e Padilha, 1995, Chaves, 1999 e 2005 e Macêdo, 2008. Sobre o discurso 
jornalístico, conferir Bittencourt, 1999. 
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representava a construção de uma nova nação. E a esse projeto político alia-se um 

projeto linguístico-literário (CHAVES, 1999; MACÊDO, 2008). 

O homem político africano, colocando a poesia em favor da retórica política, 
não se servia unicamente na fonte da poesia autóctone. A fronteira era 
igualmente imprecisa, tanto entre a arte e a militância, quanto entre o mundo 
autóctone e o mundo exterior. A África mobilizou as línguas e a literatura 
europeias em benefício da libertação e da eloquência africanas. (MAZRUI et 
al., 2010, p. 664). 

Mesmo expressa em língua europeia, a literatura moçambicana que despontou 

nessa época sob o estímulo político da FRELIMO teve impulso na singularidade do seu 

contexto histórico. Mas se, por um lado, o processo de luta pela libertação é um fenômeno 

que transforma a produção literária da época, por outro, tal produto também funciona 

como um catalizador da militância e do comprometimento dos intelectuais colonizados 

com a expulsão do poder colonial. Para Mazrui, nessa época a dependência linguística e 

o nacionalismo literário manifestam-se simultaneamente (2010, p. 3). As literaturas 

africanas, no contexto pós-colonial, não apenas exprimem aspectos de sua realidade 

histórica, como inevitavelmente desempenham um papel determinante na construção 

de tal realidade (CHAVES, 1999; MACEDO, 2008; PADILHA, 2009).  Há, por exemplo, 

um vínculo muito estreito entre o discurso dos escritores nacionalistas e as palavras 

de ordem dos movimentos durante os anos de luta pela libertação.  

Assim, mais do que os resultados a que se chegou com tal luta, o foco, 

retrospectivamente, deve recair sobre o processo pelo qual essas transformações se 

deram, com ênfase no papel da língua portuguesa como arma de combate. Os 

escritores desse período e sua literatura em sua relação com os movimentos libertários 

contribuíram para uma reconstrução sócio-simbólica da língua portuguesa na nação 

moçambicana nas últimas décadas, em uma nova ecologia social. Em contrapartida, a 

constituição heterogênea da cultura linguística característica dos PALOPs, multilíngue, 

de transmissão oral, de resistência e preservação da identidade e dos valores 

autóctones foi colocada à margem dos discursos dos movimentos de libertação, que 

viram nela uma ameaça. A língua portuguesa, assim, foi-se constituindo entre os 

discursos hegemônicos e autorizados que costumam cercar as línguas de colonização. 

Porém, a oficialização do português como a língua nacional não foi acompanhada por 

medidas que permitissem o seu domínio pela maioria dos cidadãos.  

 Depois da independência (durante todo o processo, cujo gérmen na verdade 

situa-se em finais do séc. XIX), uma outra memória pode ser instituída a respeito da 

língua portuguesa. O que se vê aqui é a construção de uma realidade discursiva que 
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não havia em um momento anterior, produzindo uma nova historicidade e um imaginário 

em que se exige um novo valor para essa língua. O português passa a ser dois, o do 

colonizador e o do revolucionário. A mesma língua – que não é a mesma – ocupa um 

único espaço, num processo que aparentemente seria contraditório e disjuntivo, mas 

que constrói discursividades paralelas. Em vez de uma substituição do valor simbólico 

da língua, há o acréscimo de um outro sentido para a língua de colonização, que não 

é simplesmente transportada, mas constituída de acordo com sua historicidade, que 

é outra. Mariani analisa tal processo em Moçambique no período pré-revolucionário39: 

 
Dois sentidos para língua portuguesa entram em circulação: de um lado, 
mantém-se a memória língua do colonizador como língua da opressão; de 
outro, o acontecimento (futuro) da revolução aponta para uma língua 
portuguesa como língua da revolução, que não se realiza sem as demais 
línguas da terra.  Assim, o acontecimento da colonização linguística 
portuguesa, enquanto memória-e-esquecimento, não perde seu vigor, mas é 
absorvido e ressignificado pela elite e pelos revolucionários, provocando uma 
virada nos modos da língua portuguesa, como objeto simbólico, fazer sentido. 
(MARIANI, 2011, no prelo) 
 

A vitória da FRELIMO e o acontecimento histórico da independência de 

Moçambique trazem uma mudança discursiva na historicização da língua portuguesa 

nesse momento. Há uma tentativa de afirmação da identidade nacional a partir da 

sobreposição de dois sentidos aparentemente disjuntivos: a língua de colonização que 

é a mesma língua do movimento de resistência. Será que é a mesma? Reproduzindo 

uma indagação de Mariani (2011) ao analisar a língua nacional no pós-independência 

brasileiro: a língua é ressignificada como continuidade ou como ruptura? 

Buscando uma resposta a essa pergunta, poder-se-ia pensar que os sentidos 

que se estabelecem discursivamente sobre a língua durante o acontecimento da 

independência dos países africanos de língua portuguesa (Guiné-Bissau, em 1973; 

Cabo Verde, Angola e Moçambique, em 1975) poderiam apresentar contornos tanto 

de ruptura como de continuidade; em outras palavras, não necessariamente a língua 

portuguesa manter-se-ia como a língua do colonizador, com todas as marcas 

simbólicas que isso acarretava, nem por outro lado passaria a ser um instrumento de 

luta do colonizado e se apagariam os sentidos de língua de opressão e dominação. 

Entre continuidade e ruptura, talvez haja dois sentidos que paralelamente constroem 

o real sócio-histórico desse momento.  

                                                           
39 Angola e Moçambique obtiveram a independência no mesmo ano, pelo mesmo processo de luta armada e 
com apoio de países socialistas. 
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1.3 4 O estatuto do português e das línguas autóctones moçambicanas depois de 1975 

 

À data da independência, 93% da população moçambicana não sabia ler nem 

escrever (PATEL, 2006), e uma das principais dificuldades no longo processo de 

desenvolvimento da nação pós-colonial foi o analfabetismo massivo. Além disso, as 

camadas sociais oriundas do campo permaneceram marginalizadas e afastadas da 

maioria dos partidos nacionalistas africanos (FANON, 1968, p. 46). Em geral, o 

camponês que vivia distante dos centros urbanos, na periferia do universo cultural 

colonial, é quem mantinha o vínculo com a cultura autóctone. Para Fanon, é no campo 

que se conserva o foco da resistência cultural (e poder-se-ia dizer também linguística).  

A preocupação dos dirigentes com a educação, com a língua, com a cultura 

nacional presente nos discursos políticos dessa época constrói os sentidos que 

pretendem institucionalizar um novo Estado-nação. Em princípio, o discurso fundador 

de Moçambique pós-colonial considera a premência do português como meio de 

integração dos cidadãos no sistema nacional e como facilitador do desenvolvimento das 

instituições políticas e sociais. Porém, apenas o português parece não dar conta da 

complexa realidade sociolinguística moçambicana; por isso, os movimentos admitem 

a necessidade de se elaborarem programas educativos considerando as línguas 

africanas como bases. Percebem-se, assim, inscritas nos discursos políticos dessa 

época, por um lado, a importância da educação para a construção das novas nações 

e, por outro lado, a pressuposição de que a “unidade nacional”, requisito para a 

ascensão da nação como um todo, deveria eliminar regionalismos. Não sem certo 

esforço para evitar contradições e colocar em antagonismo a ideia da unidade 

nacional e da pluralidade étnica e cultural, constroem-se paralelamente o discurso em 

torno da importância da língua portuguesa e o discurso em defesa das línguas 

autóctones. Estas, associadas ao tribalismo, a rivalidades históricas e a diferenças de 

valores entre os grupos étnicos, representavam um pluralismo cultural que ameaçava 

de certa forma o Estado, por ser um obstáculo à unidade política do Estado-nação. 

A ação política das novas nações independentes passa por uma elaboração 

estratégica de desenvolvimento da cultura e da educação na nova Estado-nação. Por 

isso, no IV Congresso da FRELIMO, de 26 a 30 de abril de 1983, a ministra da 

Educação e Cultura Graça Machel profere as seguintes palavras, que demonstram a 

preocupação com o avanço técnico e científico da nação: 
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Porque não somos uma ilha, vivemos as pressões e as exigências que o 
desenvolvimento da ciência, da técnica e da tecnologia na nossa época nos 
impõe, em particular no nosso relacionamento com o mundo exterior. O fato, 
porém, é que nós somos um país muito atrasado, com um dos níveis de vida 
mais baixos do mundo. Um país com a esmagadora maioria da população 
analfabeta. Deste modo, coloca-se um problema: como nos situamos neste 
mundo? Como fazermos nossos os avanços científicos, técnicos e 
tecnológicos que a humanidade já acumulou, e são nosso legítimo 
património, mas tendo os pés bem firmes na realidade concreta do nosso 
país, tendo a cabeça bem enraizada na realidade social, económica e cultural 
do nosso povo? (MACHEL, 1983) 

Em Moçambique, no momento da decisão sobre qual língua seria oficial para o 

governo da FRELIMO na nova nação, foi escolhido o português, e não uma língua 

autóctone. As causas disso são controversas e exigem um exame mais acurado sobre a 

história da guerra de independência (cf. NAMBURETE, 2006). Um dos principais poetas 

da literatura moçambicana, José Craveirinha, opina sobre a questão da língua a ser 

implementada no pós-independência: 

O medo do surgimento de um pseudo-tribalismo foi desculpa para não serem 
ensinadas as nossas línguas banto em paralelo ao português e inglês. Não 
foram libertadas da repressão anterior colonial. Nessa altura (1974/1975/76), 
com uma planificação adequada do embrionário MEC e do MINFO 
(imprensa/mídia) poder-se-iam desenvolver a nível de cada região originária, 
com a obrigatoriedade desse ensino linguístico nas escolas primárias desde 
a aprendizagem da escrita, fala e leitura das tradições locais. Os portugueses 
poderiam ter ajudado com nova visão se houvesse vontade política e mais 
contenção da repressão do novo regime da Ponta Vermelha. Mas os ódios 
estavam todos na rua com os grupos dinamizadores (ou será dinamitadores?) 

Sobre essa questão, Mazrui afirma que  

o continente  não conheceu  no plano linguístico um nacionalismo militante 

comparável aquele manifesto no plano político. Os africanos sentem‑se menos 

frustrados pela preponderância das línguas da Europa do que pela supremacia 

política dela. [...] a África demonstra maior disposição em acomodar‑se à 

dependência linguística do que ela parece estar pronta a admitir o 
neocolonialismo político. (MARZUI, 2010, p. 2) 

 A noção de "educação" no período de pós-independência esteve atrelada ao 

próprio processo revolucionário, que se referia em geral à FRELIMO, como a "escola" 

(Marshall; 1985, apud MACAGNO, 2006). O “homem novo” deveria abdicar da tradição, 

do tribalismo e do passado colonial. O desafio era "matar a tribo, para construir a nação", 

segundo palavras do próprio presidente Samora Machel. Assim, nos primeiros anos de 

independência, a FRELIMO fez todos os esforços para alfabetizar as pessoas, mais 

eficazmente que os próprios portugueses à época colonial. 

Imediatamente depois da independência se criam os chamados Grupos 
Dinamizadores com a intenção de mobilizar as populações em torno às 
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políticas do novo governo. Ademais de funções políticas e administrativas, 
os GD teriam como tarefa estimular as atividades educativas nos lugares de 
trabalho e ao nível das comunidades. Estes grupos comportavam espaços 
de discussão e de formação procurando romper tanto com as 
supervivências do passado colonial, como com o que se considerava como 
"tradicional", "obscurantista". Onde os Grupos Dinamizadores entram em 
atividade, muitas formas de relação entre os chefes tradicionais e a 
população começam a desaparecer. Porém, ao parecer, os GD não 
penetraram nas esferas mais íntimas, como determinadas cerimônias 
consideradas "retrógradas" - rituais fúnebres, ritos de iniciação, invocação 
dos antepassados, etc. (MACAGNO, 2006) 

O aparato burocrático da política pós-independência desencorajava o uso das 

línguas nacionais, não apenas nos setores oficiais do Estado, mas também na atitude 

governamental de não promoção das línguas autóctones fora do âmbito regional ou 

doméstico, ou da alfabetização bilíngue às crianças, sob a escusa de que o português 

seria a língua de união entre falantes com línguas ininteligíveis. De certa forma, o 

plurilinguismo em âmbitos secundários do uso linguístico favoreceu o monolinguismo 

nos âmbitos primários, mas isso ocorreu paralelamente a uma mudança no estatuto 

do português, não mais com a conotação colonial e escravizadora, mas como língua 

legítima de reconstrução da identidade nacional. Portanto, os dirigentes dos Estados 

pós-coloniais viam a promoção das línguas autóctones com extrema prudência, tanto 

para não se oporem às antigas potências coloniais e aos quadros nacionais 

aculturados, quanto para se comprometerem com a unidade nacional, ameaçada por 

divisões étnicas baseadas no tribalismo.  

Por todas estas razões, não se reconheceu às línguas africanas senão um 
limitado estatuto geográfico social e cultural: o campo, os adultos e a tradição 
oral. Porém, o desafio era relevante: tratava-se, nem mais nem menos, do 
acesso das populações africanas tanto à educação e à cultura quanto ao seu 
exercício (MAZRUI; WONDJI, 2010, p. 641) 

Coloca-se aqui uma das questões fundamentais da história africana: o debate 

entre coletivismo e individualismo; entre pluralismo e nacionalismo, no que concerne à 

etnicidade e minorias linguísticas e culturais (MAZRUI; WONDJI, 2010, p. 597). Essas 

aparentes contradições estão costuradas ao seu momento histórico, como alguns dos 

sentidos possíveis para o estatuto que a língua portuguesa adquire em tal momento e, 

circunstanciados por tal historicidade, passam a significar o sentido predominante. Até 

a independência, o estatuto do português nos PALOPs era o de língua de colonização 

e de dominação. As marcas com que se construiu esse estatuto de dominância, de 

legitimidade, de prestígio - e ao mesmo tempo de opressão - constroem lugares na 

memória linguística na população. 
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O discurso fundador de Moçambique independente depois dos anos 70 instaurou 

as condições de produção de outros. Houve uma ressignificação da língua, que ganha 

um outro estatuto na sua relação dialética com a história, e a criação de uma nova 

memória histórica irrevogável para os falantes. Ou seja: ao imaginário do português 

como a língua de colonizador, soma-se o imaginário do português como a língua da 

construção nacional e da língua “aliada” a todas as outras que configuram com ela o 

panorama do multilinguismo moçambicano. Mas é bom lembrar que o status de que 

goza certa língua ou certa variedade linguística pode implicar a legitimação de certos 

discursos e o silenciamento de outros, proferidos em outras línguas, em outras 

variedades - não autorizadas, não hegemônicas, não normativas, não letradas. Lembrar 

que o político não pode ser dissociado do linguístico nos leva a considerar que os 

discursos que produziram os sentidos da língua portuguesa como elemento simbólico 

da unidade nacional, do progresso das novas nações, das relações internacionais, da 

edificação, etc. durante as lutas de libertação nacional dos PALOPs, constituíram de 

certa forma essa mesma língua, e, por que não dizer, essas nações. No entanto, 

também levaram ao apagamento e ao silenciamento de toda uma fonia bantu com a 

qual ela estava em contato, sem que, no entanto, fossem silenciadas as dezenas de 

línguas bantu da África subsaariana e seus milhões de falantes. Percebe-se que não 

são excludentes as funções linguísticas socialmente assumidas pelos falantes, 

tampouco as discursividades que se produzem sobre elas, ainda que aparentemente 

contraditórias. Os interesses em jogo à época pós-revolucionária opunham um sonho 

socialista de nação unificada à pluralidade etnolinguística com que os governos atuais 

têm de lidar, com muitos esforços.  

A Lei do Sistema Nacional de Educação de 1983 diz: 

A dominação colonial em Moçambique impôs uma educação que visava a 

reprodução da exploração e da opressão e a continuidade das estruturas 

coloniais-capitalistas de dominação. Foram desenvolvidos sistemas de 

educação paralelos, para filhos da classe dominante e para indígenas. A luta 

armada de libertação nacional representa a expressão mais alta da negação 

e ruptura com o colonialismo e as concepções negativas da educação 

tradicional. 

No artigo 4° do primeiro capítulo, a Lei coloca, entre os objetivos gerais da Lei 

Nacional de Educação:  

[...] b) Erradicar o analfabetismo de modo a proporcionar a todo o povo o 

acesso ao conhecimento científico e o desenvolvimento pleno de suas 

capacidades; 
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c) Introduzir a escolaridade obrigatória e universal de acordo com o 

desenvolvimento do país, como meio de garantir a educação básica a todos 

os jovens moçambicanos; [...] 

g) Difundir, através do ensino, a utilização da língua portuguesa contribuindo 

para a consolidação da unidade nacional; 

 

Apesar de a lei ressaltar a obrigatoriedade da matrícula, frequência e conclusão 

das sete primeiras classes, dados da Divisão de Estatística das Nações Unidas 

mostravam que ainda havia um longo caminho pela frente: o analfabetismo havia 

reduzido de 93% da época da independência para 70% em 1985.  Reproduzo aqui o 

artigo 5º., o único trecho da Lei que trata das línguas nacionais moçambicanas: 

O Sistema Nacional de Educação deve, no quadro dos princípios definidos 

em lei, contribuir para o estudo e a valorização das línguas, cultura e história 

moçambicana, com o objetivo de preservar e desenvolver o patrimônio 

cultural da nação. 

A lei tem dez páginas, 50 artigos e apenas neste pequeno trecho faz-se menção 

às línguas autóctones. Percebe-se a diferença de estatuto atribuído na própria lei da 

Educação ao ensino da língua portuguesa (exaustivamente detalhado, defendido 

como obrigatório, como unificador, e mais uma série de qualificações categóricas etc.) 

e às línguas autóctones (caracterizadas como um elemento folclórico a ser resgatado 

e valorizado, quando nem a própria lei destina-lhes mais do que quatro linhas). Nos 

artigos 32 a 35, que tratam do Sistema de Formação do Professor, ainda se destaca 

(em 1983) que tal formação tem “um caráter profundamente ideológico que confere 

ao professor a consciência de classe que o torna capaz de educar o aluno nos 

princípios do Marxismo-Leninismo”. Os objetivos e domínios abarcam competências 

como “assegurar a ideologia científica do proletariado”, “forjar uma consciência 

patriótica”, “atualizar-se, reciclar-se, aperfeiçoar-se”. Mas não se toca no tema das 

línguas autóctones como veículos de cultura e identidade.  

Nove anos mais tarde, em 1992, a Lei Nacional da Educação recebe reajustes, 

a fim de adequar-se às “novas condições sociais e econômicas do país”. Nela, o 

Estado abre o processo educativo à participação de outras entidades, incluindo as 

comunitárias, cooperativas, empresariais e privadas. Ao longo do texto, destaca-se a 

importância da cooperação de entidades econômicas e sociais, além de pais, família 

e Estado, no cumprimento da obrigatoriedade escolar. São retiradas da lei todas as 

menções à ideologia Marxista-Leninista e aparecem novos termos, como 

desenvolvimento sócio-econômico do país, profissionais com alto grau de 
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capacitação, iniciativa criadora, sensibilidade estética. Mantêm-se as ideias de 

erradicação do analfabetismo (que em 2007 está em 33% para os homens e 63% para 

as mulheres) e da obrigatoriedade do ensino. O artigo referente ao estudo das línguas 

moçambicanas é assim reformulado: 

O Sistema Nacional de Educação deve, no quadro dos princípios definidos 
na presente lei, valorizar e desenvolver as línguas nacionais, promovendo a 
sua introdução progressiva na educação dos cidadãos. 

Não obstante, no artigo 11, que trata do Ensino Primário, nenhum dos objetivos 

sequer menciona o ensino bilíngue em línguas autóctones e português ou como ele 

seria implementado. O tema das línguas nacionais é melhor contemplado na 

Legislação que trata da Política Cultural. O Conselho de Ministros, por meio da 

Resolução no. 12-97 de junho de 1997, inclui as línguas moçambicanas no Patrimônio 

Cultural40. Considero relevante transcrever na íntegra o excerto: 

As línguas nacionais constituem um importante patrimônio por serem o 
principal repositório e veículo das tradições nacionais, instrumento de 
comunicação da maioria dos moçambicanos e elemento fundamental para o 
envolvimento dos cidadãos na vida social, econômica e política. 

Entre as ações a empreender neste domínio e, com base em estreita 
colaboração das instituições e departamentos relevantes na matéria, figuram: 
a valorização social das línguas, o apoio aos centros de estudo das línguas 
moçambicanas existentes ou a estabelecer; a codificação e padronização da 
ortografia das línguas moçambicanas e a seleção das línguas que, em cada 
província ou região, deverão ser introduzidas no Sistema Nacional de 
Educação, assim como na atividade política, social e econômica. Incentivos 
serão destinados a projetos de produção de dicionários, gramáticas, 
prontuários e obras literárias e científicas em línguas nacionais. O 
desenvolvimento e expansão do ensino da língua portuguesa, como língua 
oficial de Moçambique, continuará a ser encorajado.  

A língua, reconhecida como entidade cultural, um entre outros dos costumes 

sociais de uma comunidade, passa a ser considerada patrimônio, riqueza cultural, do 

mesmo modo que obras de arte, edifícios históricos e outros bens que também devem 

“protegidos” pelo Estado. Essa visão da diversidade linguística, que converte as línguas 

em objetos que devem ser conservados, ignora os falantes, desconsidera a realidade 

dinâmica da linguagem e escamoteia os conflitos sociais e políticos que os intercâmbios 

linguísticos encenam (LAGARES, 2008)41. Dois aspectos parecem marcar os discursos 

dos governantes sobre o tema: o primeiro são as metáforas ecológicas salvacionistas 

e preservacionistas do patrimônio cultural que são as línguas autóctones. O segundo 

                                                           
40 Ao lado de (1) monumentos, sítios e locais históricos; (2) museus (3) arquivos (4) folclore, traje e culinária 
típicos (5) Rituais, crenças, medicina e poder tradicionais. 
41 Disponível em: http://www.letras.ufmg.br/espanhol/Anais/anais_paginas_%203079-
3467/A%20constitui%E7%E3o%20espanhola.pdf. Acesso:  12.12.2011 

http://www.letras.ufmg.br/espanhol/Anais/anais_paginas_%203079-3467/A%20constitui%E7%E3o%20espanhola.pdf.
http://www.letras.ufmg.br/espanhol/Anais/anais_paginas_%203079-3467/A%20constitui%E7%E3o%20espanhola.pdf.
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refere-se aos empecilhos principalmente de ordem financeira para a realização dos 

projetos. Não obstante, muitos projetos de planificação linguística, com subsídio teórico 

de linguistas moçambicanos, tiveram lugar nos anos 80 e 90.  

 

A política linguística apropriada para Moçambique deverá viabilizar duas 
realidades aparentemente inviabilizáveis, a saber, “uma sociedade pluriétnica 
e multilíngue cuja identidade cultural deriva de um patrimônio comum dos 
diversos ramos locais do grupo Bantu” e “a língua de unidade nacional não-
moçambicana e, portanto, estranha para a maioria” (HONWANA, 1983) 

A política linguística de Moçambique que se deixa antever na opção política 
de comunicação oficial através da língua portuguesa numa sociedade 
plurilíngue em que para a maioria dessa sociedade a língua de comunicação 
oficial é estranha, deve assentar, como princípio, em bases que neutralizem 
essa contradição real e inerente. [...] Definimos assim, uma estratégia global 
de investigação linguística que permita uma otimização das línguas Bantu em 
harmonia com a língua portuguesa. Uma tal estratégia é essencialmente 
caracterizada por uma investigação aplicada orientada para as necessidades 
imediatas do ensino e da comunicação no plano da informação. (KATHUPA, 
1985, p. 30) 

 

Nenhum desses projetos, no entanto, foi empreendido em larga escala e 

cabalmente de maneira efetiva pelo governo moçambicano. Paralelamente a isso, 

algumas políticas de língua são levadas a cabo por iniciativa de alguns órgãos e 

núcleos. Criou-se na Faculdade de Letras da Universidade Eduardo Mondlane o 

Núcleo de Estudos de Línguas Moçambicanas (NELIMO), o qual publicou um amplo 

relatório sobre os resultados do Primeiro Seminário sobre a Padronização da 

Ortografia de Línguas Moçambicanas em 1989. Em seguida, neste mesmo ano, o 

Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação (INDE) elaborou o Projeto de 

Educação Bilíngue em Moçambique (PEBIMO), implementado em duas províncias 

mais homogêneas linguisticamente, Gaza e Tete, entre 1993 e 1997.  

De fato, apenas muito recentemente, há uma mudança na abordagem da 

relação entre o português e as línguas bantu locais, iniciada na virada político-

ideológica dos anos 90, em que se valoriza o espírito multipartidário, multilíngue e 

multicultural (CHIMBUTANE, 2009, p. 45), como parte do enquadramento do país no 

contexto global e regional. Mais de duas décadas depois da independência, o governo 

de Moçambique assumiu a importância do ensino bilíngue e do desenvolvimento de 

políticas públicas que valorizem as línguas autóctones nas escolas (Cf. NELIMO, 1989; 

INDE-MINED, 1996; NGUNGA, 1985, 2008; BENSON, 1997; PATEL, 2006; NGUNGA, 

CHAMBELA; BISQUÉ, 2007; CHAMBELA; BISQUÉ, 2009, CHIMBUTANE, 2009).  
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O Ministério da Educação e Cultura introduziu oficialmente a educação bilíngue 

em línguas moçambicanas e português, em todo o país a partir de 2002 (PATEL, 

2006). A partir de 2004, algumas escolas moçambicanas passaram a ter um currículo 

do ensino primário que inclui um modelo monolíngue só em português destinado a 

crianças que têm o português como língua materna e um modelo bilíngue em línguas 

moçambicanas e português para crianças de zonas rurais que não têm o português 

como língua materna. Participam hoje da implementação da educação bilíngue, além 

de órgãos do governo, também ONGs, igrejas, associações de moradores, empresas, 

etc. Ao cabo da primeira experiência-piloto de educação bilíngue em Moçambique – 

PEBIMO -, fez-se um debate em que algumas autoridades pronunciaram-se. O 

ministro da Educação demonstra prudência ao afirmar: 

[...] como o processo ensino-aprendizagem é um processo de 
comunicação, e a língua portuguesa é estranha para as nossas crianças, 
a utilização da língua materna pode facilitar.  [...] Há implicações quando 
saímos de uma experiência para uma generalização ao ensino, e a 
mudança tem de ser gradual.  Tem de serem desenvolvidos os currículos 
e os materiais, e o elemento crucial é a formação de professores.  Por 
isso não vamos fixar prazos, mas vamos caminhar, usando as línguas 
maternas e o português. [...] A nossa política é de favorecer as línguas 
moçambicanas... Mas precisamos de tomar determinados passos. 
(PATEL et al. 1997, 3) 
 

Ainda assim, ao final de sua fala, o Ministro admite: “O atual rendimento fraco 

tem explicação na falta de comunicação na escola; se o aluno não está a compreender, 

a escola é como prisão.  Isto influi no domínio afetivo, porque podem não gostar da 

escola por causa da língua.” 

Em contraposição aos discursos oficiais, linguistas, pesquisadores e técnicos 

em educação ressaltam as vantagens da educação bilíngue a longo prazo. Zaida Gulli, 

técnica em Educação do INDE de Moçambique, no debate supracitado argumenta: “o 

investimento no ensino bilíngue vale a pena; há custos agora, mas se evitarmos o 

desperdício escolar, ganhamos um retorno a longo prazo.”(PATEL, 1997, p. 5)  

 Ao responder ao Ministro da Educação sobre coordenar com a mesma 

metodologia a informação linguística que vem de várias fontes e projetos, Gregório 

Firmino mencionou que um projeto linguístico ficou parado (com muita informação, sem 

análise) por falta de recursos; e que O NELIMO fizera uma proposta de coordenação há 

muito tempo, mas ninguém tomou providência. Propôs-se então uma organização 

independente da universidade, dentro do governo, mas não houve apoio (PATEL, 1997, 

p. 9). Mais uma vez o tema da escassez de recursos. Ao fim do debate o Ministro conclui: 
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Nós não vamos inventar a roda; já foi inventado há muito tempo, e 
precisamos usar a roda agora.  Já há línguas suficientemente 
desenvolvidas.  Vamos ir buscar os materiais dos países vizinhos e 
procurar padrões; podemos fazer e avançar.  Falando pelo MINED, 
estamos interessados em andar para a frente. (PATEL, 1997, p. 15) 
 

 É interessante notar que o Ministro usa aqui a mesma metáfora de que se vale 

Skutnabb-Kangas para descrever a indiferença que caracteriza a educação de minorias 

linguísticas em muitos países colonizados, onde são comuns soluções pragmáticas e 

ad hoc: “Há poucas áreas nas quais a roda foi reinventada tantas vezes como na 

educação de minorias linguísticas” (1990, p. 43). A autora afirma que não faltam 

exemplos de narrativas autobiográficas a respeito de punições, físicas e psicológicas, 

pelo uso da língua materna em uma resultante “colonização da mente”. Em muitas 

colônias africanas e latino-americanas, a língua colonial é ainda hoje usada na 

escolarização, mas com total indiferença sobre quais eram e são as línguas maternas 

das crianças e seu status de língua majoritária ou minoritária. Embora haja iniciativas 

de educação bilíngue por parte do governo, de ONGs e instituições religiosas, conforme 

relatamos acima, ainda há um longo percurso a ser vencido até que o problema da 

política linguística seja satisfatoriamente contemplado nos PALOPs. 
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2 ATITUDES LINGUÍSTICAS COMO PRÁTICA SOCIAL 

 

O conhecimento é sempre contextualizado pelas condições  
que o tornaram possível. (Boaventura de Souza Santos) 

 

Este capítulo apresenta uma revisão crítica sobre a bagagem teórica que eu 

carregava na mala antes de ir a Moçambique e da qual precisei por vezes lançar mão, 

por vezes desconfiar, outras ainda dissuadir e até mesmo me desfazer durante os seis 

meses de meu trabalho de campo. Nas próximas páginas, situo o posicionamento 

epistemológico a partir do qual considero o objeto desta tese buscando compreender 

o seu lugar entre os vários modelos teóricos das ciências da linguagem que o 

abordaram, justificando minhas escolhas, a partir da afinidade com conceitos de 

investigação mais adequados ao contexto multilíngue e multiétnico da África 

Subsaariana pós-colonial.  

Este estudo insere-se no campo da Sociolinguística Interacional 

interpretativa42, ramo das ciências sociais que faz interface com a linguística, a 

pragmática, a antropologia linguística, a sociologia da linguagem, a etnografia da 

comunicação, entre outras. Como define Bortoni-Ricardo (2005, p. 147) “trata-se de 

um paradigma de base fenomenológica, interpretativista, que apresenta um 

arcabouço teórico interdisciplinar e uma metodologia bastante refinada para a 

descrição de fenômenos da interação humana”. Como a abordagem metodológica é 

etno-sociolinguística (linguística de terreno43), privilegia a diversidade de métodos, em 

coerência com o seu objeto de estudo. Ressalto que a reflexão epistemológica, 

metodológica e a teorização foram revistas e repensadas diversas vezes em um 

intensivo processo de circularidade entre teoria e prática especialmente durante os 

seis meses de trabalho de campo, tempo prolífico de desenvolvimento de uma 

pesquisa científica de terreno.  

O objeto inicial dos meus interesses de pesquisa – ainda na graduação – versa 

sobre a relação entre o estatuto de línguas minoritárias no contato com uma língua 

majoritária e a concepção dos atores sociais sobre a valoração desse estatuto. A 

temática da pesquisa que aqui apresento está associada a esse interesse em estudos 

de contato de línguas, especificamente em contextos de colonização. O tema das 

                                                           
42 O principal teórico desse domínio da Sociolinguística é John Gumperz. Cf. 1964, 1972, 1982a, 1982b. 
43 Cf. Blanchet, 2002. 



65 
 

 

crenças, atitudes ou representações linguísticas tem sido um tópico de investigação 

importante em estudos que envolvem situações de contato linguístico, bilinguismo e 

multilinguismo, como também em estudos que contemplam o cotidiano de ensino de 

língua materna em sala de aula. Frequentemente, os dois contextos relacionados, ou 

seja: o comportamento dos alunos (ou professores) em uma situação de 

aprendizagem num contexto de contato linguístico (ora abordado pela Linguística 

Aplicada, ora pela Sociolinguística).  

Na intrincada relação entre práticas linguísticas, identidade cultural e reações 

subjetivas à linguagem, a sustentação de teorias no âmbito desses estudos requer 

uma acurada reflexão para a definição de conceitos precisos, uma vez que são 

inúmeros os termos correlacionados: identidade, atitudes, crenças, valores, 

julgamentos, opiniões, ideologia, percepções, representações, preconceitos, estigma, 

prestígio, status, ação, prática, agência, perspectivas, recursos, repertórios. Além 

disso, já que a noção de representação linguística remete a dados imateriais e é uma 

entidade impalpável e volátil, a definição de uma metodologia de observação se torna 

ainda mais complexa. (PETITJEAN, 2010, p. 10).  

Durante os últimos vinte anos, as condições que tornaram possível o meu 

conhecimento da metalinguagem para descrever esses fenômenos comunicativos 

foram determinadas pelo meu próprio contexto interacional de estudante de 

Linguística no Brasil dos anos 1990. Os seis meses que passei em Maputo, imersa 

em uma realidade linguística tão contrastante com a minha, possibilitaram-me um 

questionamento e um deslocamento desse ponto de vista para que pudesse 

compreender a lógica local dos eventos comunicativos. Não apenas pelo contato com 

linguistas, antropólogos, filósofos e historiadores africanos e moçambicanos, mas 

também porque empiricamente o que eu encontrei na interação social gerou em mim 

como pesquisadora um trânsito epistemológico que reconfigurou o objeto de tese. 

 Esboço aqui a trajetória da construção desse objeto de estudo, iniciando 

pelas escolhas que me conduziram a ele, desde a pesquisa de tradição 

dialetológica geolinguística até as pesquisas atitudinais e de variação estilística. 

Desde o início, um eixo atravessa essa experiência: pesquisar a língua em sua 

diversidade e observar que essa mesma diversidade é palco de disputas por bens 

socio-simbólicos (BOURDIEU, 1998) e, muitas vezes, instrumento de poder e 

exclusão. 

* 
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Sou descendente de uma família que, até a geração dos meus pais, era bilíngue 

em italiano e português. Durante toda a infância, agucei meus ouvidos para aquela 

alternância de códigos sempre presente na rotina familiar, e o resultado foi um bilinguismo 

passivo, com uma percepção muito precoce da variação interdialetal. A diferença 

linguística representou para mim, desde o início dessa percepção, um valor. Como mais 

tarde eu vim a descobrir, no entanto, nem sempre tal valor é avaliado positivamente pelas 

pessoas, pois a diferença muitas vezes implica estigma ou discriminação.   

Em meio à minha crescente aprendizagem metalinguística dos significados 

sociais da pluralidade dialetal, essa experiência foi um fio condutor. Minha decisão 

pelo estudo de atitudes e representações linguísticas deve-se à constante auto-

observação, à percepção cotidiana de minhas próprias reações subjetivas aos falares. 

Também é antigo o meu entendimento de que as atitudes linguísticas podem sinalizar 

estereótipos e até influenciar a variação e a mudança linguística - tema que vim a 

estudar em detalhe. Atitudes linguísticas revelam como nós mesmos nos 

posicionamos socialmente e como vemos o posicionamento de outros grupos e 

indivíduos. Ressalvo: a depender de certas circunstâncias sócio-históricas, somos 

levados a ou podemos escolher como nos posicionar socialmente, como discutiremos 

adiante nesta tese.  

Quando ingressei no curso de Letras aos dezessete anos, atuei como bolsista 

de Iniciação Científica pelo Atlas Linguístico-Etnográfico da Região Sul (ALERS), de 

cuja equipe fiz parte durante os quatro anos da graduação. Meu trabalho consistia na 

transcrição fonética das fitas gravadas com os inquéritos, o que me deu conhecimento 

prático em fonética e fonologia. Além disso, acompanhei os pesquisadores em muitas 

saídas de campo pelo interior do Rio Grande do Sul e conheci sua variação regional 

plurilíngue. As primeiras noções de pesquisa etnográfica dessa experiência tão 

precoce foram bastante úteis para a pesquisa que aqui descrevo. Nesse período, a 

Dialetologia no projeto ALERS deixava de ser uma disciplina sinônima da Geografia 

Linguística, abandonando seu caráter monodimensional, e dava espaço à Dialetologia 

Pluridimensional (RATDKE; THUN, 1996; ELIZAINCÍN, 2000; ALTENHOFEN, 1996, 

2002), modelo teórico mais atualizado que abordava a variação sob outras dimensões 

de análise que não apenas a regional, assim se aproximando – ainda que por 

contraste – dos estudos sociolinguísticos.  

No mestrado, na área de Estudos da Linguagem do Curso de Pós-graduação 

em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sob orientação 
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do Prof. Dr. Cléo Altenhofen, desenvolvi um estudo sobre a variação decorrente do 

contato linguístico entre o português e o italiano, língua minoritária trazida por 

contingentes de imigrantes para o Rio Grande do Sul no séc. XIX. Minha base teórico-

metodológica era de geolinguística e dialetologia. No entanto, as disciplinas do 

mestrado foram praticamente todas de Teoria da Variação e sociolinguística. Aqui teve 

início um conflito teórico-metodológico para mim. Assim como na história da 

Linguística os estudos de variação regional precederem aos de variação social, e, no 

Brasil, a tradição dialetológica antecedeu no ambiente acadêmico os estudos de 

sociolinguística - que Dell Hymes (1962) chama de revitalization of dialectology -, 

também no meu percurso discente esses modelos teóricos se sobrepuseram.  

Trago tal informação, pois durante anos esteve no cerne da minha reflexão 

metodológica (que sempre foi, antes, uma inquietação) a ausência de um componente 

etnográfico e uma abordagem qualitativa na sociolinguística variacionista e, por outro 

lado, a carência de uma abordagem quantitativa de fatores sociais na pesquisa 

dialetológica. Assim, ao fio da inquietação diante dos valores atribuídos a certas 

variedades linguísticas e suas implicações em termos de preconceito e estigma, 

começava a tecer-se um outro, de cunho metodológico, constituído de indagações 

sobre como descrever, medir e interpretar a complexidade de aspectos identitários da 

língua. Optei na minha dissertação por utilizar a terminologia da Dialetologia 

Pluridimensional, no modelo dos modernos atlas linguísticos europeus, porém sem a 

abrangência que ela confere à diatopia, e mais como ciência geral da variação 

linguística, da qual se aproveita o princípio essencial da pluridimensionalidade da 

variação. Minha dissertação de mestrado (PONSO, 2003), A variação do português em 

contato com o italiano na comunidade bilíngue de São Marcos – RS, é um estudo de 

sete variáveis fonológicas típicas da fala de uma região de colonização italiana no Rio 

Grande do Sul, por interferência fonética dos dialetos de adstrato trazidos por imigrantes 

no final do séc. XIX. Como minha hipótese era de que havia uma mudança fonética em 

curso e que tais traços do italiano estavam desaparecendo da comunidade de fala, 

relacionei sua frequência e distribuição a fatores sociais e estilísticos, dos quais destaco 

como mais relevantes a dimensão diageracional (três gerações de falantes), diassexual 

(homens e mulheres) e a dimensão diafásica (três estilos de fala: fala espontânea, fala 

monitorada e leitura). Os resultados mostraram o decréscimo da ocorrência de traços 

característicos das variantes típicas dos dialetos italianos da geração mais velha para 

as gerações mais novas, levando consequentemente à sua substituição gradativa por 
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traços do português entre os mais jovens. Já na época da finalização desse estudo, o 

que mais se destacou foi a variação estilística e as atitudes dos falantes, estudo que 

acabei não aprofundando por questão de limitações de tempo.  

Por exemplo, a prática de observação empírica das interferências fonéticas do 

sistema da koiné vêneta sobre o português falado na RCI me permitiu identificar a 

existência de fatores além dos clássicos socioliguísticos no comportamento das 

variáveis. Observei que certos grupos como as mulheres ou os jovens apresentavam 

comportamentos paradoxais ou contraditórios no uso das variáveis mais inovadoras 

conforme a situação comunicacional. Apesar de ter usado um método quali-quantitativo 

de pesquisa, sinto que não exauri as possibilidades de interpretação e triangulação dos 

dados para analisá-los em profundidade. Logo, a análise dos resultados quantitativos 

em confronto com uma observação participante durante a pesquisa de campo deixaram 

muitas perguntas residuais. A melhor compreensão de tais contradições e sua 

explicação conforme a perspectiva dos participantes “nativos” daquela sociedade 

específica me pareceu mais atraente de pesquisar do que achar uma resposta 

específica para comprovar uma hipótese anteriormente estabelecida. Ao final do 

trabalho (e posteriormente), fui mais seduzida pelos conflitos, incoerências e tensões 

dos usos linguísticos na vida societal do que pela sua regularidade ou previsibilidade. 

Ainda durante a finalização deste trabalho de mestrado, aquelas perguntas que 

restaram responder apontavam para tópicos mais interessantes na situação 

sociolinguística: o significado social das variantes usadas em estilos de fala diferentes, 

e sua associação com categorias identitárias; os elementos rituais de interação entre 

os membros de grupos sociais em uma relação assimétrica; a inversão dessa relação 

de poder conforme a situacionalidade; as relações fundamentais entre língua, 

identidade e cultura que se fazem sentir a cada interação; os modos de dizer 

intimamente ligados a práticas culturais específicas de grupos, a ressignificação de 

estatuto das línguas em jogo sob o efeito de quem fala, com quem, sobre o que, 

quando e onde. Tudo isso passou a ser para mim mais interessante de estudar do que 

o próprio sistema estrutural da língua (fonologia, morfossintaxe e léxico). Ao longo de 

minha prática docente no curso de Letras das Faculdades Porto-alegrenses, de 1997 

a 2008, foi essa postura teórica que conduziu a construção de ferramentas 

pedagógicas para problematizar com os estudantes a aprendizagem da língua 

materna em contextos de diversidade linguística.  



69 
 

 

Ao ingressar no curso de Doutorado do Programa de Estudos da Linguagem 

da Universidade Federal Fluminense, vinha em busca de orientação para pesquisar 

sobre crenças e atitudes linguísticas associadas à avaliação social das variantes. 

Poucos professores no Brasil orientam teses nesse tema, e um relevante trabalho da 

Prof. Lúcia Cyranka sobre atitudes em escolas públicas de Juiz de Fora-MG (2007) 

havia sido recentemente orientado pela prof. Cláudia Roncarati. Coincidiu com meu 

ingresso na UFF a implementação pela professora de uma nova área de estudos: a 

“Difusão Transnacional do Português”, cuja proposta era praticar um diálogo com 

pesquisadores de Portugal, PALOPs, Timor Leste e Macau, através de eventos 

específicos e de projetos e intercâmbios em parceria nacional e internacional, a fim 

de conhecer melhor as trajetórias sócio-históricas de colonização e de independência 

dos países onde o português é falado e ampliar o panorama acerca dos estatutos da 

língua portuguesa no espaço político e científico da enunciação transnacional. 

Ressaltavam como objetivos desse projeto não apenas estudar as diferenças de 

identidades e histórias das variedades do português em seus contatos estabelecidos 

com línguas autóctones, dialetos, crioulos e pidgins, mas sobretudo perquisar as 

diferenças de estatuto dessas variedades no âmbito do espaço simbólico que 

compartilham internacionalmente na atualidade.  

A partir daí, meu interesse no exame do contato linguístico em contextos de 

colonização adotou um foco mais amplo, a difusão transnacional da língua 

portuguesa. A metodologia da pesquisa de mestrado foi refinada devido à natureza 

da situação de contato: se no mestrado as línguas envolvidas eram de imigração e 

pertenciam à mesma família de línguas ou dialetos românicos, no doutorado, o contato 

dera-se por imposição violenta da língua de colonização coexistindo com mais de vinte 

línguas autóctones da família linguística bantu, que têm estrutura completamente 

diferente da do português. Em contraponto ao fato de que, via de regra, são os 

estudantes e linguistas africanos os que buscam os resultados da pesquisa linguística 

sobre o português brasileiro através de convênios e de participação em eventos 

acadêmicos, investi na realização de um doutorado sanduíche na Universidade 

Eduardo Mondlane (Maputo), sob orientação do Prof. Gregório Firmino44, visando a 

                                                           
44 Autor de um estudo de referência sobre o estatuto do português em Moçambique: A questão linguística na África 
pós-colonial: o caso do português e das línguas autóctones em Moçambique, sua tese de doutorado, de 1996, 
orientada por John Gumperz, na Universidade de Berkeley, Califórnia. 
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refinar a engenharia metodológica da pesquisa em contextos plurilíngues. Entendo 

que o acesso de pesquisadores brasileiros a centros de excelência em pesquisa não 

deve se restringir à União Europeia, aos Estados Unidos e ao Canadá, mas também 

buscar a familiarização com os espaços político-culturais do português como língua 

transnacional, através da associação e intercâmbio com universidades africanas e 

asiáticas, especialmente dos países de língua oficial portuguesa, por meio de estágios 

de pesquisa, publicações, projetos conjuntos, etc. (cf. RONCARATI, 2011b). Acredito 

que a internacionalização e o ensino do português devem contemplar a complexa 

realidade plurilíngue dos espaços territoriais em que o português é falado.  

 

 

2.1  O objeto de estudo: atitude linguística como prática social 

 
 

O sistema linguístico heterogêneo é uma representação da língua da 
comunidade de fala ou da competência linguística do falante individual? 

Ou seja, onde, em termos empíricos, se deve situar o objeto da 
sociolinguística, nos padrões de fala observados na coletividade, ou na 

competência linguística do indivíduo? (Dante Lucchesi) 
 
 

No livro “Sistema, Mudança e Linguagem”, o sociolinguista Dante Lucchesi 

defende que a linguística é uma ciência argumentativa, que se desenvolve em torno 

das questões que orientam e fundamentam o seu objeto de estudo a partir do modelo 

teórico hegemônico em determinado período histórico. Logo, a linguística como 

ciência não se desenvolve independentemente da disputa ideológica que se trava na 

sociedade em que ela se engendra e do discurso científico que a legitima. 

 
A construção da identidade histórica da linguística contemporânea começa a 
formar-se na década de 60, na ruptura epistemológica com o modelo teórico 
até então vigente: o estruturalismo. Desse modo, a linguística contemporânea 
define o seu perfil através do modo como enfrenta esse momento de ruptura, 
na medida em que consegue responder às questões que esse momento de 
ruptura faz emergir. É a necessidade de concluir esse momento de ruptura 
que tem motivado esse retorno da linguística à sua história, a busca dos 
parâmetros para a construção de sua nova identidade, para determinar um 
novo limiar em seu desenvolvimento enquanto ciência. (LUCCHESI, 2004, p. 
19). 

 

Nos subcapítulos a seguir, apresento – a partir de um diálogo com esse 

sociolinguista brasileiro sobre a definição do objeto de estudo da Linguística - uma 
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revisão crítica a fim de tecer uma comparação entre modelos de análise linguística 

que ao longo do séc. XX se debruçaram sobre o problema da avaliação/atitudes e de 

refletir sobre as concepções de língua e de sociedade subjacentes a cada um deles, 

bem como sobre os procedimentos metodológicos de cada modelo.  

Atitude linguística é um construto teórico central nos estudos sociolinguísticos 

e já foi usado em diferentes acepções: um catalizador da mudança fonética (LABOV, 

1963); uma característica delimitadora da comunidade de fala (LABOV, 1966); um 

indicativo de sucesso na aquisição de segunda língua (LAMBERT 1967; GILES, 

1977); uma reação subjetiva baseada em crenças (SHUY; FASOLD, 1973), um reflexo 

de atitudes interétnicas (LEPAGE; TABOURET-KELLER, 1985), etc. Pretendo mostrar 

que os fundamentos dos diferentes modelos de elaboração teórica sobre o objeto de 

estudo da Linguística determinaram a forma como se concebeu “língua”, e por 

consequência também os postulados sobre as atitudes dos falantes em relação a ela. 

O tema das atitudes linguísticas – como tantos outros –, no dinamismo do declínio, 

ascensão e ruptura de cada modelo que sucedeu o anterior, varia tanto em relação 

ao objeto, como às visões de língua e sociedade que o cercam.  

Especialmente na virada epistemológica dos anos 60/70, quando o modelo 

estruturalista entra em declínio, o conceito de atitude linguística, ora como um tipo de 

predisposição mental, ora como uma resposta condicionada socialmente, mas sempre 

alocada na subjetividade do indivíduo, ganha relevância nos estudos que relacionam 

língua e sociedade. Questiono ao longo da discussão neste capítulo, baseada na 

ruptura de que fala Lucchesi, se tal processo de fato se concluiu neste tema específico 

depois de cinquenta anos e se é possível falar de um limiar pós-estruturalista no 

desenvolvimento dos estudos atitudinais na linguística contemporânea, 

acompanhando as tendências da teoria social.  

Minha asserção é a de que, se a concepção saussureana de língua como 

sistema (o objeto de estudo da linguística, ao passo que a fala seria objeto de outras 

disciplinas) excluiu sua base empírica e deslocou-a das suas relações espaço-

temporais (sócio-históricas), a sociolinguística laboviana, ao alocar este objeto para o 

seu existir concreto da atividade linguística, condicionado por fatores socioculturais, 

desviou a noção de estrutura da língua como sistema para a língua como produto 

social estruturado. A estrutura persiste como fator determinante. O que a teoria da 

Variação e Mudança de Labov fez foi transferir as antinomias do estruturalismo (língua 

e fala, social e individual, abstrato e concreto, sincronia e diacronia) para um outro 
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modo dicotômico de pensamento que opõe na estrutura categorias clássicas de 

explicação sociológicas (homens e mulheres, velhos e jovens, classe alta e classe 

baixa, etc.). 

A interação entre a língua e outros comportamentos sociais é abordada pela 

Sociolinguística Interacional, ou Etnografia da Comunicação (GUMPERZ, 1972) em 

uma abordagem que foca menos na estrutura e mais nos aspectos relacionais entre 

os indivíduos que co-operam na construção do evento comunicativo.  Nesse modelo 

teórico, as atitudes linguísticas são – como de resto todo o comportamento linguístico 

– essencialmente dinâmicas e relacionais, e devem ser consideradas na interação 

entre os falantes. Segundo essa orientação, é difícil descrever o processo de 

negociação de significados compartilhados a partir da concepção de língua como um 

sistema de relações objetivas e estruturadas. Em todos esses modelos, no que se 

refere ao tema das atitudes, a questão que permanece no ar é: por que persistem as 

variedades que os falantes julgam com baixo prestígio se eles têm acesso às 

variedades de prestígio? 

A sucessão dos próximos subcapítulos segue, de certa forma, as três grandes 

ondas dos estudos sociais da variação linguística, conforme Eckert (2012)45: a 

primeira onda, com os estudos quantitativos de Labov, os quais examinam a relação 

entre variabilidade linguística e estratificação social; a segunda onda, com o emprego 

de métodos etnográficos defendidos por Dell Hymes e Gumperz na descrição da 

relação entre língua e interação social; e a terceira onda, cuja atenção volta-se não 

apenas para as variáveis e seus significados sociais, mas para qualquer material 

linguístico que sirva a uma interpretação socio-estilística (ECKERT, 2000, 2008, 2012). 

Assim, construo essa “bagagem” através de uma comparação entre as formas 

como cada um desses movimentos trata o tema das atitudes e representações 

linguísticas, tomado aqui como o viés que costura todas as abordagens e a partir do 

qual posso alargar o foco sobre como cada escola linguística pensa questões como 

língua, cultura e sociedade. Ao final, reflito sobre as abordagens mais 

contemporâneas acerca do tema, em uma nova ordem que privilegia a complexidade 

dos estudos atitudinais e identitários nos contextos multilíngues de grande diversidade 

étnica e cultural, como a imensa maioria dos países africanos.  

                                                           
45 O ensaio “Three waves of variation study: The emergence of meaning in the study of variation”, publicado em 
Annual Review of Anthropology, 41, pp.87-100 é apenas um entre vários que abordam “the tirth wave” dos estudos 
de variação, sobre o significado social das variáveis nos estilos de fala (ECKERT, 2008 e 2010; PODESVA, 2007; 
ZHANG, 2005 e 2007).  
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2.1.1 Língua: sistema objetivo e condicionado pela estrutura social? 

 

O estruturalismo surge com a publicação póstuma da obra de Ferdinand de 

Saussure na década de 20 (com considerável impacto em outras áreas do 

conhecimento no início do séc. XX, como a antropologia de Claude Lévi-Strauss e a 

psicanálise de Jacques Lacan) e estende-se até os anos 60 como o modelo teórico 

dentro da Linguística.  Foi uma opção de Saussure definir a unicidade e a 

homogeneidade como características intrínsecas da língua, a qual considera 

essencial, e excluir a heterogeneidade da fala, que considera secundária: “a atividade 

de quem fala deve ser estudada num conjunto de disciplinas que somente por sua 

relação com a língua tem lugar na Linguística”46 (SAUSSURE, 1970, p. 27).  

Para ele, o pai da linguística moderna, não há nada de coletivo na fala; suas 

manifestações são individuais e momentâneas, e a coletividade nada mais é do que 

a soma de casos particulares seguindo um padrão do tipo (1’+1’’+1’’’+1’’’’...). “[A fala] 

é a soma do que as pessoas dizem, e compreende a) as combinações individuais, 

dependentes da vontade dos que falam; b) atos de fonação igualmente voluntários, 

necessários para a execução dessas combinações” (SAUSSURE, 1970, p. 27-28). 

Não há menção no seu Curso de Linguística Geral sobre as relações entre esses 

indivíduos que, somados, formam a coletividade. Saussure considera, portanto, 

“incognoscível” o conjunto global da linguagem, já que não é homogêneo, e nessa 

bifurcação entre língua e fala "cumpre escolher entre dois caminhos impossíveis de 

trilhar ao mesmo tempo”, tendo-se o cuidado de não confundir a Linguística da fala 

com a Linguística “propriamente dita” (SAUSSURE, 1970, p. 28. Grifo nosso).  

Além dessa unidade e homogeneidade, Saussure também defende que a 

linguística deve ser estática, pois “a língua constitui um sistema de valores puros que 

nada determina fora do estado momentâneo de seus termos” (SAUSSURE, 1970, p.  

95). Tal asserção coloca em oposição a “estrutura” e a “história”: 

 
Como análise de puros valores, na qual a significância de qualquer signo 
dependia exclusivamente de suas relações diferenciais com signos 
coexistentes, a linguística de Saussure fizera da simultaneidade uma 
condição de sua possibilidade científica. A língua (la langue) poderia ser um 

                                                           
46 Essa recusa do estruturalismo linguístico em assumir os aspectos sociológicos, econômicos, políticos 
e históricos da língua como pertinentes ao objeto de estudo da Linguística tem como resultado certa 
dificuldade de diálogo entre linguistas, antropólogos, filósofos e cientistas sociais até hoje, a despeito 
do esforço de áreas como a Etnolinguística, a Etnografia da Comunicação, a Sociologia da Linguagem. 
Para aprofundar essa discussão, ver ROMAINE, 1983, RAJAGOPALAN, 2003; MULLER DE 
OLIVEIRA, 2007, CAMERON, 1990.  
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objeto sistemático se, e somente se, seus conceitos fossem sincronicamente 
determinados. (SAHLINS, 2004, p. 322) 

 

Lucchesi critica o raciocínio saussureano que exclui o tempo e a mudança do 

seu objeto de estudo e que elimina todos os condicionamentos sociais e ideológicos 

na formalização analítica da língua. Para o autor, um modelo de análise linguística 

deve dar conta da dimensão sócio-histórica do fenômeno linguístico, excluída por 

Saussure (2004, p. 54). 

 
A variação constitui a atualização a cada momento dos processos de 
mudanças possíveis na língua, enquanto a mudança constitui uma das 
resultantes dos processos de variação linguística. 
Uma representação adequada da língua deve abarcar esses dois planos: 
deve expressar a relação presente entre língua e sociedade, e perspectivá-
la historicamente.   
 
 

Assim, o estruturalismo saussureano entra em declínio com a virada 

epistemológica dos anos 60, pois a imparcialidade e a neutralidade positivistas47 que 

o haviam fundamentado tornaram-se insustentáveis nos modelos teóricos seguintes. 

Segundo eles, não se pode considerar a língua fora do plano social, pois é apenas 

nele que ela é adquirida e é usada. Em outras palavras: toda prática linguística é uma 

prática social.  A incapacidade de incorporar a prática à sua teoria foi apontada por 

Pierre Bourdieu como uma das mais frágeis insuficiências do modelo teórico de 

Saussure. Para Bourdieu (1983), o conhecimento objetivista do estruturalismo só se 

deu ao preço de uma ruptura com o conhecimento fenomenológico (a verdade da 

nossa experiência primeira com o mundo social).  

 
Por não construir a prática senão de maneira negativa, quer dizer, enquanto 
execução, o objetivismo está condenado a deixar na mesma a questão do 
princípio de produção das regularidades que ele se contenta então em 
registrar, ou a reificar abstrações, por um paralogismo que consiste em tratar 
os objetos construídos pela ciência – a “cultura”, as “estruturas”, as “classes 
sociais”, os “modos de produção”, etc. – como realidades autônomas, 
dotadas de eficácia social e capazes de agir enquanto sujeitos responsáveis 
de ação histórica ou enquanto poder de pressionar as práticas. (BOURDIEU, 
1983, p. 2) 

 
Respondendo a essa demanda por uma teoria praxiológica, que transitasse do 

opus operatum do objetivismo estruturalista ao opus operandi, nas palavras de 

Bourdieu, um grupo de pesquisadores norte-americanos propõe uma nova 

                                                           
47 Há na definição saussureana de língua como fato social ecos do discurso de Emile Durkheim (1858-
1917), que o considera como independente dos indivíduos e a eles imposto com caráter de 
obrigatoriedade. 
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metodologia de correlacionar os usos linguísticos a diferenças sociais sistemáticas, 

indo de encontro aos métodos da linguística estruturalista norte-americana, que tinha 

em Leonard Bloomfield seu maior expoente. Os resultados desses trabalhos foram 

apresentados em uma conferência e reunidos no volume Sociolinguistics (1964), por 

William Bright, da Universidade da Califórnia. Embora com métodos e abordagens 

diferentes, os desdobramentos da Sociolinguística, tanto na sua vertente Variacionista 

(cujo principal teórico é William Labov) quanto na Interacional (cujo principal teórico é 

John Gumperz) coincidem no foco: a relação entre o individual e o social. A concepção 

de língua de ambos os modelos está edificada na dinamicidade dessa interação. 

Em 1969, Dell Hymes, um dos fundadores da linguística antropológica, critica 

fortemente Bloomfield em seu estudo sobre uma tribo indígena remanescente do 

sudoeste norteamericano, os menomini: para aquele, a variabilidade dos estilos de 

fala e dos domínios de uso haviam sido tratadas por este incidentalmente e sem 

sistematicidade. Hymes parte desse exemplo para argumentar a favor da necessária 

contribuição sociológica para os estudos linguísticos. Sua proposta consiste em uma 

mudança de ênfase, que deixa de ser no uso da forma linguística isolada e passa a 

ser no contexto desse uso, na diversidade das práticas sociais (1969, p. 35). Para 

isso, padrões e normas culturais locais devem ser entendidas para a interpretação 

adequada dos atos de fala.  

Em 1968, Weinreich, Labov e Herzog48, sintonizados com a defesa de Hymes, 

propõem, em Fundamentos Empíricos para uma Teoria da Mudança Linguística, um 

rompimento da estruturalidade (structuredness) da língua com a homogeneidade, 

advogando que a heterogeneidade é inerente à estrutura e à mudança linguísticas. No 

entanto, na mesma época, a busca da invariância e a tendência a separar a forma 

linguística do contexto social recebera um renovado impulso de Noam Chomsky, para 

quem “a teoria linguística se ocupa em primeiro lugar de um falante-ouvinte ideal, 

localizado em uma comunidade de fala totalmente homogênea, que conhece 

perfeitamente sua língua e não é afetado por condições alheias à gramática” (1965, p. 3).  

Hymes formula uma resposta à distinção feita por Chomksy entre competência 

(conhecimento de regras gramaticais para a decodificação e produção da linguagem) e 

desempenho (uso da linguagem real no contexto) e apresenta a noção de competência 

comunicativa (conhecimento necessário para usar a linguagem em contexto social) 

                                                           
48 Doravante WLH, nas referências. 
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como objeto de investigação linguística. Ele propõe, então, uma distinção entre uma 

linguística funcional, cujos componentes - valores, papéis, tipos e ocasiões de 

interação, funções e atos de fala – são de natureza abertamente sociológica, e uma 

linguística estrutural, para a qual esses elementos estão pressupostos ou são tratados 

arbitrariamente. Dell Hymes não desdenha da importância da descrição de casos 

individuais, mas enfatiza que a observação de comunidades complexas despertara o 

interesse no dialeto social, nos níveis de fala, etc., que ganharam crescente terreno 

entre os linguistas da época.  

Em seus estudos nas comunidades de fala na ilha de Martha´s Vineyard e da 

cidade de Nova York (1963 e 1966, respectivamente), William Labov buscou relações 

pelas quais pretendia romper com a visão de que o sistema linguístico estava no 

domínio da invariância. Labov demonstra que a variação não é livre, mas 

condicionada por fatores sociais. Além disso, para superar o obstáculo do 

estruturalismo saussureano de não se poder estudar uma mudança linguística em 

tempo real, Labov procurou um método para entrever a mudança em progresso na 

variação observada na língua num dado momento em faixas etárias diferentes, o que 

definiu como estudo da mudança em tempo aparente. “A tarefa de determinar a 

sistematicidade da variação levantava a necessidade de considerar os fatores 

externos na análise linguística, pois o que era, no plano estritamente linguístico, 

aleatório, tornava-se sistemático quando correlacionado com fatores sociais e 

estilísticos” (LUCCHESI, 2004, p. 166. Grifos do autor). No entanto, embora postule 

que “variação é mudança e mudança é variação” (LABOV, 1982, p. 20), a busca pela 

sistematicidade dentro da heterogeneidade do sistema linguístico não afasta 

totalmente o modelo do estruturalismo, já que transfere a noção de estrutura da língua, 

para a estrutura social que condiciona a língua. “O objeto de descrição da linguística 

é a gramática da comunidade de fala: o sistema de comunicação usado na interação 

verbal” (LABOV, 1982:18). Porém, o próprio Labov admite:  

 
Uma explicação das pressões estruturais dificilmente pode contar toda a 
história. Nem todas as mudanças são altamente estruturadas e nenhuma 
mudança acontece num vácuo social. Mesmo a mais sistemática mudança 
em cadeia ocorre com uma especificidade de tempo e lugar que demanda 
uma explicação. (LABOV, 1972, p. 2) 

 

A resolução da disputa pela hegemonia entre os modelos teóricos que 

sucederam o estruturalismo repousa, para Lucchesi, na capacidade desses modelos 
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em apresentar formulações que permitam a superação das contradições teóricas que 

provocaram a crise no estruturalismo. O autor aponta uma das contradições de que o 

estruturalismo não deu conta: “no plano da história interna, a contradição entre 

mudança e sistema desempenha um papel capital no desenvolvimento e na 

superação do estruturalismo como modelo teórico hegemônico na linguística” (2004, 

p. 24). Em sua opinião, tal contradição é em parte resolvida pelo programa de 

pesquisa da sociolinguística variacionista ao centrar a análise na variação e na 

mudança linguística e superar a abordagem estruturalista ao considerar a inter-

relação entre língua e sociedade.  

Afinal, o foco passa a ser o condicionamento do indivíduo pela estrutura social, 

no entanto não traz à tona a possibilidade de o indivíduo agir sobre esse 

condicionamento, para além da estrutura. Identifica-se o heterogêneo, mas o ponto 

de convergência da teoria é a estrutura sistemática do heterogêneo (WLH, 1968, cap. 

3), o que é de certa forma compreensível, pela proximidade temporal e teórica com o 

estruturalismo norte-americano. Assim, em termos de método, a sociolinguística 

variacionista ou correlacional desenvolveu um aparato teórico-metodológico para 

estudar a heterogeneidade estruturada ou ordenada (WLH, 1968, p. 18) com ênfase 

mais na descrição da “estrutura” e da “ordem” do que propriamente na 

“heterogeneidade” da pluralidade de variantes, estilos, dialetos e práticas. Todos os 

esforços da Teoria da Variação e Mudança concentram-se em harmonizar essa 

heterogeneidade com a abordagem estrutural da língua. 

 
Argumentamos aqui que o domínio de um falante nativo [nativelike command] 
de estruturas heterogêneas não tem a ver com multidialetalismo nem com o 
“mero” desempenho, mas é parte da competência linguística monolíngue. Um 
dos corolários de nossa abordagem é que numa língua que sirva a uma 
comunidade complexa (i. e. real), a ausência de heterogeneidade estruturada 
é que seria disfuncional (WLH, p. 36). 
 
 

Weinreich, Labov e Herzog afirmam, em resposta a Saussure, que a mudança 

estrutural não afeta a estruturalidade da língua, pois a língua continua estruturada 

enquanto vão ocorrendo as mudanças. A preocupação em manter esse diálogo com 

Saussure é tão grande, que a heterogeneidade estruturada é uma espécie de filiação 

ao modelo objetivista do estruturalismo. Quando consideram a variação interletal, em 

geral Weinreich, Labov e Herzog consideram o bilinguismo ou descrições 

“dialinguísticas”, e usam exemplos como Nova York, Londres ou Paris. Há o 

reconhecimento de formas coexistentes, chamadas pelos autores de “estilos”, 
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“padrões”, “gírias”, “jargões”, “jeito antigo de falar”, “níveis culturais”, ou “variedades 

funcionais”, as quais a) oferecem meios alternativos (A ou B) de dizer a mesma coisa 

e b) estão conjuntamente disponíveis a todos os membros (adultos) de uma 

comunidade. O modelo teórico busca descobrir quais são essas alternativas e quais 

restrições no conhecimento pessoal do falante, nas suas práticas e privilégios 

conforme o status social, levam-nos a interpretar enunciados em A ou B e entender a 

significação da escolha de A ou B por algum outro falante (WLH, p. 97). 

O apego à busca de sistematicidade e estruturalidade da variação vigente nos 

modelos teóricos dos anos 60 levou até mesmo os sociolinguistas que trabalharam 

com populações indígenas da América ou do Sul da Ásia - locais de extrema 

diversidade linguística - a buscar as regularidades das estruturas sociolinguísticas 

multiestratificadas (veja-se o conjunto de artigos reunidos em Gumperz; Dell Hymes, 

1972 ou Bauman; Sherzer, 1974). Para Weinreich, Labov e Herzog, “estes estudos 

empíricos têm confirmado o modelo de um sistema ordenadamente heterogêneo em 

que a escolha entre alternativas linguísticas acarreta funções sociais e estilísticas, um 

sistema que muda acompanhando as mudanças na estrutura social” (WLH, p. 99). Os 

autores defendem por outro lado que a estrutura da língua não abarca apenas a 

função representacional de unidades contrastivas (i.e, morfologicamente distintivas), 

mas também unidades definidas por seu valor estilístico e pelo poder de identificação 

do falante com um subgrupo específico da comunidade (p. 132). Assim, na Teoria da 

Variação e Mudança,  

 
a mudança linguística é determinada também por relações sócio-políticas e 
ideológicas que se estabelecem dentro da comunidade de fala (relações de 
prestígio e poder, posição social e orientação cultural do falante, etc.). Todos 
esses estudos demonstraram que a mudança não é apenas uma função do 
sistema linguístico, mas uma função da interação da estruturação interna da 
língua com o processo social em que ela se realiza; sendo que, em muitos 
casos, os fatores funcionais e estruturais internos podem ser totalmente 
sobrepujados pela força das disposições sociais. (LUCCHESI, 2004, p. 
185. Grifos nossos). 
 
 

É inegável a importância de tais estudos, ao evidenciarem que 

heterogeneidade e estrutura não são incompatíveis, mas, ao contrário, 

intrinsecamente relacionadas; que, além disso, as variáveis etárias, sociais, 

estilísticas e contextuais fazem parte da competência dos indivíduos, e não apenas do 

desempenho. Acredito, porém, que a compreensão praxiológica da força dessas 

disposições sociais na superação da compreensão objetivista não tenha ido muito além 
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de apenas inserir a estrutura linguística numa visão mais globalizante, que é a da 

estrutura sócio-histórica, ou seja, não tenha se dedicado a estudar na especificidade 

das práticas a força das disposições sociais. O próprio Labov assume que “na medida 

em que os sistemas linguísticos mudam, eles oferecem uma larga gama de 

possibilidades de auto-identificação na interação com os demais e na negociação da 

diferenças sociais” (1982, p. 81). Ele próprio, e muitos dos sociolinguistas que, através 

de estudos empíricos, ocuparam-se inicialmente dessas nuances e das práticas dos 

falantes em descrições etnográficas, foram progressivamente abandonando-as à 

medida que a metodologia quantitativa prevalecia.  

Por exemplo, a sociolinguística laboviana em suas origens, no estudo sobre a 

ilha de Martha´s Vineyard, conjugava a interpretação etnográfica e detalhada de seu 

pesquisador à fundamentação empírica. Labov relaciona à centralização dos ditongos 

uma marca da identidade cultural da ilha: seu uso reflete atitudes dos falantes em 

relação a uma maior ou menor integração com os turistas vindos do continente 

(LABOV, [1963] 1972, p. 28). Essa atitude – chamada de orientação cultural pelo 

pesquisador – sobrepõe-se e permeia todos os outros fatores condicionantes das 

variáveis linguísticas, como faixa etária, ocupação, grupo étnico e distribuição 

geográfica. Há um importantíssimo trânsito da pesquisa quantitativa para a qualitativa 

e vice-versa, o que confere inegável organicidade ao estudo49.  

 
Não obstante toda a fundamentação empírica desse estudo, pode-se dizer 
que o resultado final, que conjuga o processo de centralização à variável 
orientação cultural é fruto da interpretação de seu autor, e não um reflexo 
imediato de uma quantificação subjetivamente neutra. Isso configura um dos 
pontos mais positivos dessa investigação pioneira. [...] Uma análise desse 
tipo, que permite uma compreensão globalizante da interação entre o 
processo linguístico e o processo social, é, portanto, muito mais 
esclarecedora do que uma que apresentasse resultados do tipo: “os 
fazendeiros centralizam mais que os pescadores”, “os homens mais que as 
mulheres”, etc. (LUCCHESI, 2004, p. 189. Grifos do autor.) 
 

Infelizmente, a Teoria da Variação e Mudança (especialmente nos estudos 

empreendidos no Brasil nas últimas décadas) tem priorizado a sistematização 

quantitativa com base em bancos de dados previamente estabelecidos, em detrimento 

da interpretação analítica de seus autores, afastando-se paulatinamente da sua base 

                                                           
49 Há vários trechos no estudo de Martha´s Vyneard nops quais Labov faz descrições do tipo: “Quando 
a palavra yankee é introduzida, ele se remexe na cadeira, incomodado, e se recusa a fazer qualquer 
comentário”. (LABOV, ([1963] 1972, p. 53). 
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empírica e disposição etnográfica inicial. Negligenciam-se, assim, os principais 

elementos da variação e mudança linguísticas como um processo histórico e cultural. 

Obviamente, em termos de métodos quantitativos ou qualitativos, os objetivos 

da Sociolinguística Variacionista ou Correlacional e da Sociolinguística Interacional ou 

Interpretativa são diferentes. E aqui temos, conforme Lucchesi, dois planos distintos 

do produto teórico: (a) a língua como sistema coletivo heterogêneo e variável (b) 

a língua como uma prática individual decorrente de uma competência linguística 

extremamente variável. Esta é uma questão crucial sobre o objeto de estudo da 

Sociolinguística, que traz à tona a dialética do plano do indivíduo e da comunidade e 

que é formulada assim por Lucchesi: 

 

O sistema linguístico heterogêneo é uma representação da língua da 
comunidade de fala ou da competência linguística do falante individual? Ou 
seja, onde, em termos empíricos, se deve situar o objeto da sociolinguística, 
nos padrões de fala observados na coletividade, ou na competência linguística 
do indivíduo? As respostas divergentes que essa questão têm suscitado no 
seio da sociolinguística podem ser interpretadas como reflexos de contradições 
que esse modelo enceta na teoria geral de campo, e que, com efeito, desafiam 
esse modelo, que se candidata a orientar o desenvolvimento da pesquisa 
linguística contemporânea. (2004, p. 173)  

 

Mais uma vez, como defendem os críticos do estruturalismo saussureano, trata-

se de uma questão de escolha de ponto de vista sobre o objeto de estudo e de certa 

pretensão de que as concepções e formulações teóricas sobre o objeto não possam 

ser discutidas como uma visão parcial; é o pesquisador que escolhe o que entra e o 

sai do modelo, e essas escolhas é que definem aquele modo específico de construção 

do conhecimento.  

Como vimos, a Sociolinguística busca sanar as contradições e lacunas do 

estruturalismo com seus métodos. Ressalto que alguns desses vácuos ainda 

merecem bastante reflexão. O que acontece em situações de um diassitema 

composto por várias línguas em contato (Weinreich, 1953)? E quando não se trata de 

alternativas A e B, mas de uma complementariedade de línguas que se alternam de 

acordo com domínios de uso50 diferentes, entre muitas possibilidades disponíveis no 

repertório? Quais os limites das línguas em um contexto plurilíngue? O que acontece 

                                                           
50 Joshua A. Fishman introduziu a noção de domínio de uso (domain of use) para designar as situações 

de utilização de uma língua como a casa, o trabalho, a escola, a igreja, etc. (Fishman, 1972: 79-93). 
Mesmo que a existência desses domínios possa ser colocada a priori, Cooper (1982: 27) enfatiza que 
é preciso verificar a existência e a validade deles para cada sociedade estudada. 
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com a variação multiestratificada para explicar a mudança linguística num ambiente 

de contato multilíngue? E quando esse contato envolve uma grande assimetria 

político-ideológica entre as línguas (e seus domínios) como na maioria das ex-colônias 

africanas e asiáticas? 

Há muitos mais aspectos observáveis na prática linguística do que apenas a 

relação unívoca e simplista entre usos linguísticos e condicionantes sociais. Resolver 

o dilema entre sistema, variação e mudança é somente uma das questões a ser 

superada e foi contemplada com relativo sucesso pela sociolinguística laboviana. A 

questão da interação social foi contemplada pela sociolinguística interacional, e a 

questão do poder simbólico e da dominação linguística por alguns trabalhos de Pierre 

Bourdieu. Não obstante, há ainda questões em aberto, que a meu ver são dignas de 

atenta consideração. Como afirma Lucchesi: 

 
A busca por soluções para incongruências, paradoxos e lacunas produzidos 
pela abordagem estrutural-funcionalista da mudança se converteu em um 
terreno privilegiado para a revisão (ou até mesmo superação) da concepção 
estruturalista de língua, criando as condições para uma ruptura 
epistemológica em relação ao aparato teórico-metodológico de todo o 
estruturalismo. (LUCCHESI, 2004, p. 160) 
 
 

Questiono aqui que essa ruptura epistemológica não tem como superar tais 

lacunas, paradoxos ou incongruências do estruturalismo uniformemente, em todos os 

seus braços, por não abarcar todas as suas demandas. É como se houvesse um filtro, 

através do qual algumas transformções “passam” mais velozmente e atraídas por 

questões de maior premência, enquanto outras ficam retidas. Como diz Boaventura 

de Souza Santos, o percurso entre o declínio de um paradigma e a ascensão de outro 

não se dá sobre “pilares firmes”.  

Creio que uma primeira questão a ser examinada é o problema da 

generalização, ou em que medida tais modelos de análise linguística dão conta de 

fenômenos que ocorrem para além de situações observáveis em grupos urbanos 

monolíngues; em outras palavras, se o axioma do relativismo linguístico é 

contemplado por esses modelos teóricos. Aliado a este problema da generalização 

está o da predição, ou seja, se é possível a previsão sobre o destino das línguas a 

partir de um diagnóstico em tempo presente. Sobre isso, Lucchesi argumenta: 

 
Não se pode transferir mecanicamente a ação de determinado fator social 
sobre uma mudança em curso numa determinada realidade social para outro 
processo de mudança linguística que se desenrola em uma outra realidade 
social. [...] a ação de um determinado fator social sobre um processo 
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particular de mudança é determinada pela maneira específica através da qual 
esse fator se integra no conjunto complexo de interações que constitui o 
processo social em que a mudança acontece. (LUCCHESI, 2004, p. 192) 
 

 Uma segunda questão diz respeito ao dilema entre estrutura e agência, 

questão central no paradigma pós-estruturalista, que apenas recentemente atingiu a 

linguística. Uma ideia pós-estruturalista é de que os poderes não estão em lugar 

nenhum a não ser na prática dos sujeitos (Foucault) e que as coisas acontecem nas 

práticas mais do que em respostas a demandas prévias de uma estrutura. Isso 

desloca a ideia de determinação da estrutura para a de agência do indivíduo; de 

dominocentrismo da sociedade para a de potência do sujeito, duas questões na 

superação dos impasses do estruturalismo, no sentido de atingir uma etapa “pós-

estruturalista” como outras ciências sociais, no sentido que Rajagopalan (2009) dá ao 

termo: não como um movimento em termos oposicionais sucedendo ao 

estruturalismo, como uma crítica a ele, como seu substituto, mas como um 

prosseguimento, uma continuação natural, mais do que uma negação ou contestação 

pura e simples. Rajagopalan ressalta que o prefixo "pós-" explora no fundo a 

ambiguidade inerente entre as duas acepções evidenciadas em 'pós-guerra' (que 

sinaliza para os dias após o término da guerra) e 'pós-graduação' (que não só acena 

para a progressão cronológica, mas enfatiza continuidade e aprofundamento das 

lições apreendidas na fase anterior). Apesar da instabilidade de significado como 

marca registrada do pós-estruturalismo, o surgimento da importante noção de agência 

é fundamental na superação da noção de um sujeito condicionado a uma estrutura. 

Agency seria a capacidade de agir para além da estrutura51. E agência está atrelada 

à prática, à ideia de que o mundo social é o mundo das práticas dos sujeitos, e não 

apenas das estruturas abstratas ou inconscientes. 

O terceiro ponto é a necessária aproximação da base empírica e do trabalho 

etnográfico para dar conta das práticas linguísticas como eventos, performances, 

interações. Uma abordagem que contemple o significado social da variação em uma 

dada comunidade (ECKERT, 2000, 2008) requer que o analista olhe de muito perto 

as características locais dessa variação, que não podem ser recuperadas por uma 

categorização social considerada grosso modo. Esses padrões de variação, embora 

sempre estejam conectados com as categorias sociológicas pré-estabelecidas em um 

                                                           
51 Voltaremos a essa ideia no subcapítulo 2.2.1, em que discutimos a Teoria da Prática (Bourdieu, 1983; Ortner, 
1996; Sahlins, 2004) e o conceito de “comunidade de prática” (Coupland, 2001; Eckert, 2000) 
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nível macro, podem ter conotações muito específicas localmente e sugerirem uma 

correlação muito fina e precisa entre a prática linguística e o seu significado social, 

especialmente se forem considerados os aspectos agentivos e volitivos dos falantes. 

Portanto, a questão de fundo que permeia este capítulo de revisão teórica é se 

o paradigma estruturalista permanece de certa forma nas ciências da linguagem na 

medida em que elas empreenderam apenas parcialmente importantes discussões 

sobre a língua como objeto de estudo no contexto de todas as outras ciências sociais 

no pós-estruturalismo. Apesar de apresentar cronologicamente e separadamente cada 

uma das abordagens, ressaltarei apenas as dimensões pertinentes ao tema das 

atitudes e representações linguísticas, não esgotando as características de cada teoria. 

 

 

2.1.2 Lambert: atitude linguística como predisposição mental  

 

A maior parte dos estudos sobre crenças e atitudes deu-se na área de 

Linguística Aplicada ao ensino de L2 (especialmente de inglês) e em geral usou 

métodos de pesquisa quantitativos surgidos no âmbito dos estudos behavioristas de 

Psicologia Social dos anos 60 no Canadá. O estudo pioneiro (e mais citado) é sobre 

a avaliação subjetiva da alternância de código – entre o inglês o francês - estudada 

por Lambert (1960, 1967) através da técnica de matched guises (pares disfarçados), 

segundo a qual cada informante é exposto a enunciados com valores contrastantes 

de uma variável sem perceber que é o mesmo falante que os está enunciando. Depois, 

deve atribuir traços de personalidade ao uso de diferentes ocorrências com a 

finalidade de revelar a significação social desses subsistemas.  

Tal técnica, que descreve os julgamentos dos falantes dentro de uma escala 

bipolar de avaliação (mais ou menos confiável, inteligente, trabalhador, ambicioso, 

honesto, etc.), já foi amplamente utilizada, não apenas em estudos de bilinguismo, 

mas também para descrever reações subjetivas dos falantes a variantes do seu 

próprio idioma. Outro método de pesquisa semelhante são as escalas de diferenciais 

semânticos (chamadas de Lickert Scale, com 5 ou 7 pontos bipolares), que avaliam 

as reações emocionais ou subjetivas dos falantes frente a elementos léxicos com o 

fim de descrever dimensões afetivas em direção a determinada variedade linguística. 

Os questionários em geral propõem valorar cada ocorrência conforme binômios como: 

bom-mau (1 a 7), claro-confuso (1 a 7), correto-incorreto (1 a 7), rico-pobre (1 a 7), 
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familiar-estranho (1 a 7), divertido-chato (1 a 7), moderno-antiquado (1 a 7), 

inteligente-burro (1 a 7), humilde-prepotente (1 a 7), culto-inculto (1 a 7), alegre-triste 

(1 a 7), leal-desleal (1 a 7), etc. (MARTÍNEZ, 2008, p. 232) 

Através das técnicas de matched guises ou de diferenciais semânticos, o 

pesquisador pode fazer uma média da avaliação social inconsciente que os falantes 

fazem dos dialetos ou variedades em contato. Essas atitudes dependeriam do respeito 

e admiração que promovem o emprego de uma variedade linguística, ou, ao contrário, 

do estigma e preconceito que o inibem.  Lambert (1960) parte do pressuposto que 

qualquer atitude de um ouvinte com relação aos membros de um grupo dado será 

também generalizada para a língua por eles usada. Os três princípios mais 

importantes resultantes de sua pesquisa são:  

a) A avaliação linguística subjetiva é uniforme a toda a comunidade de fala; 

b) As avaliações não são percebidas no nível consciente, mas são expressas 

através do julgamento de traços de personalidade;  

c) Todos os ouvintes adquirem essas normas no início da adolescência, mas 

jovens de classe média alta demonstram reações mais fortes e 

permanentes.  

Segundo Weinreich, Labov e Herzog, essas investigações sistemáticas da 

Psicologia Social foram levadas a cabo “com considerável engenhosidade, com 

resultados extremamente regulares: os correlatos subjetivos da alternância de 

linguagem revelam ser mais uniformes que o próprio comportamento” (1968, p. 102). 

A meu ver, a regularidade tão elogiada deve-se a uma extrema simplificação dos 

métodos de coleta de dados, que envolvem uma escolha entre duas opções e 

eliminam muitas outras possibilidades de respostas possíveis no mesmo contexto. 

Ora, uma pergunta tão simples requer uma resposta e uma interpretação igualmente 

simples. Ou seja: o instrumento de pesquisa é altamente direcionado. A ignorância de 

possibilidades tanto de respostas variadas quanto de situações de uso e ainda de 

estilos de fala em contextos reais são a meu ver as grandes limitações desse estudo.   

O próprio Lambert, alguns anos depois, reconheceu duas insuficiências em seu 

trabalho (GARDNER; LAMBERT, 1972). A primeira remete à influência da presença 

do entrevistador: as atitudes que emergem dizem respeito realmente às crenças dos 

entrevistados ou ao que eles acham que devem expressar em público sobre suas 

atitudes? A segunda diz respeito aos estereótipos que as gravações incentivam, as 

quais podem produzir outras associações refletidas nos dados obtidos. 
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Outra falha metodológica, na minha opinião, é pressupor que o fato de ser o 

mesmo falante a produzir os dois enunciados com valores contrastantes neutralizaria 

o uso, de forma que o preconceito incidiria apenas sobre a realização da versão 

estigmatizada (sobre a língua). É importante lembrar que o informante não sabe que 

as duas pessoas são na verdade a mesma, e portanto o que julga não é a pessoa, 

mas a língua ou o estereótipo sobre a língua. Então, o que está sendo julgado: a 

variedade ou o falante? Além disso, é procedente a transferência da atitude em 

relação à língua para a atitude em relação ao grupo, ou seja, generalizar do indivíduo 

para toda a comunidade de fala? Isso equivaleria a atribuir a toda uma comunidade 

uma crença individual? Outro aspecto negativo dessa técnica é a artificialidade da 

situação de fala, não apenas por forçar o indivíduo a uma resposta pré-estabelecida, 

mas também por chamar excessiva atenção para um evento de fala, que, se não fosse 

escutado em uma gravação, talvez passasse mais despercebido. 

É comum que, para dar um caráter mais “social”, esses testes tenham sido 

aplicados a homens e mulheres, jovens e velhos, pessoas de classes sociais e etnias 

diferentes, etc. – a partir de uma leitura equivocada da sociolinguística correlacional, 

a qual busca relacionar usos linguísticos e fatores sociais. Isso não acrescenta muito, 

em termos da análise do tipo de fator que intervém na atitude, quer dizer, as limitações 

metodológicas desse tipo de estudo são tantas (descuidadas principalmente de 

interpretar o significado social das respostas), que dividir os informantes por células 

sociais não faz tanta diferença. 

A concepção de língua nessa perspectiva mentalista, de natureza psicológica, 

é a visão de uma estrutura pré-determinada, em relação à qual temos certa 

predisposição para julgamentos, sem possibilidade de mudança de opinião. Como ela 

não está no nível consciente do falante, não é possível medi-la ou observá-la 

diretamente, mas apenas deduzi-la a partir de certa informação psicossociológica, 

sendo necessário recorrer a técnicas indiretas para desvelar algo tão intangível como 

um estado mental.52 As crenças e atitudes nesse tipo de estudo são passíveis de ser 

medidas através de um único evento de fala, de uma única situacionalidade. 

                                                           
52 Há psicólogos sociais que contemporaneamente estudam a previsibilidade das intenções que determinam as 
ações (geralmente no tema de saúde) em trabalhos agrupados sob a “Theory of Planned Behavior” (Ajzen, I. ,1985; 
1991; Ajzen, I.; Conner, M.; Armitage, C., 1998; Fishbein, M., 2000; Ajzen, I.; Sexton, J. 1999, Fishbein, M., & 
Ajzen, I., 2010). Os temas variam entre a auto-regulação do comportamento (Carver, C.; Scheier, M., 1998); 
predição de comportamentos futuros com base nos passados (Cheung, S., & Chan, D., 2000), atitudes como 
cognição social implícita (Greenwald, A.; Banaji, 1995). Não encontramos estudos dessa teoria específicos sobre 
a predição de atitudes linguísticas, por isso não nos deteremos nessa discussão aqui. 
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Pressupõe-se que as variedades linguísticas avaliadas têm apenas um estilo funcional 

(AGHEYISI; FISHMAN, 1970). A concepção de atitude correlata é a de uma tendência 

do indivíduo, uma espécie de disposição latente, para reagir de certo modo sob 

determinados estímulos. Ao se generalizar, pressupõe-se que essa reação vai ser 

sempre igual, independentemente do interlocutor, da situação, do assunto, do local, 

das relações de poder implicadas. Ou seja, a crença parte de uma noção de sujeito 

completo, homogêneo (que não tem mobilidade). Ela não depende das condições de 

interação e do contexto. Não é flexível e dinâmica. 

Isso não significa que esses estudos não cumpram alguma função. Mas como 

generalizar-se a subjetividade do indivíduo a partir de uma única resposta, ainda mais 

se ela é previamente direcionada? A pergunta adequada aqui é: para que serve esse 

tipo de estudo? Para confirmar estereótipos? Qual o objetivo de direcionar uma 

pesquisa sobre estereótipos do tipo: “Você confiaria mais em um médico brasileiro ou 

paraguaio?” ou “Quem seria um amigo mais confiável: alguém da etnia makhuwa ou 

alguém da etnia bitonga?” Se tais estereótipos são previamente conhecidos pela 

comunidade de fala, e são baseados em preconceitos linguísticos e estigmas sociais, 

uma pesquisa desse tipo não serve apenas para reforçar o lugar-comum? 

Então, se tais métodos já foram exaustivamente criticados e revistos, por que 

os trago para essa revisão crítica? Simplesmente porque até hoje eles predominam 

nas pesquisas atitudinais sobre o português em contato com outras línguas 

(minoritárias ou não) ou entre variedades do português. Não farei aqui uma longa 

explanação sobre os estudos atitudinais do português brasileiro, já que examino 

atitudes em outra variedade de português, com outro tipo de substrato e contato, o 

português moçambicano. Faço entretanto uma observação: ao se fazer uma revisão 

crítica das mais recentes pesquisas atitudinais do português do Brasil (BISINOTO, 

2000, MORALIS, 2000, BARBOSA, 2002, BERGAMASCHI, 2006, AMÂNCIO, 2007, 

CORBARI, 2012, SANTANA, 2012) percebe-se que a maioria usa o aporte 

metodológico que acabo de descrever (frequentemente os testes – métodos indiretos 

– são associados a questionários – métodos diretos) sendo que, muitas vezes, os 

próprios pesquisadores apontam as suas desvantagens e reconhecem suas 

limitações. (Destaco como exceções os trabalhos de CYRANKA, 2007 e 

SCHNEIDER, 2007, duas excelentes teses que buscaram com sucesso refinar a 

metodologia da pesquisa atitudinal.)  
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As primeiras pesquisas no Brasil sobre o assunto, ainda nos anos 70, como por 

exemplo a pesquisa pioneira As atitudes linguísiticas de falantes nordestinos em São 

Paulo, desenvolvida por ALVES (1979) sob orientação de Maurício Gnerre, 

reconhecem que os métodos disponíveis não eram satisfatórios para o que buscavam 

pesquisar, porque deixavam de lado algum aspecto importante.  

 
Trabalhamos com seis amostras gravadas de falares selecionados que 
funcionaram, também, como estímulos às manifestações de atitudes e que 
deveriam ser ouvidas pelo informante para que, após audição atenta, através 
de perguntas estabelecidas, colhêssemos suas impressões. Uma técnica que 
tentasse valer-se apenas de um questionário impresso, entregue para ser 
preenchido e depois devolvido, não cobriria esse aspecto, fundamental para 
o nosso trabalho. (ALVES, 1979, p. 46) 

 

É comum encontrar-se esse tipo de justificativa na parte metodológica das 

pesquisas: 

Para o projeto em questão, adotou-se uma metodologia baseada na teoria 
mentalista, na perspectiva de que, conforme Blanco Canales (2004), apesar 
das evidentes desvantagens dessa abordagem, que demanda um 
mecanismo que permita inferir e medir as atitudes, é a mais bem aceita devido 
à sua capacidade de prever o comportamento verbal e, portanto, converter-
se em modelos sistemáticos. (CORBARI, 2012, p. 118. Grifo nosso.) 

 

 Recentemente, um banco de dados foi produzido no “Projeto crenças e 

atitudes linguísticas: um estudo da relação do português com línguas em contato”, 

desenvolvido no período de 2008 a 2009 pela Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná em parceria com a Universidade Estadual de Londrina, sob coordenação das 

professoras Aparecida Feola Sella e Vanderci de Andrade Aguilera. O projeto 

compreendeu a descrição e análise das crenças e atitudes linguísticas dos falantes 

do português, em áreas de fronteira e de contato linguístico entre línguas como 

português, espanhol, árabe, chinês, jopará ou guarani. 

Os inquéritos com 57 perguntas compreenderam falantes de três níveis de 

escolaridade, três faixas etárias, bem como ambos os sexos. Esse projeto frutificou 

algumas dissertações de mestrado. Santana (2012), por exemplo, pesquisou “como 

os falantes constroem suas crenças e agem diante do falante de outra língua que não 

a portuguesa”. E considera como orientadoras de atitude negativa ou positiva 

perguntas que solicitam ao informante dizer qual língua é melhor/pior ou mais 

bonita/mais feia, ou sobre qual amizade é mais falsa ou mais interesseira, ou ainda se 

o informante seria paciente de um médico ou dentista de uma das etnias pesquisadas. 

Dos 36 inquéritos realizados na cidade de Foz do Iguaçu, essas características são 
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verificadas quando se analisa a classificação que os informantes realizam sobre os 

falantes de outras línguas, enquanto confiáveis ou não, e sobre a própria língua, 

considerada mais bonita ou mais feia. (SANTANA, 2012, p. 49-56) 

 Resultados em gráficos ou tabelas a respeito de perguntas como: “Com qual 

deles você sente que a amizade é mais falsa ou interesseira?” ou “Você seria paciente 

de um médico ou dentista argentino, paraguaio, árabe, chinês, falante de jopará ou 

guarani?” apresentam não só um direcionamento de respostas (por que essa 

característica de confiabilidade e não outras?) como uma confirmação dos 

estereótipos já pré-existentes, sem imaginar que diferentes situações e interlocutores 

produziriam uma mudança no padrão de respostas. A pesquisadora assume que, por 

ter coletado os dados em um diálogo informal, as crenças seriam mais livremente 

demonstradas. Mas nas conclusões admite que isso não acontece quando há certo 

constrangimento sobre o assunto: 

 
[...] nas respostas em que o informante demonstra crenças positivas, há 
menos hesitação quanto ao que dirá do que em respostas negativas. Isso 
demonstra certo receio por parte do informante em declarar abertamente o 
que pensa a respeito de determinada etnia. (SANTANA, 2012, p. 213) 

 

 Assumir que o estigma e preconceito de uma resposta do tipo “eu não 

consultaria um médico paraguaio porque não confio nos paraguaios” pode ser 

transferida para a língua guarani negligencia tantas nuances, que coloca a questão: 

será que os atributos aos indivíduos são os mesmos que os atributos das línguas? E 

ter “meio pé atrás” em relação a um argentino é o mesmo que tê-lo em relação à língua 

espanhola? Será que os postulados de Lambert, mais de 50 anos depois, não 

deveriam ser relativizados?  

 
[...] em algumas respostas houve bastante distância entre o que respondeu 
um e outro informante, de acordo com as variáveis consideradas. Houve, por 
exemplo, informantes que consideraram o guarani como a língua mais feia, 
enquanto outros a descreveram como uma língua muito doce e que expressa 
sentimentos de uma forma mais bonita do que outras línguas. A esse 
respeito, ainda, deve-se ressaltar que muitos informantes, mesmo 
apontando para uma língua como mais bonita ou mais feia, por exemplo, 
não apresentaram atitudes positivas ou negativas quanto a essa escolha. 
Embora represente dado importante para a avaliação de qual língua foi citada 
mais vezes em cada uma das questões, essas escolhas não apresentam 
dados que permitam a análise de crenças e atitudes que ultrapassem o 
limite do “sim ou não”. (SANTANA, 2012, p. 214 Grifos nossos) 

 

A opção por essa abordagem teórico-metodológica para se descreverem as 

reações subjetivas dos falantes no contato de línguas que envolvem o português 
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brasileiro, ainda que se reconheçam suas limitações, dá-se a meu ver por duas razões 

principais. A primeira é haver uma resistência na linguística brasileira a outro tipo de 

pesquisa atitudinal que não seja quantitativa (no Brasil, cuja pesquisa linguística tem 

forte tradição da sociolinguística quantitativa, uma abordagem qualitativa ou que 

mescle pressupostos quali-quantitativos não tem tradição, tampouco interlocutores). 

A segunda razão é que os métodos qualitativos como a pesquisa etnográfica, a 

observação participante, o estudo de caso, a pesquisa contextual exigem um 

investimento de tempo e de trabalho de campo mais largo, sem as respostas 

numéricas e imediatas que dão um panorama superficial sobre quais atitudes estão 

mais presentes ou mais ausentes na valoração coletiva das línguas.  

Consequentemente, a repercussão de tais métodos de aferir atitudes é 

tamanha, que ainda hoje os principais estudos que medem atitudes linguísticas no 

Brasil ainda os utilizam, alguns denunciando suas próprias limitações, como 

demonstramos acima, outros nem tão conscientes disso.  

 

 

2.1.3 Labov: atitude como padrão estruturado condicionado socialmente   

 

Até as décadas de 60/70 os sentimentos e atitudes dos falantes sobre a língua 

estavam fora dos desígnios da Linguística; eram estudados pela Antropologia e pela 

Psicologia Social. A concepção mesma de ciência “formal” predominante entre os 

linguistas norte-americanos herdeiros do estruturalismo saussureano excluía a 

diversificação dos condicionadores sociais da linguagem. Conforme Dell Hymes,   

O caráter da linguística era, até certo ponto, impessoal e formal. No 
primeiro período da ciência norte-americana, apelar aos usuários e aos 
usos de uma língua para introduzir observações cujos resultados 
descritivos revelassem certa heterogeneidade parecia uma indecência 
intelectual ou um erro de princípio. (HYMES, 1969, p. 25) 

Um pouco mais adiante, o autor questiona tal posição: 

Tanto para o indivíduo como para a comunidade, uma língua é, em 
certo sentido, o que fizeram, fazem e podem fazer com ela aqueles que 
a possuem, e, portanto, podem encontrar-se notáveis diferenças de 
facilidade e adequação que não são acidentais, mas inerentes à 
língua tal como ela existe para esses falantes. (HYMES, 1969, p. 
27. Grifos nossos) 

As pesquisas seminais a focalizar fatores condicionadores da diversidade 

linguística e a propor uma nova metodologia de correlacioná-la a diferenças sociais 
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sistemáticas (de William Labov, John Gumperz, Charles Ferguson, Joshua Fishman, 

Dell Hymes, Einar Haugen, e outros) foram apresentadas em uma conferência e 

reunidos no volume Sociolinguistics (1964), por William Bright, da Universidade da 

Califórnia. Ao descentrar o foco dos estudos linguísticos na estrutura da língua (em 

que toda variação era atribuída à localização geográfica ou empréstimos) para as suas 

funções sociais, tais estudos trouxeram para a Linguística um refinamento 

metodológico que não prescindia de uma detalhada descrição da comunidade de fala. 

Na introdução dessa obra, Bright estabelece como tarefa da Sociolinguística 

demonstrar a covariação sistemática das variações linguística e social, e talvez, até 

mesmo demonstrar uma relação causal em uma ou outra direção. 

Bright define que a diversidade linguística é o objeto de estudo da 

Sociolinguística, mas aponta que tal definição é muito incompleta para dar ideia da 

extensa série de estudos possíveis. O autor identifica as dimensões que percorrem 

essa área de estudos, afirmando que sempre que duas ou mais dessas dimensões se 

interseccionam, tem-se um objeto de estudo sociolinguístico. Três das dimensões 

apontadas por ele se cruzam na abordagem do objeto de estudo deste trabalho: a 

primeira trata da diferença entre a maneira como as pessoas usam as línguas e as 

crenças que têm sobre seu próprio comportamento linguístico e o dos demais; a 

segunda diz respeito à diferença entre variedades de uma só língua condicionadas 

socialmente (pluridialetalismo) e à diferença entre diversas línguas usadas dentro de 

uma sociedade ou nação (plurilinguismo); a terceira diz respeito ao planejamento 

linguístico com que têm de lidar o educador, o legislador o administrador na 

implementação de uma política oficial sobre o uso da língua (BRIGHT, 1964). 

As pesquisas posteriores de Labov - que representam a “primeira onda” dos 

estudos de variação linguística segundo Eckert (2012) - indicam que a essa 

heterogeneidade estruturada da língua também são inerentes as atitudes que o 

falante tem sobre as variantes. Em outras palavras, as atitudes linguísticas são 

constitutivas da experiência linguística, identitária e social do falante – as quais não 

podem ser dissociadas – e muitas vezes são circunscritas a pressões de ordem social 

em direção à uniformidade (pela escola, pelas leis, pelo governo, pela moral, pelo 

costume, e outras agências reguladoras).   

Para Labov, as variantes em concorrência num determinado tempo têm status 

diferentes. Senão, não haveria variação. Aparecendo na estrutura superficial ou não, 

sendo consciente ou não, tal prestígio não apenas aparece nas atitudes dos falantes, 
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como também regula o uso da língua. (LABOV, 1972). Desde o âmbito 

sociolinguístico, os julgamentos de valor, as relações de poder, as pressões 

institucionais fazem parte do sistema codificado que a parole reflete (NINYOLES, 

1989, p. 38). 

O problema da avaliação linguística é um dos cinco problemas53 centrais 

relativos à mudança linguística postulados por Weinreich, Labov e Herzog (1968), que 

Roncarati (2007) resume através das seguintes perguntas: “De que maneira os 

membros de uma comunidade de fala avaliam determinada mudança e qual o efeito 

dessa avaliação na mudança? Até que ponto o efeito do estigma social influencia 

diretamente o curso da mudança linguística sistemática?”. 

 
A avaliação deve levar em conta respostas e reações subjetivas dos 
membros da comunidade diante de uma determinada mudança em 
curso, em todos os níveis de consciência (desde a discussão 
manifesta até reações inacessíveis à introspecção). A maior parte dos 
estudos trata de reações manifestas diante de mudanças que 
alcançam um certo nível de atenção consciente. Tais reações tendem 
a ser universalmente negativas. 
Teoricamente, consideram-se dois níveis: avaliação da ML pelos 
membros da comunidade de fala (seu significado social) e a avaliação 
da mudança pelos próprios linguistas: como um sistema muda sem 
reduzir sua eficiência em sua função primordial de comunicar, em sua 
função referencial? (RONCARATI, 2007) 
 

 O estudo das atitudes linguísticas nessa época ganha relevância e o seu foco é 

transferido do comportamento individual para o comportamento social; o conceito de 

atitude é inclusive determinante para a definição do conceito de comunidade de fala, 

central na teoria Sociolinguística. Diferente daquela primeira abordagem mentalista, a 

Socioliguística traz uma abordagem comportamental, em que os fenômenos linguísticos 

não dizem respeito apenas ao indivíduo, mas à sociedade que o circunda. 

Especialmente na Teoria da Variação e Mudança, o problema da avaliação linguística 

era usado para fazer predições sobre o futuro de determinada variante. Atitude, nesse 

sentido, é uma ferramenta para se medir a propensão à mudança linguística. 

Novamente, não é algo móvel, flexível, passível de agência e deliberação, mas 

caracteriza a reação subjetiva tanto diante de um uso linguístico específico, como por 

exemplo no trabalho pioneiro de Labov (1972) sobre o significado social do [r] pós-

vocálico na cidade de Nova Iorque, quanto diante de uma língua ou variedade de língua.  

                                                           
53 Os outros quatro são: os fatores condicionantes, a transição, o encaixamento e a implementação. 
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          No capítulo 6 de Padrões Sociolinguísticos, Labov (1972) avalia as dimensões 

subjetivas de uma mudança linguística em tempo real. Verifica a hipótese de que 

falantes nativos nova-iorquinos consideram como novo padrão de prestígio o uso do 

(r) em posição de final de sílaba ou pré-consonântica e recorre aos testes para 

reações a dialetos sociais desenvolvidos por Lambert. Os resultados de tais testes 

são apresentados em uma tabela na qual os falantes registram suas impressões sobre 

frases em que há ocorrência ou o apagamento do (r), enquadrando-as em uma escala 

de adequação profissional de ocupações de mais ou menos prestígio. Através de 

diferentes testes, o autor confirma a sua suposição e postula que, independentemente 

da classe social, falantes nativos de até 39 anos são unânimes em sua atitude 

favorável em relação ao (r) como marcador de prestígio (62% dos falantes com mais 

de 40 anos também compartilham desta opinião), em contraste com a diferenciação 

do desempenho objetivo dessa variável, que havia mostrado a maior estratificação 

por classes, do estudo do Lower East Side. O autor chama a atenção para a diferença 

entre as faixas etárias e afirma que se trata de uma mudança no sistema fonológico 

em progresso, impulsionada pela avaliação positiva dos mais jovens (LABOV, 1972). 

A conclusão traz uma importante definição: a comunidade de fala não pode ser 

concebida como um grupo de falantes que usam todos as mesmas formas, mas como 

um grupo que compartilha as mesmas normas a respeito da língua.  

 Além daquelas mesmas conclusões de Lambert que expusemos anteriormente, 

Labov (1972) acrescenta a seguinte: falantes que apresentam o grau mais alto de um 

traço estigmatizado tendem mais do que outros a estigmatizar os demais falantes que 

empregam esse traço. Em outras palavras: quanto mais estigmatizada é a fala, mais 

preconceituoso é o próprio falante em relação a ela. Paradoxalmente, porém, ele 

continua a usar as formas de desprestígio.  

Aqui levanto algumas perguntas que discutem tais afirmações de Lambert e 

Labov: será que é possível generalizar para toda uma comunidade de fala a atitude 

de um ouvinte em relação a outros membros do grupo? A avaliação linguística pode 

ser de fato uniforme e coletiva e é ela que delimita a comunidade de fala? Ela deve 

ser igualmente considerada em termos metodológicos quaisquer que sejam os 

repertórios metacognitivos de dada comunidade? Se o que define comunidade de fala 

é a norma em comum e não o uso, como considerar as complexidades de um contexto 

multilíngue em que os usos e a sua avaliação são marcados por um alto grau de 
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diversidade, em que a mesma geração de homens ou mulheres, por exemplo, pode 

ter atitudes divergentes sobre certa variável conforme o contexto de interação? 

Voltando à centralidade da definição de comunidade de fala nos estudos 

atitudinais da sociolinguística variacionista, Guy (2001) considera que ela se constitui 

a partir de três critérios: (i) os falantes devem compartilhar traços linguísticos que 

sejam diferentes de outros grupos; (ii) devem ter uma frequência de comunicação alta 

entre si; e (iii) devem ter as mesmas normas e atitudes em relação ao uso da 

linguagem. Nessa visão de língua (que adota um ponto de vista externo para ver as 

estruturas sociais em um nível macro) os indivíduos são enquadrados em uma 

estrutura social que condiciona os seus comportamentos, encaixados em “nichos” 

dessa estrutura. Assim os indivíduos incorporam tal estrutura, legitimam-na e 

reproduzem-na. Tal concepção interpreta a atitude como uma conduta, uma reação 

ou resposta a um estímulo – uma variedade linguística, uma língua ou um fenômeno 

linguístico, por exemplo –, de modo que pode ser observada diretamente a partir do 

comportamento do indivíduo dentro de certas situações sociais.  

Isso gera um grande problema metodológico. Como medir tal heterogeneidade 

de práticas e reações subjetivas de uma comunidade de fala, se individualmente elas 

são totalmente contingentes? Em termos de métodos, usar apenas testes e 

questionários exclui toda uma gama de indícios que, em outros contextos e estilos, 

também revelariam reações subjetivas talvez diferentes dessas. Então o conceito de 

comunidade de fala, que nos é útil como uma delimitação geográfica e social, não 

pode igualmente sê-lo um como construto teórico a ser considerado 

homogeneamente, ou seja, não como base para generalizações predizíveis. 

Percebe-se que mais uma vez a definição do objeto de estudo é determinante 

na metodologia de pesquisa: é o repertório linguístico (atitudes como práticas) do 

falante individual ou da comunidade de fala? Quais as implicações de cada um dos 

objetos tomados em separado? É possível relacioná-los? É possível generalizar tais 

afirmações para qualquer comunidade de fala? 

Nessas definições mais clássicas, a ideia de comunidade pressupõe o 

compartilhamento de normas e atitudes em comum. Mas essas normas seriam 

linguísticas, de uso, de valor, de status também? Tal homogeneidade é possível? 

Assim, a própria noção de comunidade de fala foi rediscutida por alguns 

sociolinguistas (ROMAINE, 1982; MILROY, 1982 e 1992), que questionam a noção 

de homogeneidade da comunidade de fala, sugerindo que as mudanças linguísticas 
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não ocorreriam em toda a comunidade, mas seriam fenômenos locais e individuais 

(interacionais), dado que os sujeitos circulam por diferentes grupos (assumindo 

características linguísticas variadas) e atribuem valores sociais às variantes 

linguísticas de forma diversificada. Essa crítica propõe não somente uma maior fluidez 

e flexibilidade no conceito de comunidade de fala, como também pressupõe um papel 

mais ativo do indivíduo como autor na produção de sentidos e na tomada de decisões 

sobre as suas escolhas linguísticas, e não como mero ator cujo comportamento 

linguístico move-se de acordo com parâmetros sociais predeterminados.  

Milroy (1992: 84–85) postula que  

quando os linguistas falam de uma situação de contato próximo, geralmente, 
eles estão pensando no contato entre sistemas, mas o que realmente ocorre 
é o contato entre falantes de línguas diferentes: as mudanças resultantes e 
que são observadas no sistema foram trazidas pelos falantes, que formam 
laços fracos e uniplex quando duas populações entram em contato. Assim, 
estritamente falando, não é realmente um contato de línguas, mas um contato 
de falantes.54 
  

Essa tensão entre o individual e o social, já discutida aqui quando falamos da 

delimitação do objeto de estudo, traz a distinção que Fishman faz entre os âmbitos 

micro e macro da Sociolinguística: a tentativa de levar o estudo de atitudes para o 

nível macro – focando na comunidade e não no indivíduo – exclui o fator oscilação do 

repertório do indivíduo. Segundo Bortoni-Ricardo (2005, p. 150) um tratamento mais 

recente da Sociolinguística é dado por Fasold, nos livros The Sociolinguistics of 

Society (1984) e Sociolinguistics of Language (1990). Na primeira dessas obras, 

Fasold trata de temas como multilinguismo e bilinguismo, diglossia, atitudes 

linguísticas, escolha linguística, manutenção e mudança linguísticas, planejamento 

linguístico e standardização e educação em língua vernácula. Seria a 

macrosociolínguística. O segundo ocupar-se-ia de temas da microsociolinguística, e 

envolveria a etnografia da comunicação, o discurso, linguagem e sexismo, pragmática 

linguística e implicaturas conversacionais, línguas pidgin e crioulas, variação 

linguística e aplicação sociolinguística da língua. O autor atribui o estudo de atitudes 

ao âmbito macro, mas, na minha opinião, ele está presente em todos os tópicos 

abordados no âmbito micro. 

                                                           
54 When linguists speak of a close contact situation, they are usually thinking of contact between systems, but 
what actually occurs is contact between speakers of different languages: the changes that result and which are 
then observed in the system have been brought about by the speakers, who form weak and uniplex ties when 
two populations first come into contact. So, strictly speaking, it isn’t really language-contact at all, but speaker-
contact. 
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Outra forma de explanar as diferenças entre os ramos da macro e da 

microsociolinguística é a distinção feita por Gumperz entre os teóricos da ordem, entre 

os quais estariam os sociolinguistas variacionistas, e teóricos da ação e do conflito, 

entre os quais estariam os sociolinguistas interacionais. Para os primeiros, as estruturas 

e os significados são pré-determinados; para os segundos, eles evoluem (modificam-

se, produzem, confirmam e refutam sentidos) no curso da própria interação. Para 

Gumperz, conforme Bortoni-Ricardo, “a sociolinguística tem deixado de influenciar a 

teoria social porque lhe falta uma dimensão integradora.” (2005, p. 149).  

Assim, embora possa haver uma separação metodológica, já que é difícil 

empreender estudos de fenômenos linguísticos que contemplem exaustivamente a 

análise de todas as suas dimensões, teoricamente deve haver um continuum e não 

uma separação entre esses estudos. Os impedimentos são de ordem prática, e não 

teórica. Os temas de macro apenas podem afirmar-se por meio de estudos detalhados 

de variáveis linguísticas que demonstram uma variação altamente estratificada na 

comunidade de fala; por outro lado, não faz sentido uma descrição microlinguística de 

tal ordem se não contextualizada nas suas implicações sociais e identitárias. 

 A visão de sociedade que subjaz aos teóricos da ordem - como Labov -

considera que existe uma macroestrutura social que condiciona o falar, como um 

comportamento social. Analogamente, a visão de cultura dos antropólogos sociais 

dessa época (anterior aos anos 70) defendia, nas palavras de Sahlins (2004, p. 15) 

que “os fenômenos culturais eram meramente contingentes em relação ao caráter 

sistemático das estruturas sociais – das quais a cultura, a rigor, era apenas o idioma”.  

 
Os homens cristãos tiram o chapéu ao entrarem na casa de Deus enquanto 
os muçulmanos lavam os pés. Essa diferença de costumes é incidental à 
manifestação de deferência ao senhor divino da casa, que é a razão de ser 
comum aos dois. Na verdade, como costumes, esses atos são inteiramente 
distintos e historicamente contingentes. Já as relações sociais que eles 
expressam são do mesmo tipo e são generalizáveis para várias sociedades. 
Portanto, pode-se ter uma ciência da sociedade mas apenas uma história da 
cultura. (SAHLINS, 2004, p. 15. Grifos do autor) 
 

Algo semelhante acontece com as línguas e variedades linguísticas segundo essa 

visão. Mas não apenas isso: também essa estrutura pressupõe de antemão lugares 

vantajosos e lugares desvantajosos. Lugares hierarquicamente determinados: há 

sempre o que está acima e abaixo em termos de prestígio social. Assim, tanto o tema 

da estrutura social condicionante quanto o tema da dominação, do poder e da 

violência simbólica – que o sociólogo francês Pierre Bourdieu transferiu da Sociologia 
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para a Linguística - continuam no núcleo embrionário da categorização 

sociolinguística de variáveis com maior ou menor prestígio social.  

 Para Bourdieu, a língua é uma “estrutura estruturante (e estruturada)” e por isso 

ocupa um lugar especial na análise social e das relações de poder no interior de um 

grupo determinado. Por isso, a categoria poder seria central na análise linguística, já 

que a diversidade estaria inserida em relações não-democrática nem simetricamente 

estruturadas. Tal proposta é importante na medida em que, no nosso caso, estamos 

lidando com tensões e conflitos linguísticos no meio de um processo de colonização 

e dominação explícita.  

 
É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 
conhecimento que os ‘sistemas simbólicos’ cumprem a sua função política de 
instrumentos de legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a 
dominação de uma classe sobre outra (violência simbólica) dando o reforço da 
sua própria força às relações de força que as fundamentam e contribuindo 
assim, segundo a expressão de Weber, para a ‘domesticação dos dominados’”. 
(BOURDIEU, 2004: 11)  

  

 Por todas essas razões, a reflexão sobre o significado social subjacente ao uso 

e à concepção de língua extrapola o método sociolinguístico com foco principalmente 

quantitativo. Tradicionalmente, a sociolinguística laboviana trabalha com a noção de 

estratificação social e com variáveis extralinguísticas clássicas, como idade, sexo, 

grau de instrução, ocupação, etnia, acesso a bens materiais e culturais, etc. 

Entretanto, os significados sociais das variáveis, interpretados a partir dos resultados, 

são pouco discutidos, como se os dados falassem por si só e ‘revelassem’ uma dada 

realidade sociolinguística a priori em vez de a constituírem em sua relação dialética 

com o falante na produção de sentidos. Tal visão, apesar de aceitar que o indivíduo 

constrói essa estrutura social em uma relação dialética, continua a pressupor que há 

uma hierarquia estanque, que não pode ser relativizada e reconstituída a cada gesto 

e contexto de fala. A cada interação. O problema maior dessa visão de língua é que 

ela desconsidera justamente o aspecto dinâmico e heterogêneo das trocas sociais e 

como elas interferem nos atos de fala. Questões como tempo, interlocutor e 

situacionalidade são desprezadas, uma vez que uma ocorrência medida em um mês 

pode ser completamente diferente seis meses depois. Isso é especialmente evidente 

em sociedades cujos processos históricos mudam muito rapidamente. Para Deborah 

Cameron (1990), a explicação dada habitualmente no paradigma quantitativo da 

sociolinguística para o postulado “a língua reflete a sociedade”, correlacionando 
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padrões de variação da língua a fatores sociais ou demográficos, é insuficiente e 

problemática:  

 
O primeiro problema é ser dependente de uma teoria social ingênua e 
simplista. Conceitos como “norma”, “identidade”, etc. e modelos sociológicos 
de estruturas/divisões como classe, etnia e gênero, são usadas como “piso”, 
embora eles mesmos permaneçam carentes de explicação. Em segundo 
lugar, tem o problema de como relacionar o social ao linguístico (qualquer 
que seja nossa concepção do social). A explicação “língua reflete sociedade” 
implica que de algum modo existem estruturas sociais antes da língua, a qual 
simplesmente “reflete” ou “expressa” as categorias mais fundamentais do 
social. Cabe argumentar, porém, que precisamos de um modelo bem mais 
complexo que trate a língua como parte do social, interagindo com outros 
modos de comportamento e tão importante quanto qualquer um deles. 
(CAMERON, 1990, p.) 

 

 O quanto a Sociolinguística flexibiliza tais variáveis segundo as noções de 

cultura nas teorias mais recentes da Antropologia? O quanto o método sociolinguístico 

incorpora em seus trabalhos de campo as ferramentas advindas do método 

etnográfico e releva as maneiras específicas de um falante estar no mundo (as 

implicações de ser multilíngue, por exemplo)? 

 Como usar os postulados desse modelo teórico em comunidades de fala de 

algumas regiões da Índia, de certos países da África ou da Indonésia em que o grau 

de diversidade linguística é altíssimo? Como as trocas linguísticas, os repertórios de 

uso, os valores simbólicos de cada língua em cada contexto podem ser descritos e 

explicados, quando envolvem inúmeras línguas que não são oficiais, que sequer são 

reconhecidas pelo Estado, que não têm descrições, prescrições, normas, 

metalinguagem? Como usar esses mesmos parâmetros para estudar as práticas 

linguísticas de falantes que usam ao mesmo tempo em suas interações cotidianas, 

oito, nove, dez línguas diferentes? E interagem com outros falantes que igualmente 

são tão multilíngues como eles? 

 Monteagudo (2011, p. 18) adverte que é preciso ter muito cuidado55 para não 

se aplicar mecanicamente à situação de uma língua particular esquemas derivados 

da análise de outras situações dadas, pois todos os estudos sobre variação linguística 

são contextualmente (culturalmente) dependentes num grau muito específico. 

Acrescento que tal cuidado agrava-se quando a situação envolve bi- ou multilinguismo 

                                                           
55 Isso acontece especialmente com as línguas pluricêntricas como o espanhol, o inglês, o português, o francês, 
as quais têm diversas normas nos vários países em que são faladas, bem como configurações sociolinguísticas 
específicas, consoante os aspectos etno-culturais, sócio-econômicos, históricos e contatuais de cada sociedade. 
(Cf. sobre o estatuto do português, os capítulos 1.3 e 4.1 desta tese.) 
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com idiomas que entram em contato com línguas de substratos diferentes em cada 

nação (como é o caso do português e do espanhol). 

 
O paradigma variacionista foi construído (do mesmo modo que os paradigmas 
“invariacionistas” que o precederam) a partir tanto do estudo de línguas 
normais, isto é, línguas plenamente desenvolvidas como idiomas de cultura e 
estabelecidas como oficiais em Estados (oficialmente) monolíngues quanto do 
estudo dos locutores monolíngues dessas línguas (Milroy; Milroy, 1997, p. 50-
55). Em tais condições, precisamente, a distinção entre variação intersistêmica 
e intrassistêmica parece evidente; pelo contrário, numa situação de contato 
linguístico está longe de ser evidente, pois ambas as variações se encontram 
inteiramente interligadas, a ponto de não haver maneira de distinguir uma da 
outra. (MONTEAGUDO, 2002, p. 18). 

 

A questão teórica na Sociolinguística deve avançar, a meu ver, em tentar 

explicar a relação entre os diversos usos que um mesmo falante faz tendo disponível 

um vasto repertório linguístico, movendo-se entre muitos comportamentos linguísticos 

condicionados pela situacionalidade e pelas circunstâncias singulares de cada ato de 

fala (uns usos hegemônicos, outros contra-hegemônicos; uns com poder em domínios 

secundários – como escola, igreja, governo, consulta médica - outros com poder em 

domínios primários, como família, amigos, casamento, mercados, ritos). Como variam 

de cultura pra cultura os domínios, os valores sociais atribuídos às línguas e às 

variedades, os repertórios, e os códigos de interpretação, um modelo de análise 

linguística adequado a essa descrição deve pressupor a descrição e a interpretação 

contextualizada da relação entre os elementos e o significado que assumem nessa 

teia de significados56.  

 

 

2.1.4  Gumperz e Dell Hymes: atitude como performance na interação  

 

As perguntas fundadoras da sociolinguística57, entre elas “por que as 

variedades de baixo prestígio persistem?” (RYAN, 1979; GUY, 1980) não podem ser 

respondidas sem um olhar interdisciplinar. Com esse propósito, nos anos 60, John 

Gumperz e Dell Hymes (GUMPERZ; HYMES, 1964) buscaram uma interface com a 

sociologia, a antropologia, o método etnográfico, etc. para o estudo da interação entre 

língua e vida social e fundaram um campo de pesquisa denominado Etnografia da 

                                                           
56 Conceito de Geertz ([1973] 1989). 
57 Entre os cinco problemas nucleares da Teoria da Variação (LWH, 1968),  a questão da valoração social das 
variantes linguísticas está inserida no quinto problema: a avaliação.  
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Fala58 - cujo texto primordial é The Etnography of Speaking (1962) - ou também 

Etnografia da Comunicação, a partir da publicação, dois anos depois, de The 

Etnography of Communication (1964). Os métodos desenvolvidos por essa área de 

estudos trazem uma aproximação com a Antropologia Cultural e seus métodos 

interpretativos como uma tentativa de “preencher o vácuo entre a linguística e as 

ciências sociais”. Dela, “a Etnografia da Fala toma emprestada a vocação para a 

comparação, para o trabalho empírico” (HYMES, 1962, p. 101). 

Se a fala é o principal instrumento de interação social, fazer uma etnografia da 

fala é investigar os significados socialmente situados contidos nas mensagens verbais 

e não-verbais conduzidas em uma interação, com o objetivo de formular teorias 

descritivas da língua como um sistema cultural ou parte de um sistema cultural. 

“Comunidade de fala” é aqui definida em termos do conhecimento linguístico 

partilhado e da habilidade dos seus membros para a produção e interpretação de fala 

socialmente apropriada. A tarefa do etnógrafo da fala, para Dell Hymes (1962), 

envolve determinar os significados da fala na avaliação dos membros de cada 

comunidade, o que, além do conhecimento de variedades e códigos, envolve sua 

distribuição no repertório linguístico dos falantes (Gumperz, 1964). As normas, 

estratégias, princípios e valores enraizados nas regras de fala da comunidade podem 

ser chamados de “contexto nativo da atividade linguística”. 

Na década que se seguiu a essas obras, produziram-se pesquisas que 

desenvolveram conceitual e metodologicamente esse quadro e que foram reunidas 

na Conference on the Etnography of Speaking, em Austin, em 1972. Vinte relevantes 

trabalhos foram publicados no volume Explorations in the Ethnography of Speaking, 

organizado por Richard Bauman e Joel Sherzer, e abarcam pesquisas sobre 

performance, atos de fala, eventos, situações, etnologia nas perspectivas de 

categorias nativas de comunicação específicas de várias comunidades de fala ao 

redor do mundo59. Em todos esses estudos, língua e comunidade de fala são vistas 

sempre como heterogêneas e situacionalmente consideradas:  

O uso da linguagem não ocorre em frases isoladas, mas em unidades 

naturais de fala. Estabelecendo abstratamente: atos de fala, eventos e 

                                                           
58 A clássica obra de Baumann e Sherzer, Explorations in the Etnography of Speaking (1974), reúne 21 artigos em 
que esse tema é fartamente discutido e exemplificado.  
59 Esse volume abarca pesquisas sobre a identidade linguística de índios Vaupés na Colômbia; rituais de fala na ilha de Roti, 
Indonésia; a noção de ‘tempo’ na fala dos índios da reserva de Warm Springs, em Oregon; as convenções conversacionais na 
vila de Antigua, no Mar do Caribe; usos na fala de homens e mulheres em uma aldeia em Madagascar; o papel da fala do 
ministro Quaker nesse grupo religioso; manipulação de status nas saudações em Wolof; rituais de encontro Maori; a fala 
negra (Black English) das ruas nos EUA, entre outros). 
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situações; dito de forma mais concreta: saudações, despedidas, narrativas, 

conversas, piadas, cantos de cura, ou períodos de silêncio. (BAUMAN; 

SHERZER, 1974, p. 9)60 

Dois conceitos importantes surgem nessa obra como categorias explicativas 

que serão desdobradas nas pesquisas sobre fala nas décadas seguintes, 

performance e evento: 

 
O nexo de todos os fatores que destacamos é a performance. Concebemos 
a performance em termos de interação entre recursos e competências 
individuais, dentro do contexto de situações particulares. Performance, 
assim, tem uma qualidade de emergência, estruturada pelo exercício situado 
e criativo de competência.  
A tarefa do etnógrafo da fala, então, é identificar e analisar as inter-relações 
dinâmicas entre os elementos que vão compor a performance, para a 
construção de uma teoria descritiva da língua como um sistema cultural em 
uma sociedade particular. (BAUMAN; SHERZER, 1974, p. 7)61 

 

Também é contemporânea de Dell Hymes e John Gumperz a revisão que 

Clifford Geertz, pai da antropologia interpretativa norteamericana, faz da prática 

etnográfica, a partir de seu trabalho de campo sobre religião num distrito rural, 

Modjokuto, a 800 km de Jacarta, Java (e depois outro em Bali, e outro ainda no 

Marrocos):  

Esses anos consistiram em adquirir uma certa familiaridade com os recursos 
simbólicos por meio dos quais os indivíduos se viam como pessoas, atores, 
sofredores, conhecedores e juízes, em suma, como participantes de uma forma 
de vida. [...] O que havia começado como uma investigação do ritual e da 
crença na sociedade, como uma espécie de mecânica comparada, 
transformou-se, ao se adensar a trama e me enredar, no estudo de um exemplo 
particular da produção de sentido e suas complexidades. (2001, p. 25) 

 
Para esse autor, o estudo da cultura do outros povos implica “descrever quem 

eles são, o que pensam que estão fazendo, e com que finalidade pensam o que estão 

fazendo”. Para isso, é necessário adquirir uma familiaridade operacional com os 

conjuntos de significado em meio aos quais elas levam suas vidas (2001, p. 26). As 

propostas de Hymes e Gumperz para o estudo social da língua vêm ao encontro dessa 

proposição de Geertz.  

                                                           
60 Language use does not occur in isolate sentences, but in natural units of speaking; state abstractly: speech acts, events and 
situations; stated more concretely: greetings, leave-takings, narratives, conversations, jokes, curing chants, or periods of 
silence. (BAUMAN; SHERZER, 1974, p. 9) 
61 The nexus of all the factors we have outlined is performance. We conceive of performance in terms of the interplay between 
resources and individual competence, within the context of particular situations. Performances thus have an emergency 
quality, structured by the situated and creative exercise of competence. The taks of etnographer of speaking, then, is to 
identify and analyze the dynamic interrelationships among the elements which go to make up performance, toward the 
construction of a descriptive theory of speaking as a cultural system in a particular society. (BAUMAN; SHERZER, 1974, p. 7) 
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Geertz (1989) define a cultura como uma “teia de significado” que dá sentido à 

totalidade das práticas, instituições, domínios e experiências dos sujeitos de um grupo 

social determinado. Nesse sentido, para a antropologia contemporânea, a língua, 

tanto ou quanto as artes, a ciência, os modelos econômicos, entre outros, são 

“sistemas culturais” (em contraposição a leituras que interpretariam a linguagem como 

anterior ou exterior à configuração da cultura); isso significa, no caso da língua, 

entendê-la como “um corpo organizado de pensamento deliberado”, que faz sentido 

profundo na experiência cultural dos falantes (GEERTZ, 1997, p. 114). 

É importante lembrar que Geertz é um dos autores que faz parte da quebra 

epistemológica acontecida a partir dos anos 60 nas ciências humanas e sociais, a qual 

implicou uma transformação radical da matriz estruturalista. Nesse sentido, a partir de 

Geertz (e outros), a prática dos sujeitos sociais ganha uma relevância na pesquisa 

que não tinha sido reconhecida no estruturalismo, o qual considerava a estrutura 

social (e linguística, com Saussure) como um esquema abstrato, superior à vida 

mundana dos sujeitos. Assim, as ações dos sujeitos seriam apenas reflexos, 

representações da estrutura maior e serviriam para explicá-la. Com a virada da 

questão, propõe-se um novo lugar para os sujeitos sociais (falantes) e para a própria 

explicação social. A estrutura é substituída por “sistemas de significados”, múltiplos e 

muitas vezes contraditórios, entre os quais os sujeitos tecem o sentido de sua 

experiência no mundo. Assim, a explicação social, em Geertz, se transforma em um 

encadeamento de interpretações possíveis (GEERTZ, 2001). 

 Essa compreensão de língua como sistema cultural é muito importante neste 

ponto da tese porque permite acordar para dois aspectos. Primeiro, que pode-se 

entender que a língua é um sistema, como a religiosidade ou a família, constituinte da 

experiência social do falante. Não é um fato externo, um dispositivo ou um mecanismo 

que alguém tira, muda ou impõe em algum momento determinado da vida de um outro. 

A língua é constitutiva das relações sociais de um sujeito, mas também é constituída 

constantemente por elas, não no sentido de ser um veículo de comunicação, mas um 

forte marcador de identidade e de diferença. Com a língua, como com outros 

marcadores sociais, os sujeitos ou redes ou grupos sociais estabelecem relações 

semelhantes: produção, reprodução, etc. Isto é, o falante não apenas fala uma língua, 

disponível e externa a ele; ele é essa maneira linguística, encarna culturalmente uma 

relação com o sistema simbólico chamado “língua”, o conjunto de suas variações, os 

julgamentos que se atribuem a elas, sua memória, seus limites e possibilidades. O 



102 
 

 

falante, então, é um sujeito linguístico, no mesmo sentido que pode ser um sujeito de 

gênero ou um sujeito de raça/cor. Ele é as línguas que usa. 

 Segundo, lembrar esse fato permite-nos acessar o universo das diversidades 

culturais a partir de um lugar que não o das negatividades. Isto é, entender que as 

estruturas que dão sentido ao mundo não são as mesmas para todos os grupos 

humanos, que não existem formas universais de ser, de agir, de sentir, de 

representar... e de falar. Muito pelo contrário, não só evidenciamos a cada dia uma 

profusão maior de formas diferentes de ser humano, como damos à diferença um 

lugar de destaque em nossas análises. Aprendemos que a pluralidade de experiências 

culturais é um fato muito mais próximo e mais intenso do que imaginávamos. E para 

descrevê-la, ou para dar conta das perfomances no “contexto nativo da atividade 

linguística” no sentido metodológico, o relativismo deve sempre estar pressuposto: 

 
Trata-se da simples prescrição de que para serem inteligíveis as práticas e 
ideais de outras pessoas devem ser situados e seu próprio contexto 
compreendidos como valores posicionais num campo de suas próprias 
relações culturais, e não apreciados em termos de juízos intelectuais e morais 
fabricados por nós. O relativismo é a suspensão provisória dos nossos 
próprios juízos, a fim de situar as práticas em questão na ordem histórica e 
cultural que as tornou possíveis. (SAHLINS, 2004, p. 22). 
 
 

Para Bortoni-Ricardo, tal evolução no conceito de relativismo cultural foi uma 

das três premissas básicas -, além da heterogeneidade linguística inerente e a relação 

dialética entre forma e função linguística – para a emergência da Sociolinguística, na 

segunda metade do século XX (2005, p. 114). Segundo a autora, a premissa do 

relativismo cultural “rejeitava o mito de línguas e culturas primitivas e 

subdesenvolvidas, postulando a igualdade essencial e a equivalência funcional entre 

as línguas”, além de rejeitar a noção de dialetos ou variedades inadequados ou 

inferiores. Bortoni-Ricardo considera que tal premissa da igualdade essencial 

revolucionou a forma de encarar as variedades ou línguas minoritárias nas escolas, 

por fornecer munição teórica e tecnológica para combater o preconceito linguístico62. 

                                                           
62 Toda essa discussão sobre língua e identidade se agrava quando a L1, a língua de maior identidade para a 
pessoa, está em risco de extinção ou em competição com uma língua majoritária de maior prestígio. Quando 
envolvidas na educação formal, o ensino dos conteúdos do curriculum numa língua desconhecida impede o 
acesso da criança à informação de que precisa para estudar ou mesmo para viver. Por isso, muitos pesquisadores 
defendem que a utilização da língua materna na escola é um direito básico do indivíduo (ver Skuttnab-Kangas 
(1990) para um resumo dos argumentos. 
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No entanto, o discurso que se produz sobre a equivalência dialetal, muitas 

vezes mascara ou não chama a devida atenção para o fato de uma lógica hierárquica 

inter e intradialetal. Se todo ato de fala é um fato social, ele nunca está dissociado dos 

valores que o cercam e que lhes são atribuídos pelo falante e pelo ouvinte. Durante 

anos a Sociolinguística defendeu a equivalência dos dialetos sem ressaltar que em 

um contexto real dos usos linguísticos tal equivalência é uma utopia. Ou seja, se as 

línguas são iguais em termos de essência e função, são diferentes em termos dos 

valores que adquirem situacionalmente para os falantes, que constituídos no 

repertório de práticas dentro de cada língua enquanto sistema cultural, com suas 

relações próprias de poder e prestígio, o que é muito variável, especialmente em 

contextos multilíngues e multiétnicos. 

 John Gumperz (1982a) propõe uma perspectiva interacional e uma abordagem 

interpretativa da conversação como mais adequadas para a análise nas sociedades 

modernas industrializadas, nas quais as fronteiras sociais são difusas, e os falantes 

têm repertórios linguísticos diferentes, que se adequam a cada situação de uso. 

Principal teórico da Sociolinguística Interacional, Gumperz defende que não há 

normas e categorias sociais pré-existentes a partir das quais se prevê e explica o 

comportamento dos indivíduos; é a partilha dos repertórios linguísticos na interação 

em redes e seus objetivos comunicativos o que constitui a natureza da atividade 

linguística (GUMPERZ, 1982a, p. 4).  Por isso, os significados associados aos usos 

linguísticos não podem ser assumidos de antemão; é a função social das variantes 

que está no foco da compreensão da escolha linguística.  

Atitudes linguísticas, neste modelo teórico, ganham uma conotação relacional, 

interacional, portanto podem ser definidas como determinantes da performance do 

falante segundo a percepção de atributos físicos e comunicativos do ouvinte (GILES et 

al., 1991). Três abordagens relacionadas entre si vêm ao encontro dessa ideia na 

consideração das atitudes como marcadores de identidade de grupo: a Teoria da 

Acomodação, do psicólogo social Howard Giles (1973), o paradigma de Audience 

Design, associado à pesquisa de Allan Bell (1984), e o conceito de Footing (enquadre), 

introduzido por Gregory Bateson e desenvolvido por Erving Goffman (1979). 

  Giles e seus colegas de pesquisa, originalmente da Psicologia Social, 

introduziram os conceitos de convergência e divergência, a fim de explicar as escolhas 

linguísticas e estilísticas em termos da relação falante-ouvinte, e não como um 

processo de variação intra-individual, como postulara Labov. A convergência acontece 
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quando um indivíduo ajusta seus padrões de fala para coincidir com os de pessoas 

que pertencem a outro grupo ou identidade social. A divergência, ao contrário, 

acontece quando um indivíduo ajusta seus padrões de fala para distinguir-se das 

pessoas que pertencem a outro grupo ou identidade social. Ambas são melhor 

compreendidas como fenômenos locais, conversacionais, temporários e interativos. 

Ou seja, são escolhas feitas por indivíduos criativos para refletir seus sentimentos em 

uma situação particular, em um momento particular. Em outras circunstâncias, ou em 

outro estado de espírito ou fase da vida, a mesma pessoa pode fazer uma escolha 

oposta ou distinta livremente.  

  É claro que também pode haver tendências do grupo, da comunidade de fala. 

Novamente trago aqui a questão da delimitação do objeto de estudo e do método de 

pesquisa. Como esses conceitos foram concebidos? Direcionados a que tipo de 

interação? Pressupõe uma dupla direção de cima pra baixo e vice-versa?  Que fatores 

intervêm, em cada situação de comunicação, para que os indivíduos escolham a 

exercer divergência ou a convergência? Como analisá-los?  

  O que sabemos é que divergência expressa um sentimento de separação, de 

retirada, de recusa; ele desenha um limite invisível em torno do grupo a que um falante 

pertence e o qual não deseja compartilhar com o seu interlocutor. Essa linha divisória 

é móvel e diz respeito a cada indivíduo. Convergência, por outro lado, expressa 

unidade, um sentimento de identidade partilhada. Mas ambas as categorias não são 

do tipo se aplica ou não se aplica, e sim graduais, funcionam em um continuum. Quero 

dizer com isso que essas expressões e identidades são negociáveis, flexíveis, 

dinâmicas, não fixas e predizíveis. Que método seria adequado para medi-las? Será 

que algum método que não seja qualitativo, de pesquisa etnográfica, consegue dar 

conta das práticas dos falantes? 

Allan Bell (1984) estabelece o conceito conhecido como audience design, segundo 

o qual o estilo é essencialmente uma resposta do falante à sua audiência. Em função da 

avaliação que o falante pode sofrer por parte de elementos que nem precisam estar 

presentes na interação, ele pode redefinir a situação interacional em que se encontra em 

resposta à sua audiência “acomodando” sua fala ao interlocutor (adressee), de acordo 

com mudanças situacionais. Uma das engrenagens da variação intra e interfalante é a 

avaliação social. O que Bell (1984, p. 186) chama de referee é representado por uma 

terceira pessoa ou um grupo, não fisicamente presente na interação, mas com tanta 

relevância para o falante, que sua influência transcende o “estar presente”. Isso quer dizer 
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que nem sempre a referência para a “acomodação” da fala será o interlocutor. Esse 

aspecto terá especial serventia na análise dos nossos dados. 

Encontra-se também em Erving Goffman (1979) um grande contributo na 

introdução do conceito de footing63, isto é, o "alinhamento, a postura, a posição, a 

projeção do 'eu' de um participante na sua relação com o outro, consigo próprio e com 

o discurso em construção”: 

 
Uma mudança de footing implica uma mudança no alinhamento que 
assumimos para nós mesmos e para os outros presentes, expressa na 
maneira como conduzimos a produção ou a recepção de uma elocução. 
Uma mudança em nosso footing é um outro modo de falar de uma mudança 
em nosso enquadre dos eventos. (GOFFMAN, [1979] 2002, p. 113) 

   

Goffman considera a interação como um processo fundamental de identificação 

e de diferenciação dos indivíduos e grupos. De resto, estes não existem isoladamente: 

só existem e procuram uma posição de diferença pela afirmação, na medida em que, 

justamente, são "valorizados" por outros.  

Os conceitos desses três autores que acabamos de citar nos levam a pensar 

que a comportamento linguístico se molda pela aceitação do outro em dado momento, 

ainda que essa não seja a crença do falante. Então onde se aloja a atitude? Ela está 

em algum lugar profundo, onde mora a identidade?   

Tais aproximações entre o sócio-interacionismo (Goffman), a antropologia 

simbólica (Geertz), a etnografia da fala (Dell Hymes e John Gumperz) inauguram a 

Sociolinguística Interacional, a “segunda onda” nos estudos da variação linguística, 

marcadamente influenciada pelos antropólogos norte-americanos (Dell Hymes 

organiza em 1974 um livro chamado “Rethinking Anthropology”). Tal convívio e 

proximidade ajudou a linguística a incorporar conceitos como sistema cultural, 

relativismo linguístico, interação social e performance, fundamentais para o diálogo 

com as ciências sociais. A partir disso, o uso da língua pode ser visto como um ato 

performático (as teses de Austin demonstram que não existem entre ação e fala 

apenas relações extrínsecas, mas ações intrínsecas, e se alguém diz “eu juro” está 

conciliando em um mesmo ato de fala esses dois níveis). O aspecto agentivo da 

performance é atualizado por Judith Butler - filósofa feminista, teórica do gênero e da 

sexualidade -, que enfatiza o aspecto político da performance e o seu exercício de 

poder, a performatividade. Trata-se de uma teoria anti-essencialista da subjetividade 

                                                           
63 Traduzido como “enquadre” por Beatriz Fontana, 2002, na versão brasileira do artigo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Interac%C3%A7%C3%A3o
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em que o desempenho é um exercício de repetição e dependente de um público social 

(noção de iterabilidade do discurso). Deste modo, este desempenho ganha aparência 

de substância e continuidade, que lhe conferem poderes constitutivos. No anti-

essencialismo de Butler, categorias como sexo (gênero), são vistas como algo que se 

"forja", ao invés de algo que se "é". “Sexo é um construto ideal que é forçadamente 

materializado no tempo. Não se trata de uma condição estática de um corpo, mas de 

um processo em que normas regulatórias materializam o ‘sexo’ e produzem essa 

materialização por meio da forçosa reiteração dessas normas.” (BUTLER, 1993, p. 2) 

Um raciocínio análogo pode ser feito em relação à língua como um sistema simbólico, 

dinâmico e constituído na experiência prática dos falantes. 

À concepção de atitude linguística nesse modelo subjaz a noção de língua 

como estruturante do, mas também estruturada pelo falante. Uma atitude linguística 

também pode ser constitutiva da prática social por meio de escolhas, resistências, 

recusa de certos papéis e opção consciente por outros. Nesse modelo, talvez 

tenhamos mais subsídios para pensar em nossa pergunta: o que leva um falante, no 

caso de ele ter acesso a uma variedade prestigiosa, a escolher aquela de menor 

prestígio? Que forças e fatores estão em jogo?  

A perspectiva da prática quebra a aparente tirania da estrutura linguística pré-

formatada. Seus pesquisadores minam, por exemplo, a ideia de sexo/gênero como 

uma dimensão pré-definida na estrutura sociolinguística a despeito de todo o 

desenvolvimento nas últimas décadas nas teorias sociais de gênero e sexualidade. 

Penelope Eckert é uma das pesquisadoras que têm trabalhado esse aspecto na 

relação entre variação, estilo, identidade e prática social, em uma profunda 

perspectiva etnográfica, com adolescentes norte-americanos: 

  

Variação não reflete simplesmente um significado social; ela é parte dos 
meios pelos quais esse significado emerge. Um estudo do sentido social na 
variação, então, não pode ver os falantes como usuários incidentais de um 
sistema linguístico, mas deve vê-los como agentes para a construção 
contínua e reprodução desse sistema. Significado social na variação não é 
um conjunto estático de associações entre as variáveis linguísticas internas 
e as variáveis sociais externas; ele é continuamente criado através das 
variáveis linguísticas e o engajamento social dos falantes enquanto eles 
percorrem seus caminhos através da vida. (ECKERT, 2000, p. 43. Grifo 
nosso)64. 

                                                           
64 Variation does not simply reflet a ready-made social meaning; it is part of the means by which that meaning emerges. A 
study of social meaning in variation, then, cannot view speakers as incidental users of a linguistic system, but must view them 
as agentes in the continual construction and reproduction of that system. Social meaning in variation is not a static set of 
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A agentividade na contrução social da identidade linguística tem, na 

reinterpretação teórica que Eckert faz da variação, um campo aberto para novas 

possibilidades analíticas. Possibilidades de ir além do conjunto de parâmetros postulados 

pela sociolinguística variacionista (classe social, idade, sexo, etnia) para estudar o 

significado social das práticas linguísticas. Como Eckert, muitos sociolinguistas têm se 

distanciado da ideia de “comunidade de fala” e preferido a ideia de “comunidade de 

prática”65 tratando do “fazer” social em lugar do “ser” estrutural, e focando no papel do 

falante como “agente” (ECKERT, 2000; 2008; COUPLAND, 2007)66.  

 
Comunidades de prática são definidas por três caracteristicas específicas: 
engajamento mútuo, um empreedimento negociado em conjunto, e um 
repertório compartilhado. Um exemplo de uma comunidade de prática é uma 
banda de rock na escola. [...] Na verdade, muitos outros grupos de 
adolescentes podem ser legitimamente consideradas comunidades de 
prática, porque envolvem "um processo de aprendizagem social". [...] As 
comunidades de prática são essencialmente agentivas, quer dizer, elas 
constituem fóruns através dos quais os indivíduos exercem aspectos de sua 
identidade volitivamente. (TROUSDALE, 2010, p. 22) 
 

Para Eckert, a comunidade de prática foca no grupo social e na mobilidade 

individual do dia a dia, e na co-construção da identidade do indivíduo e da comunidade 

(2000, p. 40). É nesse sentido que, dialogando com a noção de agência, apresento a 

ideia de âmbitos de eficácia67, que mais do que a noção de domínio de Fishman 

(1972), permite ver os efeitos das atuações, ações e práticas dos sujeitos, nas quais 

as identidades linguísticas se forjam, se polarizam, se negociam, se politizam. A ideia 

de âmbito de eficácia remete a espaços temporários ou ritualizados de “encarnação” 

de papéis sociais e de poderes. Os falantes plurilíngues, assim, são atores sociais que 

agem na coletividade segundo regras do repertório metacomunicacional nativo, e, em 

certos âmbitos nos quais se movem, suas práticas linguísticas “impactam” na 

experiência dos outros. Relaciono à ideia de âmbito de eficácia, a distinção proposta 

por Altenhofen (2013a e 2013b) entre plurilinguismo, que pressupõe a agentividade e 

a atuação dos falantes, e multilinguismo, que pode ser considerado apenas como um 

“cenário”. 

                                                           
associations between internal linguistic variables and external social variables; it is continually created through the joint 
linguistics and social engagement of speakers as they navigate their ways through life. (ECKERT, 2000, p. 43). 
65 Conceito forjado pelas antropólogas Lave, Jean and Etienne Wenger. Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1991. Wenger, Etienne. Communities of practice. New York: Cambridge University 
Press, 2000. 
66 Para uma discussão mais detalhada, ver Journal of Sociolinguistics, vol. 9, edição 4, 2005, pp 582-594. 
67 Essa ideia é inspirada por uma leitura ainda preliminar da importante antropóloga inglesa Marylin Strathern (2006, pp 143-
158). 
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Além da ideia de âmbitos de eficácia como um espaço de atuação, aqui é 

importante trazer o conceito de evento, ou acontecimento, que já havia sido definido 

pela Etnografia da Fala como “uma parte significativa inserida em uma situação de 

fala”68 (Hymes, 1972) e que Marshal Sahlins (2007) analisa em relação à estrutura da 

seguinte forma: 

 
Como havemos de conciliar estruturas que são lógicas e duradouras com 
eventos que são emocionais e efêmeros? As primeiras pertencem, de certo 
modo, à ordem do real e do eficaz, ao passo que a potência aparente dos 
eventos é apenas ilusória. [...] A estrutura está para o evento assim como o 
social está para o individual, o essencial para o acidental, o recorrente para o 
idiossincrático, o invisível para o visível, o regido por lei para o aleatório, o 
cotidiano para o extraordinário, o silencioso para o audível, o anônimo para o 
autoral, o normal para o traumático, o comparável para o singular, e assim 
por diante. (SAHLINS, 2007, p. 320). 
 
 

Para ele, o evento adquire sentido na estrutura que cultural e historicamente o 

antecede e excede; não há evento sem sistema, e não se pode separar o que 

aconteceu realmente, concretamente, do significado atribuído ao acontecimento pelos 

atores sociais que o vivenciaram. Assim, fenômenos exógenos que irrompem em uma 

sociedade a partir da natureza ou de outra sociedade (como a colonização de 

Moçambique ou a sua Independência) não têm a sua significância histórica a partir 

das propriedades “objetivas” do acontecimento, mas da maneira como essas 

propriedades são acolhidas na cultura em questão, “maneira esta que nunca é a única 

possível” (SAHLINS, 2007, p. 323). 

Para o autor, os eventos endógenos se assemelham aos exógenos, e, embora 

num sentido físico todo ato humano se qualifique como evento, nem toda ação 

humana é um evento histórico, no sentido de modificar a ordem das coisas. “Uma 

ação humana é um valor dotado de sentido, cuja existência e efeito não podem ser 

determinados a partir de suas propriedades físico-empíricas. Recordemos alguns 

exemplos famosos: a diferença entre uma piscadela e o pestanejar, ou entre deslocar-

se do ponto A para o ponto B e “ir pra casa”. (SAHLINS, 2004, p. 326). As inclinações 

do indivíduo ou as biografias individuais não têm suas características especificadas 

pelas estruturas e relações de ordem superior, como a história, mas de algum modo 

uma está determinando a outra (o evento não pode ser reduzido à estrutura e vice-

                                                           
68 Hymes (1972, p. 58) distingue uma hierarquia de unidades entre situação de fala (uma festa por exemplo); evento de fala 
(alguém contando na festa uma piada a um grupo) e ato de fala (alguém desculpar-se: “Desculpe, não compreendi a piada”). 
Essas unidades estão dispostas hierarquicamente de forma que o ato faz parte do evento, que por sua vez faz parte da 
situação. 
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versa). O evento então é ao mesmo tempo um fenômeno que tem forma, força e 

causas próprias e a significância que esses atributos adquirem no contexto social – 

significância no sentido de significado e importância (SAHLINS, 2004, p. 325). 

No encontro e interação entre esses dois níveis, pergunta Sahlins, “como 

podem essas totalidades sociais ser reduzidas a individualidades, permitindo assim 

que destinos pessoais moldem os destinos coletivos?” Ao que ele próprio responde: 

“Esses são os enigmas fundamentais do evento” (SAHLINS, 2004, p. 327). Isso nos 

obriga a retomar a dialética entre os dois planos da língua como produto teórico da 

Sociolinguística: a heterogeneidade variável da língua deve ser considerada no plano 

do indivíduo e ou da coletividade? Esses planos são separáveis teórica e 

metodologicamente? Quais as implicações de privilegiar em termos empíricos um ou 

outro plano? (Voltaremos a essa questão em 2.2) 

 Assim, recorrer à ideia de âmbitos e de eventos, como espaços e momentos 

circunscritos e únicos, permite diferenciar as múltiplas ordens, planos, experiências e 

escalas de relações dos atores sociais, evitando generalizações quantificativas do 

tipo: “jovens de classe baixa usam mais as variedades X no estilo de fala espontânea” 

e permitindo que se interpretem realidades como “em certo espaço temporal, 

circunscrito e ritualizado, o jovem Fulano atuou de tal forma de acordo com tais 

elementos de sua comunidade de prática e guiado por tais circunstâncias singulares” 

(ECKERT, 2005; COUPLAND, 2007). Pensar então em termos de âmbitos de eficácia 

no marco disso que tem se chamado “sociedade complexa” nos exige olhar para esses 

universos, desde suas próprias lógicas e perspectivas, na maneira como produzem, 

conceitualizam, imaginam suas relações e expressões de poder. De diversos poderes. 

Eficácia é poder temporário, performático, atualizado em espaços de relação (rituais, 

por exemplo) específicos. Além disso, eficácia pressupõe um permanente 

investimento dos sujeitos (culturais) para “impactar” nos outros, para criar/marcar a 

diferença e, simultaneamente, reafirmar/criar as identidades, “a cada evento”.  

Atitudes linguísticas aqui são tomadas como práticas de organização e 

produção social não uniformes nem estáveis, mas que cobrem diversas experiências 

culturais. Como veremos, não existe uma imagem fixa de atitude favorável ou 

desfavorável a certa língua ou variedade linguística, mas múltiplas versões e 

possibilidades, assimetricamente conectadas, em permanente concorrência relacional 

inter e intra-subjetiva. E não se trata só do antagonismo entre língua oficial e não 

oficial, língua majoritária e minoritária, classe alta e classe baixa, variáveis de prestígio 
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e estigmatizadas, homens e mulheres, jovens e velhos, etc., mas de possibilidades 

hierarquicamente tensionadas também dentro do repertório linguístico de um mesmo 

indivíduo. Múltiplas formas de usá-las compõem – muitas vezes conflitivamente – os 

usos linguísticos de um falante plurilíngue. A noção de âmbito significa o espaço 

desterritorializado em que as línguas (em intersecção com os demais marcadores 

sociais) disputam espaço, se atualizam, performatizam, defendem, atacam, fogem, 

ressurgem. Essas ações não são extra-culturais, marginais, tangenciais, mas 

corporificadas, incorporadas. 

Como se traduzem nas práticas linguísticas essas atitudes e julgamentos 

subjetivos dos falantes? Quais as fronteiras entre as valorações e quais seus trânsitos, 

fluxos e inversões? Quais as condições de possibilidade de ser um falante multilíngue 

nos espaços temporais da pós-colonialidade dentro das condições sociolinguísticas 

de um país como Moçambique?  

 A fixação disjuntiva tão cara à metodologia sociolinguística é menos útil para a 

nossa análise do que as ideias de performance, agência, âmbitos de eficácia e 

eventos. Antes de ter de se mover entre ser falante de xichangana ou de português, 

no domínio da família ou da escola, do curandeiro ou do médico (ver tabela de 

domínios das línguas no capítulo 4), da tradição ou da modernidade, preferimos 

encarar o falante como sendo tudo isso ao mesmo tempo, com todas essas 

“potencialidades” instavelmente dispostas em seu repertório. As razões pelas quais 

os falantes adquirem as línguas, constroem esses recursos e ganham essas potências 

todas nas suas trajetórias de vida69, potências de alternar cosmologias linguísticas 

como que troca de roupa (muito mais fluentemente) e conciliar todas as identidades 

nesse hibridismo cultural e étnico é o que me interessa descrever na etnografia que 

apresentarei adiante.  

 

 

2.1.5 LePage e Tabouret-Keller: atitude como ato identitário 

 

  Os sociolinguistas que também nos anos 60 debruçaram-se sobre as 

realidades multilíngues que produziram pidgin e crioulos, especialmente em regiões 

de colonização como o Caribe e a Indonésia, tiveram grande contribuição no estudo 

                                                           
69 A despeito da ausência de uma política linguística multilíngue por parte do Estado. 
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da linguagem como expressão da identidade individual ou de grupo. Entre eles, 

destaca-se Robert Le Page, um dos principais responsáveis sobre estudos 

pidginização e crioulização das línguas70. Nos anos 50, Le Page passou muitos anos 

estudando o Crioulo Jamaicano no Caribe e, depois de passar quatro anos na 

Universidade da Malásia em Kuala Lumpur71, dirigiu um levantamento das 

comunidades multilíngues nas Honduras Britânicas (atual Belize) e Santa Lúcia. A 

pesquisa, produzida em conjunto com Andrée Tabouret-Keller, da Universidade de 

Estrasburgo, França, formou a base para a publicação de Acts of Identity: Creole-

based Approaches to Language and Ethnicity, um trabalho inovador na área da 

criolística, o qual desenvolveu compreender a variação no uso e na escolha das 

línguas em contato em Belize.  

  A tese central desse modelo é que “o indivíduo cria para si mesmo os padrões 

de seu comportamento linguístico de forma a assemelhar-se àqueles grupos com que 

ao longo do tempo que ele pretende ser identificado ou de modo a ser diferente 

daqueles de que ele deseja distinguir-se".72 (LEPAGE; TABOURET-KELLER, 1985, 

p. 181. Grifos nossos). A seguir os autores argumentam que os "atos de identidade" 

só são possíveis ao indivíduo na medida em que: 

a) Pode se identificar os grupos envolvidos; 

b) Tem tanto acesso facilitado ao grupo, quanto capacidade de analisar seu 

comportamento, ou seja, seus padrões de fala; 

c) Possui uma motivação forte o suficiente para adaptar seu comportamento 

ao do grupo, e a motivação é reforçada ou rejeitada por ele; 

d) Tem a capacidade de modificar o seu próprio comportamento. 

  Ressaltando os prós e os contras desses princípios, Rickford (2011, p. 253) 

defende que eles dão atenção às forças sociais e aos fatores sócio-psicológicos que 

motivam a variação sociolinguística, mais do que qualquer outro modelo variacionista, 

por exemplo a sociolinguística quantitativa laboviana (com exceção do estudo de 

Labov em Martha Vineyard em 1963). Para ele, o modelo é “verdadeiramente sócio-

linguístico”, e, ao privilegiar a dimensão social, pode fazer contato frutífero com a 

                                                           
70  A obra seminal “Pidginization and Creolization of Languages”, editada por Dell Hymes em 1968, decorre da Segunda 
Conferência International sobre Línguas Crioulas, em Mona, Jamaica, organizada por LePage.  Ele também foi um dos 
fundadores da Sociedade de Linguística do Caribe, da qual ele foi eleito presidente quatro anos depois. 
71 Segundo dados do Ethnologue (2013), a Malásia tem 28.639.000 habitantes e 140 línguas. 
72 The individual creates for himself the patterns of his linguistic behavior so as to resemble those of the groups with which 
from time to time he wishes to be identified or so as to be unlike those from whom he wishes to be distinguished. 
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teoria social nas ciências sociais. Uma vez que enfatiza o papel do indivíduo como um 

agente criativo, projetando várias identidades através de seus atos de fala, coloca este 

modelo na categoria das mais recentes abordagens em que o papel constitutivo, 

agentivo da linguagem é enfatizado. Outra vantagem do método de Le Page, para 

Rickford, é que, ao favorecer o trabalho com pequenos grupos auto-selecionados 

(mais do que por categorias como idade, sexo, classe, etnia) e estar aberto para as 

escolhas distintivas dos indivíduos, o modelo está em sintonia com o método 

etnográfico das “comunidades de prática" abordagem que um crescente número de 

sociolinguistas (por exemplo ECKERT, 2000, DAVIES, 2005, MALLINSON AND 

CHILD, 2008) consideram frutífera - adicional ou alternativa - para medir a variação 

sociolinguística (RICKFORD, 2011, p. 254). 

  LePage e McEntegart, pesquisando sobre o multilinguismo em Belize e Santa 

Luzia, justificam não ter dividido a população de acordo com categorias 

socioeconómicas pré-estabelecidas (como Labov, 1972 e Trudgill, 1974) e, em 

seguida, selecionado uma amostragem de cada categoria, porque não conheciam 

suficientemente a estratificação cultural, econômica e étnica das comunidades a 

estudar. Tal procedimento os impediria de descobrir qualquer coisa sobre a estrutura 

social emergente que não fosse em termos dessas categorias importadas e pré-

definidas. Era parte do seu objetivo descobrir que mecanismos sociais atuavam, e 

quais grupos iriam surgindo de acordo com os sintomas linguísticos, e não vice-versa. 

(LEPAGE; McENTEGART, 1982 p. 107) 

  O foco na linguagem como expressão da identidade individual e da capacidade 

do indivíduo de modificar seu comportamento em direção a adaptá-lo ao grupo teve 

implicações importantes para Le Page na definição do que é uma língua. Alguns 

sociolinguistas defendem que não se pode focar tanto no indivíduo a ponto de 

prescindir das noções de grupo ou classe social, sob “risco de atomizar 

indefinidamente a realidade sociolinguística e bloquear qualquer possibilidade de 

análise teórica e em grande escala” (MONTEAGUDO, 2011, p. 38). Muitos 

antropólogos na década de 60, discípulos de Malinowsky, recusavam-se a construir o 

conceito de cultura em qualquer nível que não fosse “amplamente inclusivo”, como a 

“sociedade”, a “comunidade de fala”, os “grupos”. Bateson (1972, p. 64), em resposta 

a eles, defende que o escopo da pesquisa de contato cultural pode abranger as 

diferenças individuais entre pessoas diferentes (do homem para a mulher, do velho 

para o jovem, do aristocrata para o plebeu, etc.), estendendo a ideia de contato até 
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mesmo ao processo pelo qual uma criança é formada na cultura em que nasceu. Sigo 

afirmando que não se trata de um impeditivo teórico - tampouco metodológico - 

complementar a noção de grupo, classe, comunidade de fala (ou de prática) com uma 

abordagem etnográfica que dê conta das práticas individuais, principalmente em 

contextos em que tais práticas são tão complexas, que não são apreensíveis por 

métodos quantitativos ou correlacionais.  

Pelo contrário: a sociolinguística correlacional raramente deu conta de estudar 

em profundidade questões culturais ou identitárias da comunidade de fala: 

 
Tome-se por exemplo a noção de falantes expressando uma identidade social. 
É moeda corrente entre sociolinguistas, mas um cientista social poderia levantar 
algumas questões embaraçosas a respeito dela: as pessoas realmente “têm” 
essas identidades sociais fixas e monolíticas, consistentemente expressas por 
seu comportamento? Além disso, é certo ver o uso da língua como expressão de 
uma identidade que é separada da língua e anterior a ela? Levando o problema 
até um ponto mais obscuro: não seria o caso do modo como eu uso a língua ser 
parcialmente constitutivo de minha identidade social? Parafraseando Harold 
Garfinkel, os atores sociais não são “bobos” [dopes] sociolinguísticos. O modo 
como eles constroem e negociam identidades precisa ser examinado em alguma 
profundidade antes que se possa dizer muita coisa da relação entre língua e 
identidade. (CAMERON, 1990) 

 

Os “atos de identidade”, que em certo sentido aproximam-se da teoria da 

acomodação de Giles, da noção de footing de Goffman, são a definição mais 

aproximada da ideia que tenho de atitude linguística. Um exemplo bem sucedido de 

grupo que fez este mesmo tipo de trabalho é o liderado por Isabelle Leglise e Bettina 

Migge, o qual estuda as práticas e representações linguísticas na Guiana Francesa, 

onde há uma grande heterogeneidade linguística.  

 O conceito de Le Page de atos de identidade tomados circunstancial e 

agentivamente auxilia-nos na elaboração de uma das mais difíceis definições neste 

tipo de estudo, que é o de identidade étnica ou identidade linguística, já que se baseia 

em critérios subjetivos, muitas vezes ligados a uma crença em uma ancestralidade 

comum ou a um pertencimento a uma comunidade imaginada (ANDERSON, 1983). 

O pertencimento etnolinguístico é, nesse sentido, uma identidade presumida 

(LIEBKIND, 1999). A construção da identidade (do sentimento de pertencimento a um 

coletivo) se estrutura a partir de uma relação com a alteridade, mediada pela força 

evocativa dos objetos que representam práticas, crenças, saberes e fazeres de uma 

comunidade. Neste caso, o pertencimento a uma coletividade plural, multicultural, 

multiétnica e multilinguística complexifica a ideia de que pertencer a uma comunidade 
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de fala identifica o falante com apenas uma cultura, pois o que o caracteriza é, antes, 

uma habilidade para a mobilidade entre culturas. 

 Continuamos salientando que as grandes correntes teóricas da linguística até 

hoje foram desenvolvidas dentro de uma epistemologia que pressupõe: a) um falante 

ideal b) um falante inserido em uma estrutura social condicionante a priori c) um 

falante que ou é monolíngue ou bilíngue. O que está em jogo numa situação 

sociolinguística multilíngue como no caso de Moçambique é uma lógica de tal 

multiplicidade e complexidade, que se há de repensar a questão identitária como uma 

questão de identidade multicultural. 

O problema é que, quando se tomam como critérios definidores de identidade 

a diferenciação e a identificação de grupo, pressupõe-se um indivíduo que ou é 

“compartimentado” em várias etnias ou pertencente a vários grupos, como se fosse 

possível separar essas identidades em várias, como se não fosse possível conjugá-

las em uma identidade múltipla. Ou seja: o falante que domina nove línguas tem 

pertencimento e lealdade a nove grupos, e essas identidades são concorrentes ou 

complementares entre si, ou a sua identidade social pressupõe a multiplicidade 

etnolinguística, que lhe é constitutiva? 
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2.2 Línguas minorizadas, identidades híbridas 

 

O conjunto de dados que coletei em Maputo durante meu trabalho de campo 

teve mais ressonância nessas duas últimas abordagens, que enfocam na interação e 

prevêem as atitudes linguísticas como uma capacidade de agência e potência, como 

performance, prática e marcação de identidade social. Já justifiquei por que são mais 

adequadas para este estudo: a) por privilegiarem o ponto de vista dos “agentes”, e 

não o da estrutura, e preferirem um nível de análise micro, em vez de macro (sem que 

eles sejam excludentes, eu ressalto); b) por relativizarem os valores simbólicos 

atribuídos às línguas ou a suas variedades a partir de lógicas e juízos dos próprios 

falantes, ou seja, da ordem sócio-histórica que os tornou possíveis e, finalmente, c) 

por pressuporem a heterogeneidade e dinamismo intersistemas (interletos) nas 

situações diaglóssicas do multilinguismo. 

Cada uma dessas três características será aprofundada nos subcapítulos a 

seguir, a fim de termos subsídios para uma análise mais refinada na teoria social e 

não negligenciar a questão “sócio” muitas vezes negligenciada na sociolinguística. A 

proposta de uma mudança de paradigma, ou de foco, que começa a surgir nessa 

época, em teorias que se voltem para a prática foi mais bem sucedida em outras 

áreas, como a antropologia, a filosofia, a sociologia do que na sociolinguística como 

temos discutido ao longo dessa revisão crítica (ROMAINE, 1982 e 1984, 

RAJAGOPALAN, 1998, 2003; CAMERON, 1990; ECKERT, 2000 e 2012): 

 
A variação linguística não pode ser descrita acuradamente sem referência a 
seu condicionamento social; e se a sociolinguística quer avançar da descrição 
para a explicação (como tem que querer, a menos que deseje ficar vulnerável 
às renovadas acusações de “colecionar borboletas"), ela precisa obviamente 
de uma teoria que ligue o “linguístico” ao “social”. Portanto, sem uma teoria 
social satisfatória e, além disso, uma explicação satisfatória da relação entre 
as esferas social e linguística, a sociolinguística está fadada a terminar 
encalhada num vazio explanatório. (CAMERON, 1990) 

 

Pensadores de áreas diversas, como Geertz, Bourdieu, Sahlins, Ortner, 

Butler, Lacan, Foucault, Pechêux, Ginsburg, Hobsbawn, Said, Derrida, Deleuze, 

Guattari, entre outros, pensam a linguagem para além das categorias estruturadas 

que consideram o sujeito inserido em uma estrutura “real”. Rajagopalan sustenta que 

– na direção contrária - a linguística é uma disciplina fechada e recolhida dentro de si 

e que hoje as reflexões sobre linguagem que mais repercutem na imprensa popular 
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ficam a cargo desses sociólogos, antropólogos, filósofos, psicólogos e outros 

especialistas que assumem as grandes questões envolvendo a linguagem que 

assolam o mundo de hoje (2003, p. 42). 

Assim, se a revisão teórica dos subcapítulos anteriores apresentou as 

diferenças epistemológicas nos modelos de análise linguística quanto à questão da 

avaliação do estatuto das línguas por parte dos falantes, a proposta dos capítulos 

subsequentes abarca conceitos de outras disciplinas tangenciais que, 

transversalmente, ajudam a compreender a questão identitária em um campo mais 

global das ciências sociais e humanas na atualidade.  

Em 2.2.1, parto, cronologicamente, da virada epistemológica dos anos 70, 

muito bem descrita por Sherry Ortner (1982, 1996, 2006) no que concerne à 

antropologia, em sua ruptura com a tríade Marx-Freud-Saussure e na proposição de 

uma Teoria da Prática por Giddens-Bourdieu-Sahlins. A seguir, reflito sobre como, na 

Teoria da Prática, as noções de agência (Ortner) e evento (Sahlins), em diálogo com 

a de estrutura, contribuem para uma melhor compreensão dos princípios que regem 

a produção e a interpretação das subjetividades individuais em eventos de fala 

específicos da interação social. Uma segunda questão diz respeito ao lugar que a 

ideia de poder ocupa nesta análise (principalmente em Bourdieu e seus críticos), e daí 

decorre uma discussão a respeito da minorização das línguas e o significado de língua 

menor, a partir de Deleuze e Guattari (em 2.2.2. Finalmente, em 2.2.3 tem lugar uma 

discussão sobre os conceitos de hibridismo (HOMI BHABHA, 1990 E 1994) e fluxo 

(HANNERZ, 1997) e sua relação com as identidades linguísticas no cenário atual de 

multiliculturalismo, transnacionalidade e globalização. 

Por envolver identidades linguísticas complexas em um panorama de 

interculturalidade, o problema da avaliação linguística em um contexto multilíngue 

pede que a investigação tenha ramificações em questões transdisciplinares 

importantes para uma reflexão no campo teórico da etno-sociolinguística. Não 

pretendo exaurir esses conceitos todos; apenas posicionar a discussão 

epistemológica em termos de um diálogo com outras disciplinas que foram além da 

linguística ao pensar as identidades sociais.  
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2.2.1 O dilema estrutura/agência e a Teoria da Prática  

 

 A primeira das discussões que empreendo aqui tem a ver com uma questão 

importante para a teoria sociológica e antropológica, mas raramente colocada sob 

holofotes na linguística: a distinção entre estrutura e agência/prática na articulação 

dos processos sociais. Sherry Ortner (2006, p. 2) aponta três autores que, em fins dos 

anos 70 e início dos 80, foram responsáveis por dar à relação entre estrutura e agência 

o estatuto de um dos “problemas centrais” da moderna teoria social: Pierre Bourdieu 

(1978), Anthony Giddens (1979) e Marshall Sahlins (1981)73. Cada um a seu modo 

argumentou em favor de uma relação dialética e não oposicional entre a prática dos 

atores sociais e as estruturas ou sistemas que regulam essas práticas ou são 

transformados por elas. Anthony Giddens afirma que esse é um problema muito mais 

profundo do que a simples oposição entre determinismo e voluntarismo: o estudo da 

prática não é uma alternativa que se oponha ao estudo de sistemas ou estruturas, 

mas um complemento necessário dele (1979, p. 2). Giddens desenvolve uma 

discussão sobre o que ele chama de a dialética do controle (1979, p. 145), segundo a 

qual os sistemas de monitoramento não podem funcionar perfeitamente, porque 

aqueles que estão sendo controlados têm tanto agência quanto entendimento para 

sempre poder encontrar maneiras de fugir ou resistir. 

Especialmente Bourdieu trouxe, nessa dialética entre estrutura e agência, 

importantes ferramentas para se examinarem formas de dominação nos temas que 

abordo nesta tese: colonização, linguagem, exclusão. Contemporaneamente a ele, 

alguns linguistas ligados à Etnografia da Fala e ao Socio-interacionismo, também 

trouxeram para a Linguística, como já demonstramos, as noções de agente e 

performance: 

 
Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse em análises centradas em 
algum termo de um grupo de termos inter-relacionados, a saber: prática, práxis, 
ação, interação, atividade, experiência, performance. Um segundo grupo de 
termos, muito próximos àqueles, coloca o enfoque sobre quem realiza as ações: 
agente, ator, pessoa, self, indivíduo, sujeito. Em alguns campos, o movimento 
nessa direção começou relativamente cedo, nos anos 70, parcialmente como 
uma reação direta ao estruturalismo. Na linguística, por exemplo, havia uma 
rejeição precoce ao estruturalismo linguístico e um forte movimento para enxergar 
a linguagem como comunicação e performance (p.ex., Bauman & Sherzer 1974; 
Cole & Morgan 1975) (ORTNER, 2011 [1982], p. 440).  

                                                           
73 Respectivamente com as obras: Outline of a Theory of Practice (1978), Central Problems in Social Theory: 
Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis (1979) e Historical Metaphors and Mytical Realities: 
Structure in the Early History of the Sandwich Islands Kingdom (1981). 
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Nesse panorama, Sherry Ortner opõe ao locus abstrato das estruturas, 

“divorciadas em todos os aspectos das ações e das intenções dos atores”, o ator-

centrismo bastante consistente dos antropólogos simbólicos e do sócio-interacionismo 

de Goffman (1964, 1967), por exemplo. Do ponto de vista da interação simbólica, a 

organização social é uma estrutura dentro da qual unidades atuantes desenvolvem 

suas ações. Aspectos estruturais tais como cultura, sistemas sociais, estratificação 

social, ou papéis sociais estabelecem condições para a ação, mas não determinam 

essa ação. (BLUMER, 1962, p. 152, apud ORTNER, p. 442). 

 
Em diversos campos - linguística, filosofia, história - houve uma forte reação 
contra o estruturalismo no início dos anos 70. Duas características inter-
relacionadas - a recusa da importância de um sujeito intencional no processo 
social e cultural, e a recusa a qualquer impacto significativo da história ou do 
“evento” sobre a estrutura - eram sentidas como especialmente problemáticas, 
para não dizer inaceitáveis. Os estudiosos começaram a elaborar modelos 
alternativos, nos quais tanto os agentes como os eventos tinham um papel mais 
ativo. (ORTNER, 2011 [1982], p. 432) 
 
 

Se a historiografia, a psicologia, a antropologia, a psicanálise, a sociologia, a 

filosofia pós-estruturalistas constroem um conhecimento para além de um paradigma 

baseado na estrutura, reconhecendo que as perspectivas objetivista e subjetivista das 

ciências sociais não estão em oposição, mas representam momentos distintos de um 

longo projeto de compreender a vida social (Ortner, 2006, p. 2) por que a linguística 

(disciplina que “inaugurou” aquele mesmo paradigma estruturalista), ou mais 

especificamente a Sociolinguística, não acompanha esse fluxo das disciplinas que 

lhes são adjacentes? No caso desta tese, o esforço consistiu em contextualizar a 

discussão nessa “paisagem circundante” das ciências sociais, diante de deparar-me 

com uma multiplicidade de ações disjuntivas e incoerentes no seio da comunidade de 

prática estudada. Como escrevi em 2.1, a desconfiança de categorias explicativas que 

se antepõem ao fato linguístico a priori, e que negligenciam as alternativas de ação 

diante da estrutura ou o protagonismo do ator social motivou-me à reflexão e fez 

emergir as questões sobre as quais me debruço aqui. Concordo com Sahlins (2004, 

p. 16) quando afirma “a ação social não consiste num tropo prescritivo ou mecânico 

do tipo estímulo cultural/resposta individual”. A Teoria da Prática nos leva então a 

questionar onde entram o agenciamento dos sujeitos sociais, sua vontade, sua 

capacidade de agir, as práticas que constituem as culturas. E nesse sentido, faz toda 

diferença pensarmos na Teoria da Prática tal como a propõe Pierre Bourdieu, sob a 

égide das teorias da reprodução, cuja perspectiva de análise atualiza traços marxistas, 
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como divisão social do trabalho, exploração, subordinação e dominação, (ainda que 

alguns conceitos sejam reelaborados de forma mais dinâmica em relação à 

reprodução social e cultural), e pensar em Teoria da Prática sob influência de teóricos 

pós-estruturalistas que contestam essa visão dominocêntrica.  

 A influência marxista herdada dos anos 70, por exemplo, é visível em teóricos 

como Bourdieu, Althusser, Foucault, Pecheux na maneira como abordam temas como 

a cultura e/ou a estrutura. Ou seja, a cultura e a sociedade têm um poder modelador, 

contingente, ou “estruturante” das relações sociais como formas de exclusão, 

interdição, hegemonia e dominação simbólica. De forma mais geral, percebe-se a 

influência marxista no pressuposto de que as formas de ação ou interação ocorrem 

em relações assimétricas ou dominadas. Bourdieu, no entanto, reconfigura a noção 

de poder da teoria marxista, deslocando-a do determinismo da luta de classes ou do 

modo de produção para os processos culturais que contribuem para a sua reprodução. 

Ele acrescenta à noção de capital econômico a de capital simbólico e introduz em 

lugar da ideia de aparelho de Estado a de campo. Também cria o conceito de habitus 

(muito usado para explicar as relações “assimétricas” entre certos usos linguísticos 

considerados superiores a outros e a sua função na disputa por recursos sociais74) e 

também a ideia de violência simbólica (especialmente aplicada à educação).  

 A noção de campo de poder segundo Bourdieu pode contribuir para 

problematizar o tema da ação social e das estruturas nos estudos linguísticos, por 

desenvolver uma filosofia da ação cujo ponto central é a relação de mão dupla entre as 

estruturas objetivas dos campos sociais e as estruturas subjetivas incorporadas 

(habitus). O habitus é um conhecimento adquirido e também um capital, pelo qual se 

indica a disposição incorporada de um agente, os princípios geradores e organizadores 

de suas práticas, captados quando da sua ação (BOURDIEU, 2001). Trata-se de um 

saber prático das leis tácitas de funcionamento social adquiridos pela socialização 

praticada em um determinado campo. 

 O autor sustenta a tese de que as classes dominantes, mediante um capital 

simbólico disseminado e reproduzido por meio de instituições e práticas sociais, 

exercem o poder simbólico em um campo social. Para o autor, os símbolos desse poder 

são instrumentos por excelência da integração social e tornam possível o consenso 

acerca do sentido da ordem social dominante, bem como de sua manutenção e 

                                                           
74 Cf A Economia das Trocas Linguísticas, 1998. 
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reprodução. O poder simbólico consiste, então, “...[n]esse poder invisível que só pode 

ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos 

ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 2001, p.7-8).  

 Existe aqui uma noção de legitimação inconsciente pelo outro para que o 

exercício do poder surta efeito. Há uma ideia de conivência, de concordância entre os 

atores sociais. Se a noção de habitus, para Bourdieu, é a incorporação de uma 

estrutura social que serve como princípio para organizar a prática, consequentemente 

o protagonismo ou a deliberação do agente para reverter, atuar, negociar essa prática 

fica em segundo plano. No plano do condicionamento social, o que predomina é a 

estrutura; no plano da capacidade de agência do sujeito, o que está em foco é a 

disposição humana para incorporá-la.  

Em A Economia das Trocas Linguísticas (1998), livro tão caro aos 

sociolinguistas (que sempre o citam, mas raramente aprofundam uma análise a partir 

das categorias do livro) a língua faz parte desse jogo de produção/reprodução 

simbólica que funciona como instrumento de dominação porque contribui para 

distinguir as classes dominantes das outras classes; para a desmobilização das 

classes dominadas; para a legitimação da ordem estabelecida, mediante o 

estabelecimento de distinções (hierarquias); e para a legitimação das distinções. Para 

que tudo isso aconteça, as diferentes classes estão envolvidas numa luta simbólica 

para imporem a definição do mundo social em conformidade com seus interesses, 

formando um campo das posições sociais (BOURDIEU, 2001), que representa um 

campo de forças imposto aos agentes que nele se encontram para lutar com meios e 

fins diferenciados conforme sua posição na estrutura desse campo. O campo consiste, 

portanto, numa estrutura de relações sociais, num espaço socialmente estruturado. 

 Na Teoria da Prática de Bourdieu, o sentido prático do agente confronta tal 

campo de operação, mas não é a concepção pessoal que o agente possui da situação 

que guia a sua ação – na medida em que expressa a sua relação imaginária com a 

situação real –, e sim o sentido prático incorporado do agente, enraizado numa 

acumulação de história real. O habitus se adquire da família, é interiorizado desde os 

primeiros anos, na imersão em certo estilo de vida que se manifesta na linguagem, 

nos gostos, no estilo, no vestir, nas boas maneiras, etc. e determina formas de pensar, 

valorar, sentir e atuar no mundo. O conceito-chave de habitus em Bourdieu foi 

pensado para explicar o papel da linguagem ou da educação na reprodução das 

posições de classe. Explica-se a maneira como o poder/estrutura social funciona e se 
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reproduz, mas não os pontos em que ele é subvertido. Ou a potência que os sujeitos 

têm para subvertê-lo. Explica-se, por exemplo, o déficit linguístico, o preconceito, a 

exclusão, a interdição por conta do capital linguístico, mas não explica-se a oscilação 

entre esses comportamentos, que ora ocorrem, ora não ocorrem, tampouco por que 

razão há falantes que continuam a optar por esses usos, pela a manutenção de um 

tipo de “capital” que não é valorizado ou não tem status social. 

 Bourdieu ajuda na compreensão de por que o habitus incorporado leva à 

percepção do capital simbólico em um campo social, que se torna depois capital 

cultural, linguístico, econômico, etc., mas não ajuda na compreensão de por que há 

casos de resistência ou recusa a esse capital, ou por que ele não é adquirido em 

condições em que poderia ser. A explicação da manutenção ou reprodução de um 

status quo mantém a vontade do sujeito fora de questão, já que a ele se atribui o papel 

de reforçar as desigualdades sociais perpetradas pelos grupos dominantes. 

Pressupõe-se assim que todos almejariam adquirir o mesmo capital simbólico 

(linguístico) e apenas alguns poucos conseguem? Será que esta visão distancia-se 

tanto daquela marxista, condicionada por uma superestrutura? 

 Assim, a ideia de poder permanece central na análise de Bourdieu. O 

habitus/sentido prático pouco tem de decisão e volitividade do sujeito.  Ele chama 

atenção para o fato de que suas deliberações espontâneas não são frutos individuais 

da sua vontade autônoma, mas produto social, produto de estruturas históricas. Na 

verticalidade das relações de poder, se alguém faz determinado uso linguístico (como 

por exemplo no fenômeno da hipercorreção, descrito por Labov, 1972) é porque 

deseja ascender de patamar, de classe social (nessa direção a capacidade de agência 

supera a estrutura); se não o faz, é porque condições estruturais o impedem de fazê-

lo (na direção inversa, a estrutura pesa mais do que a agência). 

 Seja uma questão de enfocar diretamente a interação (com a metáfora do “jogo” 

que lhe é tão cara) entre atores assimetricamente relacionados, seja na questão mais 

ampla de definir os atores (o que quer eles estejam fazendo) em termos dos papéis e 

dos status derivados das relações assimétricas das quais participam, a abordagem 

tende a destacar a assimetria social como a dimensão mais importante tanto da ação 

como da estrutura assim contribuindo para a sua perpetuação, e impedindo emergir 

uma lógica distinta. (ORTNER, 2011 [1982], p. 443).  

A ideia de violência simbólica de Bourdieu baseia-se no entendimento de um 

ajustamento inconsciente das estruturas subjetivas (habitus) às estruturas objetivas 
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(estrutura). Assim, não se explica bem o que acontece quando se alternam os valores 

das cartas do jogo, e a hierarquia do capital em certo campo é invertida. Quando se 

manifestam outras formas de poder (não a dominação, mas a solidariedade, a 

“viração”, o fluxo, a lealdade étnica, o pertencimento), e o capital que atuava em certo 

campo perde a sua “eficácia” como arma na luta, de que maneira se reconfiguram as 

relações no campo social? Como se dá essa inversão e subversão?  

 Quando se codifica e se padroniza a diversidade linguística, está se 

determinando e limitando espaços políticos para que se busque o falante legítimo. 

Assim, os sentimentos de inferioridade e sujeição linguística, construídos quer pela 

força da guerra, quer por razões políticas e ideológicas, desestabilizam não apenas 

saberes linguísticos, mas poderes identitários, culturais e socioeconômicos. Eis o 

lugar simbólico que ocupam as línguas autóctones nos processos de colonização. E 

até aqui encontramos explicação na Teoria da Prática de Bourdieu. Contudo, essa 

relação não pode ser lida como unívoca, totalizante e coerente. Simultaneamente aos 

processos de dominação, existem experiências de resistência e de paralelismo cultural, 

em que a agência dos sujeitos é protagônica. No caso de Moçambique, as interferências 

das línguas nacionais que se refletem na literatura e criam uma língua portuguesa única, 

nativizada, ímpar em relação a outras variedades do idioma no mundo, demonstram 

que as variedades que num determinado momento têm baixo prestígio, por alguma 

razão se mantêm, e podem, em estágios diferentes da história de uma comunidade de 

fala, adquirir significados identitários diferentes para os seus falantes. O mesmo 

acontece com o uso das línguas autóctones em certos âmbitos de eficácia, onde o seu 

poder e influência são inquestionáveis (como veremos no capítulo 4). 

 O que aconteceria se tirássemos do núcleo das perguntas sociolinguísticas o 

tema da língua hegemônica, majoritária, de prestígio e status social, dominante, oficial 

em oposição à língua sem status, desprestigiada, estigmatizada, vernácula? Se 

alargássemos as noções de prestígio e poder, encontrando nelas outras lógicas de 

sentido para além das estabelecidas pelo dominocentrismo de Bourdieu? 

Grignon e Passerón (1991) tecem uma crítica ao legitimismo em Bourdieu e 

afirmam a necessidade de quebrar a proposta de dominocentrismo. No enfoque 

legitimista, a cultura dominante é a única que tem a responsabilidade de definir quais 

são as representações culturais válidas; para além delas não há cultura, perspectiva 

que os autores chamam de miserabilista. Para eles, o miserabilismo dominocêntrico 

gera um poço, uma fronteira, um limite entre os que têm cultura e os “sem cultura”, 
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reduz a vida das massas a um padrão mínimo de vida, à falta do simbólico em um 

mundo onde a privação material é nítida (1991, p. 98). De outro lado, Grignon e 

Passerón também apontam que o relativismo cultural levantado pela antropologia, ao 

contrário, dá às manifestações culturais populares uma autonomia plena em relação à 

estratificação social, então se perdem as referências de onde está o poder para legitimar 

ou deslegitimar essas práticas culturais, o que torna invisíveis as desigualdades e as 

relações simbólicas de dominação. A isso, os autores chamam populismo.  

Os autores propõem, então, uma ferramenta metodológica e epistemológica 

para se libertar do dominocentrismo: o dominomorfismo, que consiste em usar 

ferramentas homólogas para estudar dominantes e dominados. Em oposição a 

“capital”, propõem a utilização de “haveres populares”, afastada da ideia de uma 

carência de legitimação. Para Grignon e Passerón, a sociologia legitimista perde 

precisão à medida que o estudo se dirige aos setores mais baixos da hierarquia social: 

“Tudo ocorre como se o observador, situado no vértice da pirâmide social, perdesse 

poder e discernimento à medida que seu olhar aprofunda-se até as zonas mais baixas 

da dita pirâmide.”75 (GRIGNON; PASSERON, 1992, p. 139) 

Sherry Ortner também critica a centralidade da dominação dentro do quadro 

contemporâneo da Teoria da Prática:  

Estou convencida, como muitos dos autores, de que penetrar no 
funcionamento das relações sociais assimétricas é penetrar no coração de 
muito do que está acontecendo em um determinado sistema. Estou igualmente 
convencida, no entanto, de que tal empreendimento, tomado por si só, é 
unilateral. Padrões de cooperação, reciprocidade e solidariedade constituem o 
outro lado da moeda do ser social. (ORTNER, 2011 [1982], p. 445) 

 
 Os dados desta pesquisa me fazem pensar que talvez haja mais flexibilidade e 

dinamismo entre essas oposições e uma subversão dos valores e das relações nos 

usos linguísticos de um mesmo falante em diversas situações (noções de 

competência comunicativa de Hymes, e de repertório linguístico, de Gumperz), 

algumas vezes defendendo uma postura hegemônica e oficial, outras vezes negando-

a; outras ainda expressando dúvida, outras, neutralidade; às vezes ganhando muito 

destaque, outras, passando despercebido. Esse é o comportamento que me levou a 

tentar entender em que medida o estatuto das línguas em cada evento de fala (prática 

linguística) será produto da relação, da situação, e não um fundamento pré-relacional, 

                                                           
75 Todo ocurre como si el observador, situado en el vértice de la pirámide social, perdiese poder y discernimiento a medida 
que su mirada discurre hundiéndose hacia las zonas bajas de dicha pirâmide (Grignon; Passeron, 1992, p. 139) 
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uma vez que acontece na dialética entre a capacidade de agência de um ator social e 

a influência de condições sociais determinadas pelo sistema.  

 
A capacidade de agência, isto é, a capacidade de uma pessoa, uma classe, 
um grupo, uma rede, agir, gerenciar, representar, promover, narrar e 
interpretar a própria experiência, os próprios desejos ou possibilidades, antes 
que a obediência ou seguimento irreflexivo e “passivo” das normas, habitus, 
ou estruturas culturais, é o campo de possibilidades que a ideia de “agency” 
abre. Antes que uma teoria sobre a resistência, ou antes que uma teoria sobre 
a felicidade dos indivíduos apesar da opressão (como alguns exercícios 
pareceria traduzir-se), trata-se de uma teoria sobre as possibilidades da ação 
individual e coletiva, e da criatividade prática. (OLIVAR, 2010, p. 13-14)  

 

Uma segunda questão, a meu ver relacionada à anterior, ambas centrais em 

enfoques mais recentes da Teoria da Prática, é postulada assim por Sherry Ortner:   

 
[pensar] se toda prática, todas as coisas que todo mundo faz, incorpora e, 
portanto, reproduz os pressupostos do sistema. Efetivamente há um profundo 
tema filosófico aqui: como, se os atores são seres totalmente culturais, 
poderiam fazer alguma coisa que não carregasse consigo pressuposições 
culturais centrais? Num plano mais mundano, levanta-se a questão de se as 
práticas divergentes ou não normativas são simplesmente variações sobre 
temas culturais básicos ou se de fato implicam modos alternativos de ser 
social e cultural. (ORTNER, 2011 [1982], p. 452) 
 
 

A autora analisa que no modelo marxista clássico as práticas contra-

hegemônicas “escapam” ao sistema dominante, e a mudança acontece “como resultado 

da luta de classes, na qual grupos anteriormente dominados assumem o poder e 

instituem uma nova hegemonia baseada nas suas próprias maneiras de ver e organizar 

o mundo”. (p. 452) Ou seja: existe um lugar de poder na estrutura e os grupos podem 

alternar-se na ocupação desse poder, à semelhança do que propõe Bourdieu na teoria 

da reprodução. Em oposição àquele modelo, Ortner apresenta um bem diferente, 

proposto por Marshall Sahlins (1981), para quem a mudança nas práticas não se atribui 

à chegada ao poder de grupos contra-hegemônicos, mas à “mudança de significado 

das relações existentes”. Sahlins argumenta que as pessoas têm interesses diferentes 

e agem conforme eles, reforçando suas posições, sem que isso implique conflitos, lutas 

ou disputas (como em Bourdieu). A mudança nas práticas ocorre quando as estratégias 

tradicionais desdobram-se em relação a novos fenômenos que não respondem a essas 

estratégias tradicionais (p. ex. à chegada do Capitão Cook ao Havaí, as mulheres 
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havaianas rompendo o tabu que as proibia de fazer as refeições com os maridos, mas 

fazendo-as com os marujos britânicos nos navios76). 

Sahlins também distingue, nessa mesma lógica, os valores dos fenômenos 

culturais em campos sociais coletivos (ordem cultural) de seus valores tais como 

variadamente vividos por sujeitos particulares (experiência individual). Por exemplo, o 

estatuto da língua xichangana com relação às outras línguas na sociedade 

moçambicana tem um significado diferente do que representa para o indivíduo falar 

xichangana com os seus avós quando os visita na aldeia. Sahlins ([1982] 2005, p. 

297) chama de estrutura da conjuntura o “modo pelo qual as categorias culturais se 

atualizam num contexto específico por meio da ação interessada dos agentes 

históricos e dos aspectos pragmáticos da sua interação”. Remetendo-nos à 

capacidade de ação do indivíduo, como pressuposta na dialética do controle de 

Giddens, Sahlins corrobora: 

 
O indivíduo é um ser social, mas nunca devemos esquecer que é um ser 
social individual, com uma biografia que não é idêntica à de ninguém mais. 
Trata-se de alguém a quem “é preciso prestar atenção”. Isso porque, para 
adotarmos o vocabulário de Mead, se existe um “mim”, que incorpore a 
atitude de algum grupo em algum nível de generalidade, há também um “eu” 
que prescreva uma liberdade potencial para reagir ao “outro generalizado”. 
Isso significa que a vida em sociedade não é uma genuflexão automática 
diante do ser superorgânico, mas antes, um rearranjo contínuo de suas 
categorias nos projetos de existência pessoal. (Sahlins [1982] 2005, p. 297) 

 
 Tal dialética, que envolve a transformação cultural como um processo 

simbólico, foi o chão sobre o qual caminhei durante meu trabalho de campo. De um 

lado, o valor das línguas consideradas socio-historicamente no contato gerado por 

uma situação de colonização (a cultura-tal-como-constituída); de outro, o valor 

instrumental das línguas segundo o interesse do indivíduo como ser social (a cultura-

tal-como-vivida). A possibilidade de fluxos entre as atitudes e práticas depende das 

posições assumidas pelo ator numa hierarquia social que confere peso estrutural à 

sua ação. As duas dimensões da cultura, são, pois, como demonstra Sahlins (2007, 

p. 316), dialeticamente interpenetráveis e mostram a “possibilidade de conciliar a mais 

profundas das antinomias teóricas da ciência social, aquela que existe entre a 

estrutura e a prática”, reconciliadas da única maneira justificável, como processo 

simbólico. 

                                                           
76 Cf. SAHLINS, Marshall. Historical Metaphors and Mytical Realities: Structure in the Early History of the 
Sandwich Islands Kingdom (1981). 



126 
 

 

 2.2.2  Situação minoritária, população minorizada, língua menor 

 

  A segunda questão que pretendo abordar desloca o foco sobre a 

centralidade da dominação no quadro contemporâneo da Teoria da Prática para a 

centralidade da dominação no estatuto das línguas no âmbito societal (língua 

majoritária X língua minoritária; língua maiorizada X língua minorizada; língua maior X 

língua menor). Discutirei a ideia da situação minoritária e a minorização das línguas 

(ARACIL, 1983) e a ideia de “língua menor” desenvolvida por Deleuze e Guattari. A 

intenção é refletir sobre um olhar condicionado a priori, inclusive entre os linguistas, 

por certa verticalidade na valoração da língua “maior” (majoritária, dominante, 

superior, hegemônica) e “menor” (minoritária, minorizada, subalterna, inferior). 

 Lluís Vicent Aracil, proemiente sociolinguista catalão, define a “situação 

minoritária” como decorrente de mudanças sociolinguísticas trazidas pela 

modernização, as quais forçam algumas comunidades de línguas minoritárias a 

tornarem-se bilíngues unilateralmente (por exemplo, em Moçambique, a maior parte 

dos falantes de xirhonga são também falantes de português, mas nem todos os 

falantes de português são também falantes de xirhonga). Aracil argumenta que essa 

questão do bilinguismo unilateral envolve noções intuitivas dificilmente apreensíveis, 

já que a situação minoritária consiste em uma história vivida por pessoas que 

constroem sentidos para suas vidas em um lugar intermediário, de “interposição”, e 

compreender esse aspecto da questão requer recursos de uma sociologia 

fenomenológica, mais que de um aparato matemático. O problema da investigação 

sociolinguística no contato de línguas seria, então, compreender as dinâmicas e os 

poderes implicados nessa relação que está “entre”.  Por interposição, Aracil entende 

que o típico da situação de minoria é o fato de que (quase) todas as relações entre a 

comunidade linguística de uma língua X e o resto da humanidade passa pelo idioma 

Y. Assim, a relação entre língua majoritária e minoritária seria uma relação de 

intermediação de sentidos entre mundos culturais diversos. 

 Cumpre aqui distinguir língua minoritária de língua minorizada, conceito criado 

pelo próprio Aracil em 1983. Língua minoritária refere-se à demografia relativa de um 

idioma, às dimensões numéricas de uma comunidade linguística. Pode haver linguas 

minoritárias com estatuto de oficiais ou não. Língua minorizada é qualquer língua que, 

dividindo o espaço geográfico com outra ou outras, tem alguns de seus usos 

restringidos. Em muitos casos, as línguas minorizadas nunca chegam historicamente 
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a desenvolver esses registros e usos (BALIBAR, 1985; AUROUX, 1992). Portanto, a 

minorização (termo usado em profusão na literatura sociolinguística hispânica sobre 

a situação do catalão, galego, valenciano, etc.) não depende do número de falantes, 

mas do status de que goza a língua. Também pode acontecer de haver línguas 

majoritárias minorizadas, pois, embora usadas pela maioria das respectivas 

populações, não gozam de estatuto de oficialidade, por exemplo. É o caso das línguas 

autóctones moçambicanas.  

 Para Guillem Calaforra (2003), uma comunidade linguística é minorizada, 

quando apresenta principalmente três características: 

 
(a) Normas sociais restritivas em relação ao próprio uso – isto é, essa língua 
não se pode usar em determinados âmbitos - contra as normas de amplo uso 
características da língua dominante. 
(b) Bilinguismo unilateral dos membros dessa comunidade, isto é, falantes da 
língua minoritária têm em seu repertório a língua própria e a dominante, 
enquanto que os falantes dessa última tendem a ser falantes monolíngues. 
(c) Como resultado da situação acima, a comunidade linguística minorizada 
torna-se um subconjunto da dominante. Os membros da comunidade 
minorizada tendem a apresentar-se como parte da comunidade dominante, e 
assim são percebidos pelo resto do mundo. (CALAFORRA, 2003, p. 2) 77 

 

 Conquanto descreva com certa neutralidade as características acima, quando 

explica a relação entre minorização e poder, Calaforra transparece um forte tom 

ideológico ao considerar a minorização como “impotência linguística”: 

 
A língua não minorizada – ou língua vigente - é um dos elementos-chave de 
integração e exclusão social: a posição do sujeito na estrutura social se vê 
parcialmente determinada pelo seu grau de domínio da língua corrente. Nas 
sociedades modernas, esse nível de competência linguística determina 
promoção ou exclusão do sujeito no sistema de produção. [...] O uso da 
língua minoritária é reduzido a ser um "direito" de seus falantes, em vez de 
servir às funções sociais de uma língua existente. No melhor dos casos, a 
estrutura da situação de minoria permite a utilização dessa linguagem, mas 
impede a possibilidade de ordenar tais usos linguísticos. O uso da língua 
minoritária não dá acesso a maior capital simbólico e material, e muitas 
vezes inibe a capacidade de obtê-los. Por não desempenhar as funções de 
discriminação e integração nessas línguas, o poder de regular o uso 
linguístico (isto é, de ordenar e impedir) é reservado à língua dominante. 

(CALAFORRA, 2003, p. 4 Grifos nossos. )78 

                                                           
77 (a) Normas de uso social restrictivas en relación a la lengua propia —es decir, que dicha lengua no puede usarse en 
determinados ámbitos de uso—, frente a las normas de uso expansivas características de la lengua dominante. (b) 
Bilinguización unilateral de los miembros de dicha comunidad, esto es: los hablantes de la lengua minorizada tienen en su 
repertorio la lengua propia y la dominante, mientras que los hablantes de esta última tienden a ser monolingües. (c) Como 
consecuencia de la situación anterior, la comunidad lingüística minorizada se convierte en un subconjunto de la dominante. 
Los miembros de la comunidad minorizada tienden a presentarse como parte de la comunidad dominante, y así son 
percibidos por el resto del mundo. 
78 La lengua no minorizada —o lengua vigente— es uno de los elementos fundamentales de integración y exclusión social: la 
posición del sujeto en la estructura social se ve parcialmente determinada por su mayor o menor dominio de la lengua 
vigente. En las sociedades modernas, este nivel de competencia lingüística determina la promoción o la exclusión del sujeto 
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Neste ponto, e continuando a discussão feita no subcapítulo anterior, parece-

me importante avaliar que, em geral, nos trabalhos sobre línguas minorizadas 

permanecem as dicotomias que pressupõem uma verticalidade de poderes: língua 

majoritária é associada a dominação, e língua minorizada, à subordinação. 

Inevitavelmente, transparece certa “tragicidade” ou “catastrofismo” por trás de certos 

discursos em defesa das línguas minoritárias. Com frequência, subjazem a eles 

categorias ligadas a uma teoria social do “constrangimento”, da “restrição”, do 

“condicionamento”, na qual o comportamento humano é talhado, moldado, ordenado 

e definido por forças sociais e culturais externas: pela cultura, pela estrutura mental, 

pelo capitalismo. Não que tudo isso não tenha importância, mas uma teoria social que 

descuide da agência humana e das práticas sociais é problemática (Ortner, 2006, p. 

2). Talvez sejam necessários uma inversão ou um deslocamento não apenas da 

centralidade da dominação na explicação que damos ao estatuto das línguas, quanto 

da falta de parcialidade e isenção que os próprios linguistas temos a respeito da 

questão dos pesos e valores atribuídos a elas.  

O estabelecimento de uma variedade de prestígio entre tantas (ou de uma 

norma ou de uma língua oficial) é antes de tudo uma decisão política de intervenção 

sobre a heterogeneidade linguística de uma população, decisão que contribui para o 

estatuto das línguas, para a percepção que delas têm os falantes e, por fim, para a 

sua identidade linguística (incorporação de um habitus), e não o contrário, como está 

subentendido em muitos discursos a esse repeito. Segundo Monteagudo (2012, p. 

39), “a base para um código normativo padrão é uma variedade linguística associada 

a usos e usuários privilegiados que, além disso, costuma ser adotada por esse grupo 

de status como emblema distintivo de sua posição hegemônica”. Para o autor, essa 

variedade que constitui o axioleto tem caráter “supradialetal”, ou melhor “transletal” e 

é vedada “mais ou menos severamente” aos grupos sociais “inferiores”. Como se vê, 

não é possível excluir da discussão sobre a relação de hierarquia das línguas e dos 

conflitos entre variedades de língua ou de línguas entre si as dimensões políticas e 

                                                           
en el sistema productivo. [...] El uso de la lengua minorizada se reduce a ser un derecho de sus hablantes, en vez de servir las 
funciones sociales de una lengua vigente. En el mejor de los casos, la estructura de la situación minorizada posibilita el uso 
de dicho idioma, pero impide la posibilidad de ordenar dicho uso lingüístico. El uso de la lengua minorizada no da acceso a 
mayores capitales simbólicos y materiales, sino que a menudo inhibe la posibilidad de conseguirlos. Al no realizar las 
funciones de discriminación e integración en dichas lenguas, el poder de reglamentar el uso lingüístico (es decir: de ordenar 
e impedir) queda reservado a la lengua dominante.  
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sociais. No entanto, essa atribuição de pesos às línguas em termos de dominação é 

vista em geral como mantenedora do status quo linguístico: 

Produz-se assim uma espécie de circularidade entre reconhecimento oficial 
e desenvolvimento funcional: a intervenção política sobre a língua oficial, o 
planejamento do seu “corpus”, a elaboração de instrumentos linguísticos para 
ela (ortografia, gramáticas e dicionários), faz crescer o seu reconhecimento 
simbólico, e ao mesmo tempo esse poder simbólico adquirido é justificado 
precisamente em nome do seu desenvolvimento linguístico e funcional, por 
possuir a língua oficial (e só ela) esses instrumentos que a fazem ser 
socialmente mais útil do que as outras. (LAGARES, 2013, no prelo)  

 

Essa situação nos remete novamente a Bourdieu, para quem a ordem arbitrária 

torna-se legítima através da sustentação da crença de que ela é natural ou inevitável. 

(O conceito de hegemonia de Gramsci, ou de Aparelho Institucional do Estado, de 

Althusser, apoiam essa mesma visão.) Sobre isso, continua Lagares: 

 
Ao converter as consequências (a desigualdade social, de fato, entre as 
línguas) em causas, o liberalismo linguístico realiza uma inversão, oferece 
uma visão invertida da realidade, própria da ideologia (tal e como é entendida 
pelo Marxismo). Naturaliza as desigualdades e o lugar social que ocupam as 
línguas (e, portanto, os falantes) e, no extremo, acaba incorrendo em um 
certo “fatalismo”. Essa naturalização da desigualdade linguística pode ser 
associada à noção de “hegemonia” empregada por Gramsci, que a entende 
como uma espécie de “consentimento espontâneo” do conjunto da sociedade 
em relação à direção intelectual e moral dos grupos dominantes; esse 
consentimento alicerça a legitimidade do poder e produz as certezas do 
senso comum que se impõem a todos. (LAGARES, 2013, p. no prelo) 

 

Questionando o conceito clássico de diglossia conforme Ferguson, para quem 

ela representava uma repartição funcional harmoniosa de usos, os linguistas 

implicados em situações diglóssicas (chamados de “linguistas nativos”, por Calvet, 

(2007, p. 33)79 lembram que não se pode excluir da discussão clássica sobre 

variedades altas e baixas uma dimensão conflitiva de disputa por recursos sociais, 

que não só justifica a posteriori as suas consequências, como explica a priori o seu 

surgimento e consolidação. “Eles afirmavam que a diglossia não era uma coexistência 

harmoniosa entre duas variedades linguísticas, mas uma situação conflituosa entre 

uma língua dominante e uma língua dominada” (CALVET, 2007, p. 33). Calvet lembra 

que o fato de a Catalunha ter recuperado sua autonomia e contado com possibilidades 

de intervenção política e linguística (Llei de Normalitzacio Linguistica a Catalunya, 23 

                                                           
79 Particularmente Robert Lafont, no lado dos occitanos; Lambert-Félix Prudent, no lado dos crioulófonos e Lluis Aracil, no 

lado dos catalães. (CALVET, 2007, p. 33) 
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de abril de 1983) facilitou o deslocamento progressivo de tais assuntos teóricos para 

a militância. E a militância “ecológica” das línguas, que luta contra o seu 

desaparecimento e extinção, pode muitas vezes implicar o reverso da moeda do 

discurso da dominação. 

A questão muitas vezes apresenta-se como ontológica, mas na verdade é 

axiológica. O que os falantes pensam sobre uma variedade linguística é um juízo 

valorativo e diz respeito a uma teoria dos valores (axió = estimar, em grego; axiologia 

= teoria dos valores; onto = ser, em grego; ontologia = teoria do ser). O juízo axiológico 

acontece quando valoramos as coisas ou as condutas na ordem social, que serão 

boas ou más segundo as virtudes ou os vícios que contêm. Quando essas 

características são acidentais e não essenciais (essencial é o ser humano ser dotado 

de linguagem; acidental é a linguagem expressar-se em uma língua minorizada, por 

exemplo), não podem ser consideradas como intrínsecas àquela variedade de língua, 

mas sim intrínsecas à relação que existe entre a língua e os julgamentos que os 

falantes lhe atribuem. 

Assim, o uso da língua é uma escolha individual, expressa no corpo do 

sujeitos (por meio de decisões, ações, atitudes, afetos, desejos, explicações), mas 

essa individualidade é poderosamente mediada pela história e produto da cultura em 

que o indivíduo está inserido. Nosso comportamento linguístico está inseparavelmente 

ligado aos valores que estabelecemos para ele em sociedade (ao que é considerado 

bom e belo e certo em determinada cultura). Porém, não ao que é bom e belo e certo 

em termos de uma “natureza comum inerente a todos e a cada um dos seres”, e sim 

ao que foi criado por um padrão dominante de valores sociais que são tomados como 

referência para o que é bom e belo e certo. Redirecionar esse pensamento na 

linguística talvez aponte rumos promissores para entendermos por que persistem as 

variedades linguísticas de “desprestígio”. Afinal, quem é que determina (e desde que 

lugar) o que é “prestígio”? 

* 

O que proponho aqui, novamente, é olhar para esse campo particular – as 

línguas em contato – desde um tipo de enquadramento baseado na teoria da prática, 

que pressupõe maior mobilidade e fluxo nas relações de poder, sem o habitual 

essencialismo e fatalismo com que se vê a assimetria entre as línguas. Como 

argumentamos em 2.2.1, o poder, seja entre os atores sociais, seja entre as classes 

ou instituições, é visto pelos primeiros teóricos da prática, como Giddens e Bourdieu, 
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como sinônimo de dominação e desigualdade, com forte ênfase no poder das 

estruturas e da hegemonia cultural. Entretanto, deslocando-se a ideia de poder desses 

lugares (das macro-intituições para as micro-interações, ou da hegemonia que produz 

e conforma, para a contra-hegemonia que resiste e transforma) pode-se perceber, 

empiricamente e em âmbitos específicos de atuação, uma estratégica zona intersticial 

onde o falante híbrido mantém sua identidade linguística múltipla. E, se o faz, é por 

que na “dialética do controle” de que nos fala Giddens, talvez lhe interessem mais as 

ações de evadir e de resistir às estruturas hegemônicas do que submeter-se ou aceitá-

las passivamente. Como explicar em termos de uma “teoria do poder” o estatuto e o 

valor das línguas na multiplicidade de práticas em seus âmbitos de eficácia? 

 Se a língua minorizada não é definida pelo número menor em termos 

quantitativos, mas pelo afastamento, pela distância do axioma dominante em um nível 

societal, isso não significa que, enquanto devir e potência ela não aja nesse mesmo 

espaço societal de forma rizomática, dispersa, fugidia, fractal. Por ser minoria, não 

pode ser categorizada numa generalidade definitória, classificatória e normatizadora. 

Isso não significa, absolutamente, que a minoria não tenha poder. É como se o espaço 

de exclusão fosse ingovernável, e isso está no nível da potência, do devir, da agência. 

Se está no nível do devir e da agência, justamente por não ser apreensível e 

categorizável é que sempre pode reinventar-se, estar à margem, agir à margem. 

Como reflete Deleuze: 

 

Ser de esquerda é ser ou devir minoria. Nunca deixar o devir minoritário. A 
esquerda nunca é maioria enquanto esquerda por uma razão muito simples: 
a maioria é algo que se supõe, até quando se vota; não é só a maior 
quantidade que se vota para tal coisa, mas a existência de um padrão. No 
Ocidente, o padrão de qualquer maneira é homem, adulto, macho, cidadão. 
(...) Portanto irá obter a maioria aquele que, em determinado momento, 
realizar este padrão. Ou seja, a imagem sensata de um homem adulto, 
macho, cidadão. Mas posso dizer que a maioria nunca é ninguém. É um 
padrão vazio. Muitas pessoas se reconhecem neste padrão vazio. Mas, em 
si, o padrão é vazio. As mulheres vão contar e intervir nessa maioria, ou em 
minorias secundárias a partir de seu grupo, relacionados a esse padrão. Mas 
ao lado disso, o que há? Há todos os devires que são minoria. As mulheres 
não adquirem o ser mulher por natureza. Elas têm um devir mulher. Se elas 
têm um devir mulher os homens também têm. Falamos do devir animal. As 
crianças também têm um devir criança. Não são crianças por natureza. Todos 
os devires são minoritários. Só os homens não têm devir homem. Não, pois 
é um padrão majoritário.  É vazio. O homem macho, adulto, não tem devir. 
Pode devir mulher e vira minoria. A esquerda é um conjunto de processos de 
devir minoritário. Eu afirmo: a maioria é ninguém e a minoria é todo mundo. 
Ser de esquerda é isso: saber que a minoria é todo mundo e que é aí que 
acontece o fenômeno do devir.  
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 Na ponta do rizoma, do devir, a minoria só enxerga a totalidade, e não vê nem 

sente que aquilo que marca sua identidade, e lhe pertence, é um devir minoritário. 

Esse minoritário só passa a ser minorizado quando o falante é excluído, ou oprimido 

por ter essa identidade. A partir daí, a atitude de manutenção linguística pode ser uma 

ação consciente, ou não, pode ser recusa, permanência, teimosia, lealdade, eficácia, 

reciprocidade, necessidade, interesse, cooperação, solidariedade. Assim, a língua 

menor é a saída rizomática, é o escoar da identidade que se reconstrói a cada 

interação; é a fuga da estrutura sem sair da estrutura.  

 Ao usarem o adjetivo “menor” para qualificar o uso e a função de uma língua 

ou de uma literatura, Deleuze e Guattari afirmam: “Uma literatura menor não pertence 

a uma língua menor, mas, antes, à língua que uma minoria constrói numa língua 

maior. E a primeira característica é que a língua, de qualquer modo, é afetada por um 

forte coeficiente de desterritorialização.” (Deleuze; Guattari, 2002, p. 38. Grifos 

nossos). O que significa desterritorialização?  

 
O caráter minoritário de uma língua estende-se às condições de uma prática 
minoritária e revolucionária em toda língua. “Menor” é aquela prática que 
assume sua marginalidade em relação aos papéis representativos e 
ideológicos da língua e que aceita a desterritorialização (enquanto exílio) no 
interior das práticas comunicativas majoritárias, sendo estrangeiro na própria 
língua, envergonhando-se, gaguejando, deixando emergir o sotaque e o 
estranhamento de quem fala fora do lugar e ainda assim aceita e assume o 
não-lugar como seu deserto, na impossibilidade de uma origem. Assim, para 
assumir uma prática menor, ou “devir minoria”, basta “encontrar seu próprio 
ponto de subdesenvolvimento, seu próprio patoá, seu próprio terceiro mundo, 
seu próprio deserto” (DELEUZE; GUATTARI, [1977] 2002, p. 28-29)  

 

A maioria dos moçambicanos não domina bem o português, a língua oficial do 

Estado. Tampouco o Estado oficializou as duas dezenas de línguas autóctones da 

sua Nação. Assim, a desterritorialização das línguas moçambicanas (entre elas o 

português, inclusive) demostra uma ruptura tanto do compromisso nacional com o 

estofo de suas línguas maternas e da identidade orgânica que naturalmente 

representam, quanto com a língua que acolheu como oficial e que facilita a mobilidade 

social e o prestígio social daí resultante. A impossibilidade de expressar-se 

oficialmente em outras maneiras que não a língua oficial é para os moçambicanos o 

sentimento de uma distância em relação à territorialidade primitiva das línguas bantu. 

A impossibilidade de expressar-se bem e totalmente em português moçambicano é a 

desterritorialização da própria população moçambicana minorizada em suas línguas 
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(no sentido de minorização de Aracil), que fala outra língua que não a das massas, 

uma língua exógena.80 

 
Em Moçambique conjecturo uma situação em que, por um lado, muitos 
cidadãos irão conduzir suas vidas ou numa (uma ou mais) língua autóctone 
ou em Português. Alguns moçambicanos, no entanto, irão usar uma língua 
autóctone e o Português. Nenhuma das línguas autóctones será alargada 
para os moçambicanos num futuro próximo. Assim, uma língua autóctone 
largamente falada como língua nacional não pode emergir, nem o Português 
vai se tornar instrumento de comunicação para todos os moçambicanos do 
país inteiro, apesar de haver condições sociais e esforços do Estado para 
promover a sua expansão para um maior número de cidadãos. (FIRMINO, 
2002, p. 272-273) 

  
 A segunda característica das literaturas e das línguas menores é que nelas 

tudo é político. Nas grandes literaturas, o foco é o indivíduo, e o social é cenário, 

serve de ambiente e de fundo. Na literatura menor, é o contrário: o seu espaço, sendo 

exíguo, faz com que todas as questões individuais estejam imediatamente ligadas à 

política: “A questão individual, ampliada ao microscópio, torna-se muito mais 

necessária, indispensável, porque uma outra história agita-se no seu interior.” 

(Deleuze; Guattari, [1977] 2002, p. 39). O que nas grandes literaturas e nas línguas 

majoritárias é basilar e subjacente, aqui passa a ser exposto à luz do dia, passa a ser 

uma questão central e crucial. Assim, o evento/performance multilíngue nunca se 

separa dos cenários estatal, burocrático, administrativo, jurídico, educacional, 

econômico, político que lhe atribuem e destinam valores sociais. Ainda que seja 

analisada a competência comunicativa individual, na questão linguística africana a 

identidade etnolinguística sempre alcança os limites dos âmbitos citados acima, que, 

como referência (no sentido do referee dado por Bell (1984: 186), nunca se separam 

dos eventos de fala. Assim, fazer uso de uma língua menor em um contexto em que 

ela é menorizada, em que seus falantes – tendo-a como língua materna – não veem 

seu registro e uso em lugares como o tribunal, o hospital, a escola, a administração 

pública é um gesto político que está para além do gesto identitário. O multilinguismo 

está. O plurilinguismo age. 

 A atitude política no uso das língua está em “fazer”, e não em “ser”. Não há 

uma consciência ideológica de ser contra nada, de lutar, de resistir... A atitude que 

posso perceber é que a manutenção das línguas é resultado de suprir a identidade e 

a ideologia de uma consciência nacional muitas vezes inativa e sempre em vias de 

                                                           
80 É bom lembrar que essa situação se repete em muitos países africanos, mas que a depender do tipo de colonização que 

houve em cada país, a questão linguística se resolveu de forma diferente (Cf. Peter FRY, 2003). 
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desagregação e no cumprimento de tarefas coletivas na falta de uma ingerência pelo 

Estado. É por essa desarticulação entre a consciência coletiva da Nação e a negação 

por parte do Estado que os falantes se tornam positivamente encarregados do papel 

político, ao exprimir através da afirmação das línguas em atos identitários na 

comunidade imaginada, potencialmente, o devir minoritário. 

 A terceira característica da língua menor é que nela tudo toma um valor 

coletivo (Deleuze; Guattari, [1977] 2002, p. 40). As condições não são dadas numa 

enunciação individuada, separável da enunciação coletiva. A língua menor seria assim 

uma língua de grupo, ou de gueto. Não se assume uma língua dessa sem estar 

comprometido com a coletividade e a sua luta.  

 
O campo político contaminou o enunciado todo. Mas, sobretudo mais ainda, 
porque a consciência coletiva ou nacional é a maior parte das vezes inativa 
na vida exterior e continuamente em vias de desagregação. É a literatura que 
se encontra carregada positivamente desse papel e dessa função de 
enunciação coletiva e mesmo revolucionária: a literatura é que produz uma 
solidariedade ativa apesar do ceticismo; e se o escritor está à margem ou á 
distância da sua frágil comunidade, a situação coloca-o mais à medida de 
exprimir uma outra comunidade potencial, de forjar os meios de uma outra 
consciência e de uma outra sensibilidade. (DELEUZE; GUATTARI, [1977] 
2002, P. 40). 
 

A “máquina da língua” torna-se uma máquina revolucionária, não por razões 

ideológicas intencionais - o que lhe conferiria o caráter de língua de “resistência” - mas 

porque está determinada, nem sempre deliberadamente, a preencher as condições 

de enunciação coletiva de um povo, o que lhe confere características de 

“permanência”. Assim, o aspecto imediatamente político da literatura menor não tem 

a ver com seu conteúdo ideológico, mas com sua performance enquanto uma 

multiplicidade de atos de fala que forma uma máquina expressiva.  

E aqui abro um parêntesis para a ideia de coletividade no continente africano 

(ubuntu), que dificulta pensar em um ator social deslocado dessa coletividade. O 

agenciamento não está somente a um nível do sujeito, individualmente, e sim é 

concebido sempre com interesse coletivo, pertencimento a algo maior. Logo, a quebra 

de um padrão de individualidade identitária pode estar por trás dessa ideia de 

“permanência”. Aparece muito nos dados etnográficos essa ideia (inclusive 

gestualmente, com dar de ombros, ou sinais de “deixa pra lá”, “não se preocupe”) de 

que nada precisa ser feito, as línguas estão aí e aí continuarão. 

 Nesse caso, a desterritorialização da língua implica uma via dupla: os 

moçambicanos in-between, na zona intersticial entre as línguas bantu e a língua 
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portuguesa. Há algumas saídas possíveis: por exemplo, encher esse português colonial 

de expressão bantu, enriquecê-lo artificialmente, descolonizá-lo, ressignificá-lo. 

 
Quantos é que vivem hoje com uma língua que não é sua, ou então nem 
sequer a sua conhecem ou ainda não a conhecem, e conhecem mal a língua 
maior que são obrigados a utilizar? Problemas dos imigrantes, e sobretudo 
dos filhos deles. Problema das minorias. Problema de uma literatura menor, 
mas também de todos nós. Como é que se extrai de sua própria língua uma 
literatura menor, capaz de pensar a linguagem e fazê-la tecer conforme uma 
linha revolucionária sóbria? Como definir o nômade, o imigrante e o cigano 
da sua própria língua? Kafka dizia: roubar a criança no berço, dançar na 
corda bamba. (DELEUZE; GUATTARI, [1977] 2002, p. 43) 

 
Em uma entrevista, um senhor mais velho, da Província de Inhambane, falante 

de língua Xitshwa, queixou-se: “Nós já não comemos mais nas nossas línguas, nem 

comemos ainda na língua portuguesa”. A expressão era de lamento, de dor. O que 

significa comer na própria língua? Novamente Deleuze e Guattari: “Qualquer 

linguagem, rica ou pobre, implica sempre uma desterritorialização da boca, da língua 

e dos dentes. A boca, a língua e os dentes encontram a territorialidade primitiva nos 

alimentos. A boca, a língua e os dentes se desterritorializam ao consagrar-se à 

articulação dos sons” ([1977] 2002, p. 44).  Assim, jejuar duplamente. Nessa disjunção 

entre a expressão e o conteúdo, não se come em nenhuma língua (ou se come mal) 

então, a metáfora remete à desnutrição; não é que não se come nada: come-se um 

pouco aqui ou ali. Come-se o que há. “Em geral, a língua compensa, efetivamente, a 

sua desterritorialização por intermédio de uma reterritorialização de sentido. Por 

deixar de ser um órgão de sentido, passa a ser um órgão de Sentido”.  

Assim interpreto “menor”, no pensamento de Deleuze e Guattari e no caso deste 

estudo, como característico dessa língua desterritorializada, do individual ligado ao 

imediato político, e do agenciamento coletivo de enunciação com vistas à permanência. 

Melhor seria dizer que “menor” não qualifica certas línguas, mas as condições 

revolucionárias de permanência dessas línguas no seio daquela a que se chama oficial, 

ou majoritária. Assumir o seu próprio “menor, o seu próprio subdesenvolvimento, o seu 

patoá, o seu próprio terceiro mundo, o seu próprio deserto”. O que é marginal, periférico, 

etc.? Qual é o devir de uma língua menor (minorizada)?  

 Existe uma tensão entre a língua desterritorializada e a reterritorialização. O 

espaço entre, a faixa de terra, o meio do caminho são um território de ninguém, “terra 

sem lei”, em que as pessoas se apropriam dos sentidos e lhes atribuem o valor que 

desejam. Em uma democracia jovem, em um país de mudanças sociais rápidas, o 
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fluxo, a mobilidade e a flexibilidade, mais do que a estrutura, são o cenário da 

reterritorialização. Não é o indivíduo o sujeito da enunciação ou do enunciado mas um 

circuito de potências e devires dentro do continuum que vai do traço (+bantu) até o 

traço (+português), no seio de um agenciamento necessariamente político e 

marcadamente múltiplo ou coletivo. Esta é a situação do contato das línguas bantu 

com o português moçambicano81. Nessa tensão que é dançar na corda bamba, muitas 

vezes o menor é tão menor, que passa a ser maior. 

 

 

2.2.3 O fluxo e o híbrido nas identidades linguísticas pós-coloniais 
 

 
 

 As identidades são, pois, identificações em curso. 
(Boaventura de Souza Santos) 

 
Permanece o fato, porém, de que os linguistas até agora têm 
sido lentos em perceber todo o alcance das implicações do 
multilinguismo e do multiculturalismo. Em consequência disso, 
não chegaram normalmente a reconhecer que o conceito 
tradicional de identidade em linguística necessita de uma revisão 
urgente. A identidade individual como algo total e estável já não 
tem nenhuma utilidade prática num mundo marcado pela 
crescente migração de massas e pela entremesclagem cultural, 
religiosa e étnica, numa escala sem precedentes. 
(RAJAGOPALAN, 1998, p.40)  

 
 

Finalmente, termino essas discussões que transpuseram os limites da 

linguística e buscaram uma correlação com temas da sociologia, da antropologia e da 

filosofia política recorrendo a alguns conceitos importantes desenvolvidos por teóricos 

da pós-colonialidade sobre multilinguismo e o multiculturalismo. O primeiro deles é o 

de de hibridismo, desenvolvido por Homi Bhabha, a partir do trabalho de Edward Said 

e de Franz Fanon. O segundo é o de fluxo, proposto por Ulf Hannerz, ambos termos 

bastante usados nos estudos antropológicos sobre transnacionalidade e globalização. 

Considero conceitos fundamentais na urgente revisão da concepção de identidade 

linguística como aponta Rajagopalan na epígrafe acima e como pretendo abordar 

nesta tese, uma noção baseada no deslocamento constante de atos de identidade por 

parte dos falantes. 

                                                           
81 Cf. recentes descrições de Gonçalves, 1998 e 2011 e Dias et al., 2009. 
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Hibridez cultural foi um termo cunhado pelo antropólogo argentino radicado no 

México, Néstor García Canclini (1989), para se referir a processos pelos quais os grupos 

sociais na pós-modernidade se apropriam de identidades múltiplas derivadas de diversas 

interconexões socioculturais. Canclini define hibridez cultural como uma maneira de, na 

pós-modernidade, problematizarem-se os vínculos equivocados que ela armou com as 

tradições que quis excluir ou superar para constituir-se no âmbito simbólico, religioso, 

étnico, midiático. Para Canclini, nessa mistura, os poderes são “oblíquos”; eles não 

funcionariam se fossem exercidos unicamente por burgueses sobre proletários, por 

colonizadores sobre colonizados, por brancos sobre indígenas, por pais sobre filhos, pela 

mídia sobre os receptores. Uma vez que todas essas relações se entrelaçam umas com 

as outras, cada uma consegue uma eficácia que sozinha nunca alcançaria.  

Historicamente o termo hibridismo - ou mestiçagem – foi us 

ado de forma depreciativa. Na era pós-colonial, era vergonhosa a “mistura da 

raça branca com outras raças”. Teóricos da pós-colonialidade, especialmente Homi 

Bhabha, ressignificaram-no por meio de uma teoria cultural que propunha 

interpretações alternativas para a colonialidade, por meio de ideias como terceiro 

espaço e interstícios (BHABHA, 1994). Assim o mesmo termo, usado outrora de forma 

abusiva, teve revertido o valor de seu significado, e passou a designar o privilégio de 

pertencer a duas culturas e a habilidade para negociar as diferenças entre elas. De 

acordo com Bhabha (1994), o hibridismo envolve a luta empreendida contra os grupos 

dominantes que definiam a identidade do outro dentro de uma estrutura unitária, 

essencializada, em contextos onde a cultura e as práticas linguísticas, bem como 

histórias e epistemologias entravam em choque. Hibridismo, portanto, neutraliza o 

essencialismo que define cultura e identidade como fixas. Desafiar visões 

essencialistas de identidade é crucial na formação de uma nova identidade híbrida 

que emerge do entrelaçamento do espaço das crenças e práticas dominantes com o 

espaço do dominado. Para além disso, a hibridização promove um terceiro espaço de 

resistência, negociação e articulação de novos significados (BHABHA, 1990, p. 215). 

Bhabha concebe o terceiro espaço como um espaço liminar, fluido, onde se resiste à 

polarização, a rótulos, a oposições binárias, a identidades unitárias. A importância do 

hibridismo não é ser capaz de rastrear os dois momentos originais do qual emerge o 

terceiro; em vez disso, o hibridismo é o "Terceiro Espaço", o qual possibilita o 

surgimento de outras posições de subversão, de desestabilização da autoridade 

cultural colonial.  
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Entre tantos termos usados como metáforas hoje para referir-se aos processos 

de transculturação (hibridez, colagem, mélange, miscelânea, montagem, sinergia, 

bricolagem, crioulização, mestiçagem, miscigenação, sincretismo, terceiras culturas, 

etc.) o antropólogo sueco Ulf Hannerz diz parecer hibridez atualmente o termo 

genérico preferido, “talvez por derivar sua força, como ‘fluxo’, de uma fácil mobilidade 

entre disciplinas” (HANNERZ, 1997, p. 26). Hannerz considera fluxos como uma 

metáfora para a tarefa de problematizar a cultura em termos processuais e usa-a em 

duas acepções, uma territorial, outra temporal. A primeira poderia apontar para com o 

que se chama na moderna geolinguística de movimentos linguísticos topodinâmicos, 

que envolvem migrações, fronteiras, limites transnacionais, mas também certa 

mobilidade dentro do espaço urbano (RATDKE; THUN, 1996). A segunda diz respeito 

ao tempo. A topodinâmica societal obriga os falantes ao fluxo entre as 

línguas/culturas. E o fluxo, a uma mudança socio-simbólica das línguas no tempo. 

 

Desde que comecei a refletir aqui em termos de fluxo, ocorreu-me, à medida 
que examinava as variações na organização da cultura, que esse termo 
funcionava bem como metáfora geradora, no sentido de suscitar 
desdobramentos. Não se trata apenas de que a ideia de fluxo se opõe ao 
pensamento estático; ela insinua, além do mais, a possibilidade de pensar 
tanto em rios caudalosos quanto em estreitos riachos, tanto em correntezas 
isoladas quanto em confluências, “redemoinhos”, até mesmo vazamentos e 
viscosidades no fluxo de significados. (HANNERZ, 1997, p. 14) 
 

 
Os fluxos, no entanto, não se dão livre ou facilmente, e a palavra que lhe 

constitui o antônimo é limite; se o fluxo sugere uma espécie de continuidade e 

passagem, os limites têm a ver com descontinuidades e obstáculos. “Entendo por 

limite uma linha clara de demarcação, em relação à qual uma coisa ou está dentro ou 

está fora.” (HANNERZ, 1997, p. 15). É a linha que, sendo ultrapassada, estabelece 

outra relação identitária. Se só houvesse fluxos, não haveria interdição, muito menos 

interposição (usada aqui na concepção de Aracil). 

Interstícios é outro termo muito usado nesse vocabulário “dos espaços 

intermediários” que constituem os limites. Mas o limite não é uma linha divisória. Ele 

muitas vezes é uma fronteira ou zona fronteiriça, uma faixa de terra, a que eu aludia 

umas páginas antes, “termos que não implicam linhas nítidas, e sim regiões, nas quais 

uma coisa gradualmente se transforma em outra, onde há indistinção, ambiguidade e 

incerteza” (HANNERZ, 1997, p. 20). É em tal área de liminaridade que se dão os 

contatos e interações. Na África, as fronteiras linguísticas e etnoculturais entre países 
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não coincide com as fronteiras políticas, com os limites demarcados pelo Estado. 

Assim, toda fronteira tem línguas transnacionais, e ultrapassar tais fronteiras representa 

ganhos (talvez o capital aqui seja outro). Tal situação de transnacionalidade e 

transculturalidade problematiza a ideia de Estado-Nação, e a etnicidade emerge como 

a conscientização dos limites da distinção entre mim e o outro.  

Interstício, em vez de apontar uma resposta, talvez problematize mais ainda as 

perguntas de Das Gupta e Ferguson (1992, p. 33): “a que lugares pertencem as 

culturas híbridas do pós-colonialismo? Será que o encontro colonial cria uma “cultura 

nova” nos países colonizados e colonizadores, ou será que ele desestabiliza a noção 

de que nações e culturas são isomórficas?” 

Stuart Hall (2006), em suas reflexões sobre as mudanças conceptuais de 

sujeito e identidade na modernidade tardia e na pós-modernidade, mostra que, de 

modo geral, o argumento da origem étnica e cultural como fundante da noção de 

identidade está baseado no conceito movediço de nação.  

 
Uma nação não é apenas uma entidade política, mas um sistema de 
representação cultural que produz sentidos. Uma nação é uma comunidade 
simbólica e é isso que explica seu poder para gerar um sentimento de 
identidade e lealdade. As culturas nacionais são compostas não apenas de 
instituições culturais, mas também de símbolos e representações. Uma 
cultura nacional é um discurso – um modo de construir sentidos que influencia 
e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós 
mesmos (HALL, 2006, p. 48-50, grifos do autor). 

 

Argumentando contra uma ideia de Estado-Nação que pressupõe a 

homogeneização de diferenças culturais, Firmino sugere que  

 

As diferenças culturais e linguísticas persistem porque constituem a própria 
estrutura na qual os membros de uma Nação-Estado têm de se apoiar com 
vista a participar com sucesso nas interações cotidianas. As diferenças 
culturais e linguísticas tornam-se traços simbólicos e ideológicos com base 

nos quais os indivíduos competem por recursos sociais. (FIRMINO, 2002, p. 

34) 

 
Assim, são justamente essas diferenças que constituem as “zonas de fronteira”, 

os limites de aproximação ou afastamento entre os indivíduos em suas redes sociais. 

“Esta dupla função das diferenças culturais e linguísticas – facilitar a comunicação 

entre os que partilham convenções similares e manter as fronteiras sociais  - é parte 

de uma importante componente sem a qual as Nações-Estado não podem funcionar: 

a competição individual e de grupo.” (FIRMINO, 2002, p. 35). Se tomarmos a 

construção de nação na acepção ideológica de Anderson, como uma “comunidade 
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imaginada”, uma representação de “pertença comum”, ela pode representar uma 

sociedade não homogênea. “Uma nação pode ser imaginada mesmo que não tenha 

uma comunidade linguística homogênea, ou mesmo se a língua de escrita não é 

usada por todos os seus membros.” (FIRMINO, 2002, p. 39). Fasold (1984) aponta 

que nos países em que há forte multilinguismo, como os africanos, por exemplo, os 

laços muito fortes de família, de aldeia, de etnia a que se pertence, com seus 

costumes e crenças religiosas, é anterior ao conceito de “nação”, ou com ele se 

confunde, muitas vezes. 

Pra mim, definir as identidades linguísticas moçambicanas como híbridas 

significa uma justaposição, uma confluência (e não compartimentação ou disjunção) 

de culturas que se estendem num continuum mais ou menos aberto de diversidade, 

de fluxos e limites ao longo de uma estrutura de relações (bilaterais, ou multilaterias) 

marcadas por tensões de valores, poderes, e recursos sócio-simbólicos. A Rádio 

Moçambique, por exemplo, que reúne em um mesmo espaço-tempo mais de quinze 

línguas autóctones, é uma estratégia de unificação de culturas étnicas 

desterritorializadas, que ao mesmo tempo unifica e separa. A desterritorialização cria 

novas formas de reterritorializar as línguas, e isso acontece necessariamente em um 

diálogo de hibridez linguística. Não posso usar somente a língua em que aprendi os 

valores tradicionais de meus avós ao redor do fogo sob pena de não ser um cidadão 

urbano, tampouco só usar o português dos meios urbanos sob pena de ser deserdado 

dos meus valores tradicionais. O falante moçambicano é assim, ele próprio, um 

veículo de hibridez cultural, um espaço e tempo de interstício onde se produzem essa 

mescla, essa mestiçagem, esse sincretismo etnolinguístico.  

Pode-se pensar que uma parte da vitalidade e criatividade cultural tem origem 

exatamente na dinâmica da mistura e que, no caso específico de Moçambique, 

embora haja nos dois extremos pessoas que tenham um repertório monolíngue em 

português ou monolíngue em alguma das línguas bantu, grande parte dos 

moçambicanos são bi ou plurilíngues. Assim, o que caracteriza linguisticamente essa 

comunidade de fala é o domínio da área de liminaridade entre fronteiras, e ser híbrido 

– ser um falante de identidade híbrida - é ter “capital de fluxo” (ainda que a exaltação 

disso como vantagem possa ser contemporizada pelo reconhecimento de que as 

identidades também são construídas em torno da desigualdade). 

“As línguas não ocupam espaço dentro de nós” – diz-me um informante-chave 

desta pesquisa. Quando eu peço para explicar-me o que isso significa, ele fala: “É 
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uma questão de espaço: em casa, só há um quarto, onde devemos dormir, eu, meu 

irmão, minha cunhada, as crianças. Mas na cabeça, eu posso guardar quantas línguas 

eu quiser, pois as línguas não ocupam espaço, então quanto mais línguas eu falar, 

melhor.”  

Em suma, os cenários das zonas intersticiais parecem cheios de vida, mas 
não completamente seguros. Se uma pessoa é capaz de sobreviver e até 
prosperar nelas, isso se deve à sua própria agilidade cultural, talvez mesmo 
agilidade física. Uma parte disso, assim nos dizem nossos intérpretes, pode 
ser uma questão de “deculturação”: despojar-se de uma sobrecarga de 
cultura para ganhar liberdade de movimento. Contudo, “deculturação” em 
excesso traz o risco da desumanidade, de tornar-se um animal perigoso. A 
liberdade da zona fronteiriça é explorada com mais criatividade por 
deslocamentos situacionais e combinações inovadoras, organizando seus 
recursos de novas maneiras, fazendo experiências. Nas zonas fronteiriças, 
há espaço para a ação [agency] no manejo da cultura. (HANNERZ, 1997, p. 
23-24) 
 

 

 * 

Eis a bagagem que, para além das roupas e sapatos, talvez me causasse 

excesso de peso nas malas. Como apresentado na seção acima, esta proposta de 

trabalho baseia-se nas atitudes manifestas por uma comunidade de prática em 

relação à língua dominante e suas relações com as línguas minoritárias de um país 

africano de fala portuguesa: Moçambique. Proponho aqui, e com base em tudo o que 

foi explanado acima, que esse contexto seja entendido a partir de uma interpretação 

social dos sujeitos-falantes e dos seus processos de constituição linguística, o que 

implica necessariamente uma compreensão de atitude linguística como práxis.  

Na verdade, o que proponho é em vez de chamá-la por outro nome, 

ressignificar o que eu entendia por atitude linguística até aqui, descartando algumas 

visões dos modelos teóricos antigos, e resgatando o que ela significa 

etimologicamente: “ação de adequar-se”, mais do que representação ou crença. Por 

isso, escolho também observá-la no seio de uma comunidade de prática, e não 

usando os conceitos de comunidade de fala e, apenas tangencialmente, o de redes 

sociais. Defino aqui atitude linguística como uma iterada performatividade na prática, 

em eventos de fala e em determinados âmbitos de eficácia, que possibilitam ao falante 

construir para si mesmo os atos identitários constitutivos de uma competência 

comunicativa híbrida e fluida.  

 Então retornamos ao início, a Saussure, para dar-lhe razão no seguinte: “O 

conjunto global da linguagem é incognoscível”. O inventário de atitudes linguísticas 
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possíveis em dada situação é tão plural quanto o das práticas linguísticas, e é 

impraticável enumerá-las ou classificá-las exaustivamente. Na verdade, é o ponto de 

vista adotado pelo pesquisador que restringe tal realidade à sua análise, impondo-a 

ao objeto, e não o contrário. Isso não implica dizer que não se possam fazer estudos 

em que se sistematizem reações subjetivas, como na técnica dos pares combinados, 

e se induzam as respostas dos falantes. É um tipo de dados que se obterá. Assim 

como usar uma metodologia mais complexa, como a de Labov para medir atitudes 

como indícios de mudança também levará a um outro tipo de resultados. O que chamo 

atenção aqui é para o fato de a seleção do modelo teórico terminar muitas vezes 

envolvendo um processo de simplificação e eliminação de muitas dimensões que 

seriam pertinentes à análise, mas que apresentam-se complexas demais para “caber” 

no método. Dessa forma, a prática linguística multidimensional fica irredutível àquelas 

categorias previsíveis e previstas pelo pesquisador e longe do arbítrio do falante. 

 Então, das perguntas respondidas surgem outras perguntas a responder: Quais 

são os métodos mais adequados para se descrever e interpretar as atitudes nessa 

concepção teórica? Quais as especificidades metodológicas que requer o contexto 

plurilíngue moçambicano, com fluxos e os “afetos” linguísticos tão exacerbadamente 

multiplicados? 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A partir da reflexão teórica feita no capítulo anterior, o objetivo aqui é conjugar 

relato etnográfico e proposição dos procedimentos metodológicos. Em vez de 

interpretar os dados à luz de uma hipótese preexistente, parto do material etnográfico 

para levantar reflexões inclusive sobre a própria construção da metodologia. A 

elaboração de tais questões deu-se progressivamente durante o trabalho de campo 

num processo de grounded theory82, que, a partir da prática e dos dados, levou-me 

às discussões e interpretações dos capítulos finais.  

Começo este capítulo em 3.1 com o relato de minha inserção em campo e 

uma análise sobre o princípio da reflexividade e sobre o estranhamento e/ou 

exterioridade do eu-pesquisador em relação ao objeto de pesquisa. O capítulo se 

desdobra nos primeiros relatos etnográficos, com a descrição dos espaços nos quais 

alarguei minhas redes sociais, à medida que fui avançando no conhecimento sobre 

a cidade de Maputo (3.2). Em seguida, em 3.3, faço uma explanação de como 

finalmente juntei nesta pesquisa teoria, método e técnicas em busca de investigar 

as asserções definidas nas primeiras semanas de trabalho de campo. Também 

exponho algumas vantagens de uma metodologia complementar quali-quantitativa 

para os estudos atitudinais em contextos multilíngues.  

A ordem de construção deste capítulo 3 é propositadamente invertida: a parte 

metodológica vem depois dos primeiros relatos etnográficos, em uma tentativa de 

reportar com maior fidelidade o processo de construção da metodologia, que apenas 

se configurou com maior clareza posteriormente a algumas discussões com o meu 

orientador moçambicano, o prof. Gregório Firmino, à leitura de bibliografia sugerida 

por ele, à aplicação do questionário para diagnóstico sociolinguístico da comunidade 

estudada e a um mês de experiência etnográfica.  

  

                                                           
82 Segundo Uwe Flick (2009), a grounded theory, ou “teoria fundamentada em dados”, é uma metodologia de investigação 
que parte dos dados de contextos reais para a análise e a formulação de teoria. Trata-se de uma teoria indutiva baseada na 
análise sistemática dos dados a fim de entender em uma determinada situação como e por que seus participantes agem de 
determinada maneira. Cf. também Glaser, 1978 e Spreadlay, 1980. 
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3.1 Adentrando o universo plurilinguístico de Maputo: primeiras impressões 

  

Tenho usado desde o início desta tese a metáfora das teorias como mala-

bagagem, no mesmo sentido da “caixa-de-ferramentas” proposta na teoria crítica de 

Gilles Deleuze e Michel Foucault (apud CLIFFORD, [1988] 2005, p. 104). Tal metáfora 

alude não a um conjunto de “ferramentas adequadas” desenhadas para configurações 

específicas de um objeto de conhecimento, como protocolos de pesquisa já usados e 

confirmados, mas antes como um inventário desordenado das abordagens mais 

ajustadas à história pessoal do proprietário dessa caixa, contenedora de instrumentos 

imprevisíveis que, em seu conjunto, perfazem a experiência do pesquisador – suas 

referências científicas, aspirações políticas, indagações persistentes, frustrações de 

expectativas pessoais, improvisações diante de situações novas, etc. No meu caso, 

ter pressupostas as ferramentas adequadas na caixa (ou as vestimentas adequadas 

na mala, desconhecendo o clima específico daquela região do mundo) resultaria em 

menor rigor, em uma inadequação metodológica, que implicaria em ignorar a lógica 

própria de relações e de poderes locais; por isso, a escolha de deixar-me ensinar pela 

descontinuidade dos saberes nativos que, aos poucos - com a caixa-de-ferramentas 

aberta e renovável - formaram o conjunto orgânico de impressões ao qual eu tentarei 

dar sentido nas páginas a seguir. 

* 

Quem me buscou e a essa bagagem no aeroporto de Maputo, em 10 de abril 

de 2012, foi meu amigo e conterrâneo Marcos Benedetti, antropólogo que trabalhou 

durante dez anos em Moçambique com políticas de prevenção a HIV-SIDA e em cuja 

casa eu ficaria hospedada na primeira semana, até encontrar um lugar para residir 

pelos seis meses seguintes. Em uma noite de abril de 2012, viemos no carro da ONG 

internacional em que atuava, avançando em mão inglesa pela escuridão da Avenida 

Vladimir Lenine, transitando desde Maxaquene, um dos bairros populares da zona 

intermédia, até o bairro central chamado Polana (sobre o qual está o homônimo e 

luxuoso hotel cinco estrelas, a residência presidencial, as embaixadas, muitas 

mansões com piscinas enormes, hotéis, sedes de multinacionais, ONGs, restaurantes 

caros). Em todas as ruas, cartazes do partido do governo, a Frelimo83. O carro robusto 

                                                           
83 A Frelimo (Frente pela Libertação de Moçambique) é o partido que continua no poder desde a independência de 

Moçambique em 1975 até os dias de hoje, ou seja, por 38 anos. Depois da guerra civil que opôs FRELIMO e RENAMO e durou 
dez anos, até 1992, as primeiras eleições multipartidárias tiveram lugar em 1994. Até hoje, a FRELIMO não se alternou na 
presidência do país com nenhum outro partido. 
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- uma dessas pick-ups usadas e recompradas dos países asiáticos (Toyota, Honda, 

Mitshubishi, Hyundai), as quais proliferam dos bairros centrais de Maputo – tomava 

caminho pelas ruas, à medida que Marquinhos me situava: aqui é a Av. Kenneth 

Kaunda, agora entramos pela Mao-Tsé-Tung, depois viramos à direita na Salvador 

Allende, à esquerda na Agostinho Neto, seguimos pelas Eduardo Mondlane, Friedrich 

Engels até a Julius Nyerere. As ruas dos bairros mais centrais de Maputo são uma 

aula de história contemporânea: levam nomes dos principais líderes socialistas ou de 

líderes políticos envolvidos nas lutas de libertação dos países africanos: Karl Marx, 

Ho Chi Min, Kim II Sum, Patrice Lumumba, Sékou Touré84. 

Na manhã seguinte, à luz do dia, toda essa região central da cidade me 

pareceria familiar. Lembrava algum bairro de Lisboa ou de Salvador, na verdade, de 

qualquer cidade de médio porte de colonização portuguesa. Passei o dia caminhando 

pelas adjacências, passando pelo luxuoso hotel Cardoso sobre um promontório, 

próximo ao Museu de História Natural (onde estão os famosos onze fetos de elefantes, 

um a cada mês de gestação) e pelo colégio Josina Machel em frente ao Jardim dos 

Professores, que se tornaria um dos meus lugares preferidos para descansar e assistir 

ao pôr-do-sol na baía de Maputo, sobre o Índico. A cada esquina, uma mamana 

sentada com crianças brincando ao redor de uma pequena quantidade de algum artigo 

vendável sobre uma capulana estendida ou um caixote de madeira: pentes, fósforos, 

laranjas, tomates, tinsiva, sapatos usados, montinhos de carvão. O comércio informal 

multiplica-se nas ruas, como Elísio Macamo descreve em uma crônica: “muita gente, 

muita mesmo, cuja única ocupação é vender em quantidades cada vez mais ínfimas 

coisas compradas a pessoas que compraram de outras, que compraram de outras, 

que compram de outras, que compraram de algum comerciante". Também há uma 

profusão de tchovas, tchopelas e chapas85 circulando em um trânsito bastante caótico.  

                                                           
84 Curiosamente, a cidade-cimento, com suas mansões, guarda muitas marcas da época do governo socialista do pós-
independência: além dos nomes das ruas, é proibido, por exemplo, a qualquer loja colocar anúncios de promoções, 
liquidações ou descontos (sob pena de multa). 
85 A tchova é uma carroça aberta com uma chapa metálica ao fundo, sobre a qual frutas e verduras são carregadas e vendidas 
por rapazes nas ruas de Maputo. Consistem em uma fonte de rendimento informal e ocupam com trabalho uma camada 
jovem da população da cidade. As tchopelas são motos ou triciclos com uma pequena cabine de transporte para dois 
passageiros (correspondem ao tuk-tuk ou riquixá usados em países asiáticos). Existem em número de mais ou menos duzentas 
em Maputo e são um meio de transporte alternativo, entre os carros e os chapas. Estes últimos são o principal meio de 
transporte para os habitantes de Maputo entre as zonas central, intermédia e periférica da cidade. Trata-se de veículos (estilo 
van ou kombi) privados e licenciados para o transporte público, muito mais utilizados do que o maximbombo (ônibus). Em 

geral, comportariam de doze a dezesseis passageiros, mas em certos horários veem-se chapas com o dobro dessa 
lotação, ou mais. 
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Minha primeira impressão sobre o contato de línguas nas ruas foi de uma 

profusão de sons estranhos aos meus ouvidos, advindos daquelas mulheres 

sorridentes, vendedoras de amendoim e castanhas de caju, carregando as crianças 

amarradas às costas, ou bacias cheias de laranjas sobre a cabeça. Perdida nesse mar 

de novidades, andei sem rumo até a Baixa, junto à belíssima e imponente estação dos 

Caminhos de Ferro de Moçambique. Para voltar, apanhei uma tchopela e conversei 

com o motorista: Tchopela é um mini-táxi. Uma viagem, aqui na zona 

central, sai por 5 dólares... O chapa é o transporte mais barato, 

vinte centavos de dólar... Quanto é o real? Xííí... com cinco 

reais, andas uma semana de chapa, para ir e para voltar! Trocamos 

ideias sobre jogadores de futebol (o tópico padrão para se iniciar uma conversa com 

um brasileiro) e sobre as diferenças entre o português brasileiro e moçambicano. Então 

ele – apesar da aparência muito jovem – conta-me que tem três filhos. Pergunto sobre 

as línguas que falam, se ele fala com as crianças em língua bantu. A coisa é assim: 

a minha esposa vem de Sofala, fala Cisena. Eu sou daqui, então 

falamos línguas diferentes. Com as crianças, em casa, só falamos 

português, mas eles aprendem changana na rua, brincando, ou com 

as avós, a vender coisinhas na rua. Eles acabam aprendendo de 

qualquer jeito. 

Os três primeiros moçambicanos com quem conversei demonstram quão 

complexas podem ser as relações no uso vernacular das línguas nessa região: Maria, 

a empregada do Marcos, fala três línguas além do xichangana, entende outras tantas, 

mais o português e o inglês. Acha que o português daqui é mais parecido 

com o brasileiro. O de Portugal? Xiii... é escorregadiiiio, fala, 

fazendo uma careta. E me alerta: Quando as pessoas olharem para a cor 

da tua pele, tu ‘ãnsim’, falando português, elas vão te cobrar 

trezentos meticais por um quilo de carne; se eu comprar, lààà 

(altera o tom, pra dar ênfase86) no bairro, pago 150. Fábio, o rapaz que me trouxe 

na chopela também fala português e inglês, xirhonga e xichangana, as línguas 

predominantes em Maputo, e diz que elas se misturaram a tal ponto, que hoje as 

pessoas falam o charhonga87. O encontro com ele chama minha atenção para os 

                                                           
86 Uma das característica do português moçambicano é a alternância tonal, interferência das língua bantu. 
87 Depois, na universidade, ouvi menções a esse fenômeno, que diz respeito à percepção dos falantes sobre os 
difusos limites entre essas duas línguas intercomunicáveis. 
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casamentos interétnicos, e a transmissão geracional (ou não) das línguas bantu às 

crianças. À noite, bebendo cerveja com amigos do Marcos, jovens da classe alta 

moçambicana, ouço de um deles (que contava sobre um novo “namorado” da 

faculdade, que falava “tudo errado”): Aí, de repente, ele começou a falar 

caro (em vez de carro), négra, combóio... não adianta, tu podes 

chegar a Ministro, mas o pretoguês não te abandona. Pretoguês é uma 

maneira pejorativa (raramente usada, na verdade, e geralmente denotando 

preconceito) de rotular algumas variedades do português moçambicano com muitas 

interferências fonéticas das línguas bantu. Por exemplo, falantes nativos de língua 

emakhuwa não distinguem oclusivas surdas e sonoras (/b/ e /p/, /t/ e /d/), por isso podem 

pronunciar /caprito/ por /cabrito/; falantes de Cimanyika não têm em seu repertório 

fonético as laterais, portanto podem pronunciar /raranja/ em lugar de /laranja/, /mio/ em 

vez de /milho/. Enfim, era uma situação linguística bastante complexa a se observar, já 

que se tratava do estatuto de 24 línguas em contato com o português; do estatuto das 

muitas variedades de português moçambicano entre si e do estatuto do português 

moçambicano em relação a outras variedades de português no mundo. E era apenas o 

meu primeiro dia.  

Os graus de proficiência das línguas usadas em Maputo variam muito, e elas 

se alternam conforme os domínios de uso. Firmino (2002, p. 132) afirma que “o 

português é, por excelência, o meio primário de comunicação da zona central de 

Maputo, onde constitui a escolha não-marcada em, praticamente, qualquer interação 

social ou informal”.  

 
Simbolicamente, o português é visto como sendo a língua da cidade e uma 
pessoa não se sente parte legítima da zona central, com a capacidade de ser 
integrada nos seus esquemas, se não tiver o seu domínio adequado. Por esta 
razão, aprender línguas autóctones não é um projeto tentador para a geração 
jovem, dada a dinâmica social da vida na zona central. (FIRMINO 2002, p. 
132) 
 

Minha primeira impressão, provavelmente pelo contraste entre o uso categórico 

do português nas ruas de qualquer cidade do Brasil, contrariou de certo modo essa 

afirmação. Minha formação em dialetologia e sociolinguística no Brasil sempre 

ressaltara a celebrada e exaustivamente descrita diversidade linguística brasileira, 

com suas línguas indígenas, línguas de imigração e uma propagada multiplicidade de 

dialetos regionais e sociais. Viver em Moçambique nessas primeiras semanas, um 

país dez vezes menos populoso que o meu, fez-me deslocar um olhar condicionado 
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pela variação intralingual do português brasileiro para adaptá-lo a uma variação intra 

e interlingual complexamente relacionadas (ver o conceito de diversidade linguística 

endógena de Louis-Jean Calvet, citado à pág. 33 e o mapa da diversidade linguística 

no mundo no anexo 1). Na verdade, com o passar dos meses, comecei a separar os 

domínios de uso das línguas, e percebi que as línguas bantu circulam mais entre os 

guardas, empregados, vendedores de rua, taxistas, motoristas dos chapas, 

comerciantes dos mercados, habitantes da zonas intermédia e periférica da cidade 

que vão trabalhar na zona central. Eles não são, entretanto, uma minoria, e usam 

preferentemente xirhonga ou xichangana88. Ou seja: ouvi muito mais conversas em 

línguas moçambicanas nas ruas de Maputo do que pressupunha que ouviria. De 

qualquer maneira, parece-me que a predominância do português, como referida por 

Firmino, se dá mais em nível sócio-simbólico e nos âmbitos “privilegiados” de atuação 

das línguas (o português predomina no domínio oficial ou institucional como 

repartições públicas, empresas, prestação de serviços, ONGs, restaurantes, escolas, 

universidade, etc.) do que propriamente na diversidade linguística das práticas 

cotidianas em termos demográficos.  

* 

A reflexão metodológica impôs-se desde o primeiro dia em que “fui afetada” 

pelo campo. A primeira experiência etnográfica foi perambular pelas ruas em torno ao 

Hospital Central, no Mercado da Baixa, na Estação Férrea, nas feiras de artesanato, 

ouvindo aquelas dezenas de pessoas a falar ora em uma língua bantu, ora em 

português. O que numa sala de aula na universidade era uma indecisão metodológica, 

em campo passava a ser necessidade premente. De repente, todo aquele arcabouço 

abstrato e cheio de conceitos que disputavam certezas dentro de mim era campo, 

terreno, real, concreto, impacto que abala, acelera e cataliza as decisões. 

Concordando com uma ideia de Geertz (2000, p. 26), constato que as habilidades 

necessárias na sala de aula e em campo são bem diferentes. Em aula, há que se 

aprender a pensar; em campo, há que se aprender a viver e pensar ao mesmo tempo. 

Em meio àquela complexa rede de interações e trocas linguísticas, eu hesitava: “que 

parte recortar desta paisagem?” 

                                                           
88 Não apenas as pessoas no chapa, ou nos mercados, ou na periferia falam xirhonga ou xichangana. Certo dia, 
enquanto eu esperava na antesala da direção da Escola de Comunicação e artes da UEM, as duas secretárias, ao 
falarem ao telefone, fizeram três ligações falando em xirhonga. Também ao fazer pesquisa na Rádio 
Moçambique, ouvi diversas vezes os funcionários a falar em xirhonga ou xichangana. 
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 Em poucos dias, o que era pra ser um estudo direcionado sobre atitudes 

linguísticas acabou transformando-se em um trabalho etnográfico ininterrupto que me 

possibilitou ter certa familiaridade (sempre sendo de fora) com os recursos simbólicos 

dotados de sentidos culturais próprios no uso das diversas línguas em contato. Nos dias 

seguintes eu caminhei, caminhei e caminhei... E comecei a escrever um “livro de andar 

e ver”, nas palavras do antropólogo brasileiro Hélio Silva, o registro de duas atividades 

simples e primárias que definem o fazer etnográfico. 

 
Essa errância (a vida, o trajeto, o percurso), balizada pelo olhar e fixada pela 
escrita, condiciona o olhar que acompanha, segue o curso das pessoas em 
volta e a paulatina mudança da paisagem, focalizando cada objeto relevante 
ao olhar. 
Se o olhar é a captação de instantes, coisas, pessoas e paisagens, ele não é 
um registro (como uma fotografia) e sim um travelling, a melhor palavra para 
indicar seu sentido porque o recupera no deslocamento. Travelling, travel. 
Viajar. O olhar vê onde o andar lhe leva. (SILVA, 2009, p. 175) 

 

Assim, andar e ver (ou andar e ouvir, para ser mais exata) foram as atividades 

básicas de penetrar aquele universo desconhecido, de experimentar Maputo, suas 

cores, temperaturas e pessoas. Especialmente atenta aos seus sons e gestos, com 

percepção aguçada e concepção revista e deslocada sobre o que significaria – a partir 

dali - o plurilinguismo.  

* 

Dias depois, fui acolhida na Casa do Graal89, minha residência durante esses 

seis meses. Na primeira manhã em que lá acordei, deparei-me com Inácia, a 

empregada da casa, sentada em um banquinho, no meio da cozinha, a ralar cocos 

dentro de uma bacia, para depois extrair-lhes o leite gorduroso, base da culinária 

moçambicana. Inácia com seu uniforme de trabalho, um vestido xadrezinho vermelho 

e branco, avental de babados e lenço branco a contrastar com a pele negra e cobrir o 

cabelo alisado. Inácia, recém-chegada da zona rural de Maganja da Costa, província 

da Zambézia, é esposa do seu João, o guarda da casa. Ambos são falantes de 

echuwabu. Eu lhe falo em português. Ela me responde em português. Mas nosso 

diálogo não é uma conversa. Ela ri, ela ri muito, aberta e soltamente, das nossas 

fracassadas tentativas de comunicação. Eu lhe pergunto: 

                                                           
89 Organização não-governamental surgida na Holanda em 1921 e espalhada por cinco continentes, atualmente ativa em 17 

países. Formada por mulheres católicas leigas, trabalha pelo empoderamento e saúde feminina, a não-violência doméstica, 
contra a discriminação de gênero. Atua nessa ONG, a linguista Sara Laisse, uma das autoras do Dicionário Português-Bitonga, 
língua autóctone moçambicana, falada principalmente na província de Inhambane. Sara escrevia sua tese doutoral ao mesmo 
tempo em que eu fazia meu trabalho de campo e trocamos bibliografia e ideias sobre o contexto identitário moçambicano. 
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- Dona Inácia, quando chega a Ábida (coordenadora da casa)? 

- Amanhã, ela vem, menina Ábida vem amanhã. 

No dia seguinte, eu volto da Universidade, e ela está a lavar e a estender roupas no varal 

no pátio. 

- Dona Inácia, a Ábida já chegou? 

Ela abre um sorriso enorme e diz: 

- Amanhã, amanhã vem menina Ábida.  

Acontece o mesmo no dia seguinte, e no outro, e no outro. E nada de a Ábida chegar... 

Inácia segue a dizer sempre “amanhã”, e a ouvir marrabentas90 no rádio o dia todo, e a 

pedir dinheiro para comprar pão com badjia91 e folha de chá, sempre que pode. “Amanhã, 

amanhã chega menina Ábida...”  

(Será que no meu português e no dela “amanhã” significa a mesma coisa?) 

 

Uma semana depois, quando finalmente chega Ábida da África do Sul, explica-

me que seu João já trabalha com elas na casa há muitos anos, mas que a esposa, 

Inácia, deixara os três filhos pequenos em Maganja da Costa (a 1.700 km de Maputo) 

e viera há pouco tempo, para ficar junto do marido. Falava muito pouco de português, 

como muitos dos trabalhadores que migram de várias partes do país em busca de 

segurança e trabalho nos centros urbanos92. 

* 

A primeira semana também foi de conhecimento da Universidade Eduardo 

Mondlane, onde passaria pelo menos metade do meu tempo seguinte. A Faculdade 

de Letras e Ciências Sociais ocupa um lugar central na universidade: é uma das 

maiores e mais tradicionais, com 7.000 alunos, com cinco dos oito professores 

catedráticos da UEM. A Universidade, a maior do país, foi fundada em 1961, e os 

                                                           
90 Estilo musical típico moçambicano, a marrabenta surgiu por volta da década de 1950, durante pleno domínio colonial, a 
partir das guitarras improvisadas com latões de azeite e linhas de pesca. Tem como expoentes Dilon Djindji, Fanny Mpfumo, 
Orquestra Marrabenta Star, Orquestra Djambo, Grupo João Domingos, Ghorwane, Wazimbo, etc. O ritmo caiu em certo 
ostracismo nos anos que se seguiram a independência, incluindo o período de guerra civil que perdurou até 1990, devido, 
além da escassez de instrumentos musicais a preços acessíveis, ao projeto de unidade nacional proposto pela Frelimo. Nos 
anos 2000, houve o retorno da Marrabenta como principal ritmo popular, através do projeto Mabulu, que investiu na 
promoção do ritmo tanto ao nível nacional quanto internacional, realizando eventos e festivais em várias localidades. 
Atualmente existe o Festival Anual da Marrabenta, que atrai cada vez mais público, expandindo-se para diversos distritos, 
onde além dos shows tradicionais ocorrem workshops e palestras a respeito do tema. 
91 Badjias são pequenos bolinhos fritos feitos de uma pasta de feijão nhemba moído. Lembram muito o “acarajé” brasileiro, 
mas são menores e servidos inteiros, sem recheio. Comem-se dentro do pão. 
92 Especialmente nos anos 90, as migrações foram causadas pela guerra civil ocorrida no país e uma prolongada seca que 
também resultou em deslocamentos populacionais significativos. De acordo com o diretor do Centro de Estudos de População 
da UEM, Manoel Araújo, as cidades de Maputo e da Matola, com uma população total de 1.391.499 habitantes representam 
31,2% da população urbana do país. Em 1980 estas duas cidades tinham 739.077 residentes. A cidade de Maputo, com 
537.912 habitantes em 1980, passou para 966.837 em 1997, com um crescimento médio anual de 3,5%. A cidade da Matola, 
no mesmo período, com uma taxa média anual de 4,5 %, passou de 201.165 residentes em 1980 para 424.662 em 1997. Isto 
significa que este espaço urbano teve, entre 1980 e 1997, um crescimento médio anual de 3,8%. Disponível em: 
<http://www.apdemografia.pt/ficheiros_comunicacoes/1853187958.pdf> Acesso: 12.11.13. 

http://www.apdemografia.pt/ficheiros_comunicacoes/1853187958.pdf
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cursos de mais prestígio são Administração Pública, Economia, Engenharia Civil. O 

curso de Letras tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em Linguística, e oferece 

aulas em várias línguas bantu de Moçambique, português, inglês, francês, espanhol, 

italiano, chinês, e, num futuro não distante, árabe, hindi e alemão93.  

Logo na primeira manhã, esperava na antesala do meu orientador Gregório 

Firmino – diretor recém-eleito da faculdade – quando chegou a banca de uma defesa 

de doutorado que teria lugar naquela manhã: Eugênio Rzewurski, bantuísta polonês 

atuante em Moçambique nos anos 70 e 80, especialista em kiswahili, Marcelino Liphola, 

foneticista formado na Unicamp e atual Vice-ministro dos Ex-Combatentes, e Armindo 

Ngunga, professor de Línguas Bantu, defensor do ensino bilíngue em Moçambique e 

diretor do Centro de Estudos Africanos, que eu já havia conhecido em Congressos no 

Brasil. Ao final da defesa de doutorado, encontrei minha amiga, a Prof. Samima Patel, 

que me apresentou aos professores do Departamento de Línguas Bantu, a quem 

manifestei minha vontade de assistir algumas aulas.  

* 

Minha primeira aula de Linguística Descritiva das Línguas Bantu. Dia 16 de abril 

de 2012. Entro na sala, e há uma grande algazarra. O professor ainda não chegou. 

Todos me olham quando eu surjo na porta, depois continuam suas conversas, nem 

curiosos, nem simpáticos; apenas indiferentes. Sou sem dúvida a mais velha da 

turma. Senta-se à minha frente um rapaz de uns 25 anos, vira-se e puxa assunto. 

Chama-se Armando e conta sua interessante trajetória. Resolveu estudar depois de 

sete anos trabalhando nas zonas rurais com planejamento de recursos para uma ONG 

inglesa ligada à igreja protestante, é casado, tem uma filha e coordena um grupo de 

jovens na igreja em que atua. Pede que eu lhe explique o que estou fazendo ali. Ao 

final, me pergunta: Tu, que estudaste mais, achas que é possível que 

haja um convívio do português e das nossas línguas sem que nós 

precisemos abrir mão das nossas identidades?  Foi a sinceridade da 

pergunta, mesclada a certa angústia e ao mesmo tempo curiosidade, que me fez 

enxergar espelhada naquele “outro” tão diferente de mim a mesma inquietude que me 

motivou a estar lá, tentando entender o contexto de tal pergunta. Acompanhei durante 

seis meses esse rapaz e sua rede social, tanto na vida acadêmica como junto à família 

e ao grupo mais próximo de amigos, sempre perplexa com a mobilidade com que 

                                                           
93 No site http://www.flcs.uem.mz/ há mais informações, links para os Centros de estudos da Faculdade de Letras e Ciências 
Sociais da UEM e para a Biblioteca Virtual de Teses e Dissertações da instituição. 

http://www.flcs.uem.mz/
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transitavam entre as línguas, no uso das diferentes variedades linguísticas que 

dominam. As inúmeras conversas que tive com os jovens dessa turma de estudantes, 

suas dúvidas, seus anseios e seus dilemas reforçavam a pergunta inicial de Armando, 

que foi repetida em incontáveis situações sob outros prismas, sempre com novas 

conotações, e vinham ao encontro de perguntas centrais desta tese.  

O professor chega. Diz que vai ensinar nominalização deverbal, ou como 

formar nomes bantu (associados a vários papéis temáticos) a partir de verbos. O 

professor começa a perguntar exemplos das línguas presentes na sala... Percebo que 

são muitas, tenho muita curiosidade por saber quantas são, quem fala qual e com que 

nível de proficiência. 

 
Situação de fala: aula de Linguística Bantu 

P: professor 

A1: aluno da etnia changana 

A2: aluno da etnia makhuwa 

A3: aluno da etnia manyika 

 

P: Quem é falante de changana? 

 A1: Eu (Um rapaz levanta a mão – mais alguns levantam também...) 

 P: Como é “andar”? 

 A1: Kufamba. (Ku- é o prefixo que indica o verbo em algumas línguas bantu) 

 P: E como é “aquele que anda, o viajante”? 

 A1: Mufambi.  

 P: E como se diz “costurar”? 

 A1: Kurunga. 

 P: E “aquele que costura, o costureiro?” 

 A1: Murungi. (Segue-se uma explicação sobre o acréscimo de prefixos e vogais 

temáticas de acordo com a seleção semântica) 

 P: Quem é makhuwa aqui? (Ninguém levanta a mão. O professor repete a 

pergunta, enquanto os próprios alunos apontam alguém dessa etnia.) Quem é makhuwa 

aqui? Ninguém? Como dizem em emakhuwa “professor”? “Pirisoori”? 

“Mpurusooru”? (A turma inteira dá risadas). Como é “ensinar”? 

 A2: Osoma. 

 P: Aquele que ensina é namasomiha. Aquele que ensina, nem 

sempre o professor, é musomihi; fazer aprender, ensinar é 

osomiha. (O professor escreve as palavras uma abaixo da outra no quadro, destacando que 

o radical é o mesmo.) 

 P: Há algum manyika? 

 A3: Sim, eu e o Moisés (fala Narciso).  

 P: Como se diz “costurar”? 

 A3: Kusona. 
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 P: E “quem costura”? 

 A3: Musoni. 

 P: Plural? 

 A3: Wasoni. As palavras vão sendo listadas uma baixo da outra no quadro-negro) 

 P: E como se diz “agulha”? 

 A3: Cisono.  

 P: Plural? 

 A3: Visono. 

(A aula prossegue até o fim, com exemplos desse mesmo fenômeno de nominalização 

em outras línguas: shimakonde, cinyanja, cicopi, etc. Cada aluno dá exemplos da língua de sua 

etnia.) 

 

 Voltei pra casa caminhando (mais ou menos 4 km), entusiasmada com a 

experiência linguística que acabara de ter, identificando algumas diferenças de status 

entre as línguas, e pensando naquela pergunta do Armando antes da aula. Algo que 

ele entendia por identidade ficava sacrificado por esse contato de línguas? De que 

forma, na concepção dele, o convívio entre as línguas ameaça a identidade? O que 

estava subentendido na palavra “identidade”? Ter estudado mais me habilita a 

responder-lhe? Onde estava a intranquilidade? Onde estava a perda? Como essa 

questão seria formulada pelos outros meninos da sala de aula, provenientes de 

regiões diferentes? Como acontecia esse “convívio das línguas”, nas trajetórias e 

práticas linguísticas daqueles jovens na faixa etária dos vinte anos? Como era 

corporificada a experiência do multilinguismo e suas potências na experiência de cada 

um? E como eles concebiam isso? 

 Assistiria nesta mesma semana a uma aula do curso de mestrado. Teoria 

Sociolinguística, “Vernacular Language Education”, capítulo 11, de FASOLD, 1984. 

Teoria que eu já especulara exaustivamente ao longo da vida acadêmica... na teoria. 

Subitamente, aquela aula de mestrado pareceu para mim o primeiro semestre da 

graduação. E a aula do primeiro semestre da graduação que eu assistira dois dias 

antes, um curso avançado de pós, em um assunto que nunca eu poderia estudar no 

Brasil, com tantos especialistas juntos na mesma sala sobre aquela teoria que eu só 

conhecia na teoria. De repente, dei-me conta das vantagens de assistir àquelas aulas. 

Não apenas para aprender as características morfossintáticas das línguas locais e 

suas diferenças entre si e em relação ao português, mas para tentar compreender a 

relação entre os estatutos e significados sociais decorrentes deste contato. Aquela 

sala de aula era um laboratório que concentrava muitas questões interessantes para 

mim, o ponto de partida para seguir caminhos que ampliariam meu conhecimento não 
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só das línguas, como de seus falantes e do contexto em que viviam. Então, nos meses 

seguintes, estudamos a tipologia e a complexa morfologia das línguas bantu e cada 

estudante iria à frente da turma dar exemplos da sua língua materna. Alguns dos 

fonemas eram impossíveis para mim de serem reproduzidos... E era desafiador e 

divertido tentar... Através do convívio com meus colegas, percebi mais rapidamente 

as dinâmicas e as concepções sobre as diversas línguas das várias regiões do país, 

os traços de interferência de cada uma no português, os estereótipos e a avaliação 

que fazem sobre elas. 

* 

Mais uma aula de Linguística Descritiva das Línguas Bantu.  23 de abril de 

2012. Desta vez, sobre os morfemas de tempo no sistema verbal. O professor começa 

por explicar que a categoria verbal tempo varia de língua para língua; que antes de 

ser um fenômeno concreto, o tempo é uma categoria filosófica relacionada com a 

maneira de ser e estar no mundo de uma dada cultura. Dá alguns exemplos em 

línguas bantu diferentes, em que há apenas dois passados: o de hoje, e o de antes 

de hoje. Depois, explica que o mesmo acontece com o futuro, em línguas em que 

apenas se distingue o que ainda acontecerá hoje, e o que acontecerá depois de hoje 

(Inácia!!!). Buscando entender a instigante lacuna da minha comunicação inicial com 

Inácia, busquei pesquisar por que os sentidos, na nossa interação, perderam-se no 

meio do caminho:  

Enquanto para algumas línguas o passado e o futuro são tempos básicos e 
podem ser entendidos como unidades integrais, para outras eles são apenas 
pontos de referência que servem para distinguir a sequência de acontecimentos 
ou fatos em relação a outros que tenham tido lugar antes ou que hão de ter lugar 
depois, havendo espaço para no interior de cada tempo os fatos poderem 
suceder-se uns aos outros (NGUNGA, 2004, p. 162).  

O episódio com Inácia e o tempo futuro remeteu a uma série de 

questionamentos clássicos sobre os limites das línguas, variedades e dialetos – e 

comunidades de fala - em contextos plurilíngues. O português que falávamos Inácia e 

eu (guardados os diferentes graus de proficiência) é o mesmo idioma? Cada 

variedade de português moçambicano com uma (ou várias) língua bantu como 

substrato é uma variedade de língua diferente? O que define os limites de onde 

começa e onde termina uma categoria linguística em uma situação de plurilinguismo 

tão complexa, em que um falante de português com uma língua A como substrato 
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interage com outros que têm as línguas B, C, D, F... como substratos, com 

possibilidades combinatórias e graus de proficiência variados?  

* 

Depois de duas ou três semanas, senti que podia andar pelas ruas da cidade, 

com uma liberdade de trânsito e uma receptividade que eu não previra. Tinha o mapa 

mental dos lugares e transitava com desenvoltura na zona central, para estudar, fazer 

compras, comer, fazer contatos, ir a arquivos e livrarias, etc. Tudo muito 

tranquilamente. Comecei a ir de chapa94 para os bairros mais afastados, com suas 

antigas casinhas feitas de caniço ao lado das mais novas feitas com blocos de 

cimento, em terrenos grandes de terra vermelha, onde sempre há uma machamba, 

pequena horta com mandioca, milho, amendoim, cacana, mathapa... Percorrendo 

poucos quilômetros, transitava da paisagem urbana para a da periferia, que lembrava 

em muitos aspectos uma zona rural95.  

Comecei, entretanto, a sentir um incômodo, um desconforto que eu não 

localizara inicialmente, nem sabia explicar, mas que, com o passar dos dias – por meio 

de algumas pistas (indícios) - atribuí ao que chamei de “ressignificação da minha 

condição social”. Ou seja, ao hiato entre o significado da minha condição de gênero, 

de cor, de escolaridade na cidade de Maputo, e o enorme deslocamento que isso 

representava em relação à mesma condição na cidade do Rio de Janeiro. O fato de 

muitas vezes eu ser a única pessoa branca nos chapas lotados, nos mercados, nas 

lojas de capulanas, na biblioteca, no refeitório, no pátio do Campus, colava à minha 

imagem uma série de estatutos a priori que passaram a ser perturbadores para mim. 

Ainda que eu estivesse preparada para encontrar um ambiente muito diverso daquele 

a que eu estava habituada, cair na realidade foi muito mais marcante do que eu 

presumira. Durante toda a primeira semana, eu fui me dando conta, em inúmeros 

fragmentos e sinais (GINZBURG, 2011) das implicações do que isso representaria em 

termos de inserção no campo. Primeiro, tornou-se muito difícil a invisibilidade, o 

anonimato, misturar-me à multidão sem chamar a atenção sobre mim, fato 

preocupante para um etnógrafo. Segundo, essa atenção era sempre comprometida com 

                                                           
94 Durante todo o trabalho de campo, o meu meio de transporte foi o chapa, um lugar especialmente privilegiado 
para a observação do fenômeno de code-switching. Nessas vans lotadas, as pessoas se aglomeram, e a cada 
parada descem todas e sobem todas num esquema incrível de organização e respeito mútuo (meus colegas e 
professores espantam-se por eu andar de chapa, não é comum aqui alguém com o meu perfil dentro de um 
chapa).  
95 Para melhor compreender os espaços urbanos moçambicanos nas suas dinâmicas territoriais, sociais e 
econômicas multifacetadas, conferir os trabalho de Manuel Araújo (1992, 1996, 1999, 2003). 
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um papel social predeterminado, pois associavam a mim o estatuto que teria naquela 

sociedade uma mulher com as minhas características: uma pessoa com dinheiro, que 

não costumaria fazer trabalhos pesados, que deveria ser servida e ter empregados, que 

não poderia andar de chapa, tampouco circular sozinha por certos mercados. Naquele 

momento, vi-me cercada de cuidados e de uma certa valorização pela cor da minha pele 

(e pelo estilo corporal, estatura, as roupas, jeito de falar, etc.). Inúmeras e insistentes 

vezes, as mulheres que trabalhavam nas casas que frequentei me perguntavam se eu 

não queria que cozinhassem para mim ou lavassem minhas roupas (“Aqui ninguém tem 

máquina de lavar roupa, não... lavar a roupa dá emprego a muita gente, e suprimir esse 

tipo de trabalho doméstico causaria um desequilíbrio nas forças de trabalho”, conta-me 

Marquinhos). Esses mesmos empregados eram reputados pelos seus patrões como 

preguiçosos, indolentes, e outros epítetos herdados da colonização portuguesa, os quais 

viraram uma “etiqueta identitária” tão bem descontruída pela análise do sociólogo 

moçambicano Carlos Serra (SERRA, 2013); patrões que trancam as despensas para que 

não roubem a comida e repudiam visceralmente a indolência e “corpo-mole” dos seus 

serviçais96. De repente, percebi-me nessa contingência de representar um estereótipo de 

classe a que eu não julgava pertencer. 

O que em princípio parecera tranquilo converteu-se em uma pressão a superar: 

lá pela quarta semana de campo, cada detalhe ficou ainda mais significativo, cada 

olhar, cada gesto, cada contato com o mundo de diferenças em que eu adentrava. Era 

como se tivesse ultrapassado a primeira camada, a superficialidade na qual os 

significantes não gritam, apenas falam e agem com polidez. Agora, cada sinal trazia 

sentidos outros, confrontava-me comigo mesma e punha-me em dúvida.  

 
O trabalho de campo é dramático porque as predisposições subjetivas e o 
aparato reunido nos bastidores são postos em questão. O solo do campo não 
foi configurado para amparar sua consistência, para acolher seus princípios. 
A identidade final do etnógrafo resulta dessa produção que é sua formação 
posta à prova por critérios inteiramente diversos daqueles que presidiram, 
orientaram e moveram a formação. Todo o aparato envolvido em sua 
formação, no entanto, é convocado e utilizado para enfrentar uma incógnita, 
o que legitima e justifica o empreendimento. 
Ora, a penetração nesse universo desconhecido que se busca aclarar e 
compreender tem fortes correspondências com o estágio de liminaridade dos 
processos rituais e suas sequelas psicológicas de ansiedade e incerteza. 
(SILVA, 2009, p. 177) 

                                                           
96 Em Maputo, as casas mais abastadas têm 5, 6 empregados: o guarda, o jardineiro, a cozinheira, a lavadeira, o 
motorista, etc. Cada um ganha de 600 a 1000 meticais por mês (de 20 a 35 dólares); eles, por sua vez, também 
têm empregados, que têm empregados, e assim sucessivamente... Ouvi algumas mulheres gabarem-se de com 
3.000 meticais (100 dólares) pagar todos os empregados da casa. 
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 Foi um tempo raro, em intensidade e profundidade, da vivência da diferença e 

da alteridade. Um divisor de águas decisivo inclusive para amplificar a minha visão a 

respeito das "línguas portuguesas", do panorama transnacional do idioma, dos 

discursos da "lusofonia" e do que eles significam vistos “do lado de lá”, do 

constrangimento que senti pela ignorância que a grande maioria dos brasileiros tem 

do continente africano. Mas principalmente a percepção das “línguas portuguesas 

moçambicanas” e todas as formas que podem assumir. Um pensamento que surgiu 

em meu diálogo inicial com Inácia e se estende até hoje, sem parar de amplificar-se e 

ganhar novos contornos. 

Quem era eu ali? O que tinha para trocar, para oferecer? O que esperavam de 

mim aquelas pessoas que eu estava conhecendo? O que pesquiso é relevante para 

essas pessoas a ponto de esperar que me aceitem e ajudem? Surgiam questões 

éticas que me lembraram de uma história97 que lera há uns anos sobre o trabalho de 

campo do antropólogo Clifford Geertz em Java, na Indonésia, quando ele 

“escambava” o uso de sua máquina de escrever, nas horas em que não a usava, com 

as informações dadas por um jovem escriturário javanês aspirante a escritor, um dos 

seus principais informantes. Quando Geertz um dia nega o empréstimo porque 

precisaria da máquina para um trabalho seu, o rapaz recusa-se a continuar 

encontrando-se com ele. O antropólogo então reflete sobre o ocorrido, concluindo que, 

óbvio, não se tratava apenas de uma máquina de escrever, mas do símbolo de um 

acordo tácito entre “dois intelectuais” que se admitiam no círculo interno da sua 

comunidade moral, um pacto entre “dois diferentes mundos culturais como se fossem 

um só”.  

A característica mais marcante do trabalho de campo como forma de conduta 
é que ele não permite qualquer separação significativa das esferas 
ocupacional e extra-ocupacional da vida. Ao contrário, ele obriga a essa 
fusão. Devemos encontrar amigos entre os informantes e informantes entre 
os amigos; devemos encarar as ideias, atitudes e valores como outros tantos 
fatos cuturais e continuar a agir de acordo com aqueles que definem os 
nossos compromissos pessoais; devemos ver a sociedade como um objeto e 
experimentá-la como sujeito. Tudo o que dizemos, tudo o que fazemos, e até 
o simples cenário físico têm ao mesmo tempo que formar a substância de 

                                                           
97 No capítulo 2 de “Nova Luz sobre a Antropologia”, Geertz reflete sobre as dimensões éticas do trabalho de 
campo nos países novos, apontando que o pensamento sobre eles é mais eficaz para expor os problemas do que 
para encontra soluções para eles. A partir daí, problematiza a posição moral do pesquisador em relação aos seus 
informantes. (GEERTZ, 2001, p. 32-46). 
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nossa vida pessoal e servir de grão para nosso moinho analítico. (GEERTZ, 
2001, p. 32-46). 

Lembrei também de uma frase que me disse meu orientador moçambicano em 

nossa primeira reunião de orientação: “Cada pesquisador pode fazer afirmações 

desde o lugar onde está. Tu poderás fazer certas afirmações sobre o português 

moçambicano baseada em visões que o meu olhar não poderia ver; e o meu olhar 

enxerga coisas que tu jamais poderias captar também”. Ele chamou minha atenção 

para o problema da reflexividade e pediu-me para pensar nisso: “quem sou 

eu/pesquisador neste lugar”. A inserção em campo, assim, foi um percurso intenso e 

vertiginoso pela forma como o problema se foi colocando para mim na situação 

prática: (i) em termos da diferença entre as nossas comunidades de fala, apesar da 

“língua comum”; (ii) em termos do significado das categorias sociais em que me 

inscrevia e o decorrente distanciamento que isso ia me causar para obter respostas 

“nativas” ou para acessar certos segmentos sociais; (iii) pelos pressupostos teórico-

metodológicos que eu teria de reconstruir a partir daquela realidade concreta.  

 Pensar sobre a reflexividade era pensar em como minimizar o efeito das minhas 

ações sobre o comportamento dos informantes (a forma de perguntar, por exemplo) e 

como impedir (ou atenuar, pelo menos) que minhas percepções fossem mediadas 

exclusivamente pelas minha próprias orientações culturais, pessoais e conceituais 

(BRIGGS, 1986, p. 19). Esta foi a primeira grande preocupação para delinear a 

metodologia do trabalho. Para mim, a única maneira de eu-pesquisadora ganhar 

competência ou pelo menos entender um pouco melhor os eventos comunicativos 

daquela comunidade de fala era conviver com os falantes em tempo integral, 

observando suas práticas linguísticas; fazer, nos moldes de Hymes (1964) uma 

etnografia de fala. Um dos argumentos principais de optar na metodologia por uma 

observação participante foi reduzir a influência do meu enquadre referencial como 

linguista, como estrangeira, como falante de português brasileiro. Seja em entrevistas, 

seja em interações de que eu era participante, os falantes apresentavam um 

desempenho linguístico mais monitorado em face a minha presença, o qual não 

necessariamente refletiria a interação cotidiana sem a minha presença como 

pesquisadora. Como afirma Peirano (1995, p. 17), a consideração para com as ideias 

nativas nos faz repensar nossos próprios conceitos nativos. Como o observador é 

parte integrante do processo de conhecimento e descoberta e interpreta o que foi 

observado, não existe fato social, mas fato etnográfico. Vamos a eles. 
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3. 2 Primeiros Relatos Etnográficos  

 

As fontes precisam ser vistas “a partir de dentro”, sob pena de serem 
arroladas com o intuito de corroborar certezas que prescindem delas 
próprias. (Carlo Ginzburg)  

  

De início, os informantes-chave que compõem a parte principal deste relato 

etnográfico eram simplesmente os pontos de partida, os mediadores, as pontes que 

me ligariam às redes de informantes mais longínquas, os guias pelas ruas dos bairros 

mais distantes da zona periférica da cidade, os tradutores culturais. Com eles, passei 

a maior parte das minhas horas de campo; com eles, fui da Universidade para casa, 

a pé, de chapa, de maximbombo, de carro, de bicicleta; com eles, atravessei 

Moçambique, da capital no litoral índico à aldeia entre as montanhas na fronteira com 

o Zimbábue. Estudei linguística, comi pão com badjia, cara-pau e chiguinha, dancei 

marrabenta e ensinei a sambar, fiz feijoada e toquei timbila. Através dos seus passos 

e olhares, compreendi algumas dinâmicas da cidade, os seus tempos, espaços e 

trânsitos, os costumes e crenças, o comércio, as formas de comunicação, a história e 

a política recentes, os tipos de relacionamento familiar, as relações amorosas e de 

amizade, as trocas materiais e simbólicas, os cultos de diversas religiões e, 

principalmente, do lugar que ocupam as línguas autóctones moçambicanas e o 

português nesses cenários. A interdição de se falar português nos rituais da tradição98, 

a obrigatoriedade de se falar um bom português ou dominar o inglês para não 

chumbar99 na universidade, a despreocupação de se assumir falante de uma língua 

estigmatizada diante dos amigos, o temor de se assumir falante da mesma língua 

diante de um professor, e ainda o orgulho de defender essa língua diante dos antigos 

e antepassados na família. Transitei por várias práticas linguísticas e seus significados 

sociais, observei, escrevi, gravei, refleti, perguntei, fotografei, enchi quatro diários de 

campo, durante seis meses, ao final dos quais estes informantes-chave foram também 

o meu ponto de chegada. 

  

                                                           
98 Uso os termos “tradição” e “tradicional” em seu caráter êmico, como categoria usada por meus interlocutores 
para se referir a medicina tradicional, feitiçaria, poder tradicional, família e parentesco, antepassados e 
cerimônias tradicionais, geralmente remetendo à tradição africana. 
99 Repetir de ano, ou de semestre. 
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3.2.1 Missa em changana, tinhlolo em português: as línguas e as práticas religiosas 

 

Minha primeira conversa com os meus colegas na hora do intervalo entre aulas 

(ou a conversa deles, na qual eu me intrometo) é sobre as religiões: especialmente 

Armando é muito atuante na sua igreja, e os meninos dizem que Esse aí, se 

estudasse linguística como estuda a Bíblia, não chumbava nunca.  

A religiosidade é uma dimensão importante na vida dos moçambicanos e um dos 

terrenos que mais reflete a profusão de práticas das línguas em contato em 

Moçambique. As igrejas (os missionários) tiveram historicamente um papel 

determinante no processo de estudo e disseminação da escrita das línguas 

autóctones. Entre elas, têm lugar de destaque as missões protestantes que se fixaram 

em Moçambique em finais do século XIX, inclusive com desconfiança por Portugal, 

que as acusava de encobrir uma oposição política negra contra a dominação colonial 

portuguesa (CRUZ e SILVA, 1998, p. 251). O fato é que, especialmente na província 

de Inhambane, o ensino da leitura e da escrita em língua vernácula (tsonga) e o seu 

uso para evangelização acabaram por desenvolver no início do séc. XX a ortografia, 

gramática, material literário e um jornalismo vernáculo nas línguas da região 

(HARRIES, 1989 e 1998; HEGELSSON, 1994; CRUZ e SILVA, 1998 e 2004). 

Outras denominações religiosas (“inclusive a católica!”, como afirmou o diretor 

da Sociedade Bíblica de Moçambique) preocupam-se em comunicar-se com os fiéis 

em línguas bantu, já que a maioria não domina o português, especialmente nas 

regiões rurais. Na apresentação da edição de 2006 da Gramática da Língua Ronga, 

de Cláudio Bachetti, o Vigário geral da Arquidiocese de Maputo ressalta a importância 

do estudo das línguas locais pelos missionários, justificando que “sem o conhecimento 

da língua, a evengelização é pobre, limitada e mutilada” e que lançar mão de 

tradutores, além de muitas vezes interferir na captação da mensagem, não se aplica 

a todos os contextos, como por exemplo a confissão sacramental. 

Felizmente, uma luz começa a despontar no fim do túnel. Em várias dioceses, 
ou Regiões Pastorais desta Igreja de Moçambique, os nossos agentes de 
pastoral, por determinação superior, antes de começarem a sua atividade 
apostólica, são submetidos a cursos de inserção missionária onde se 
prioriza o estudo das línguas e costumes locais para além doutras formas 
de introdução à pastoral local. Começam a surgir rituais devocionários nas 
línguas locais e livros de cânticos. (BACHETTI, 2006, p. 4. Grifos nossos.) 

 

Os rapazes reunidos nessa primeira conversa pertencem a denominações 

religiosas diferentes, e também são de grupos etnolinguísticos e regiões de 
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procedência diferentes no país. No inquérito sociolinguístico que posteriormente eu 

apliquei a esta turma, os estudantes declararam pertencer às seguintes 

denominações religiosas: católica, evangélica, islâmica100, presbiteriana, metodista, 

protestante, batista, anglicana e zione. Algumas dessas igrejas têm cultos em 

português e línguas bantu, outras só em línguas bantu. Há traduções da Bíblia para 

doze dentre as línguas bantu moçambicanas, bem como hinários e livros de 

catequese, às vezes reunindo mais de uma língua.101  

Pergunto-lhes como funcionam as missas em línguas bantu nas igrejas (eu 

ouvira falar sobre isso na véspera). 

 

Situação de fala: grupo de estudantes (Armando, João, Narciso e Amâncio) sentados em círculo no pátio 

da universidade, estilo de conversa livre.  

Amâncio: Na minha igreja, durante muito tempo os cultos 

foram em língua bantu. Mas ultimamente há paróquias que já fazem 

os cultos em português... às 7h é o culto em português e às 10h, 

o culto em língua bantu, mas os cultos em língua bantu continuam 

a ser concorridos.  

Armando: A igreja católica em geral dá os cultos em 

português e em língua bantu, mas com mais peso no português. Às 

vezes, traduzem: enquanto um está a ler em português, outra 

pessoa lê em changana ou ronga. Mas os cânticos e a homilia são 

em língua bantu. 

Narciso: aqui na cidade de Maputo, as igrejas fazem os 

cultos em duas línguas, português e changana ou português e 

ronga, é misturado... Nas províncias, as missas são todas em 

língua bantu.  

Armando: A maior parte das Bíblias está em português 

europeu, que tem muitas diferenças para o nosso... mas há versão 

da Bíblia em quase toda língua moçambicana. Há aqui em Maputo 

uma instituição, a Sociedade Bíblica de Moçambique, que faz este 

trabalho da tradução linguística... é um trabalho bem sério e 

detalhado... Eu posso levar-te a conhecer. 

Letícia: E qual a diferença entre ler a Bíblia em bantu ou 

em português?  

                                                           
100  A religião muçulmana difundiu-se em Moçambique ainda no século XII a partir do litoral norte, na província de Cabo 
Delgado, e foi descendo para o sul de Moçambique através da costa. Até hoje a região Norte concentra grande número de 
muçulmanos. As religiões do Oriente eram expandidas nas zonas onde a população se aglomerava a fim de proceder as suas 
atividades comerciais.  
101 Paralelamente à vivência religiosa em cultos e igrejas, há práticas animistas tradicionais que se transmitem oralmente de 
geração em geração. Estas são empreendidas exclusivamente em línguas bantu, mas em geral não são declaradas facilmente 
pelos seus praticantes. 
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Armando: Ahhh... é toda a diferença. Antes de ser traduzida, 

a Bíblia não diz nada às pessoas.  

Amâncio: Menos para os pastores da (Igreja) Universal. Os 

pastores da Universal acham que Deus só entende português 

brasileiro. 

* 

Na paragem do chapa à saída da Universidade, estão três meninas da aula, 

Paula, Palmira e Manuela. Junto-me a elas e fico a escutar as conversas. Vamos todas 

para a paragem final (esquina da Karl Marx com Eduardo Mondlane), de onde cada 

uma seguirá o seu caminho. Manuela, uma das meninas, está a reclamar da consulta 

que fizera no dia anterior ao curandeiro: Ontem eu fui ao curandeiro. Mas, ô, 

pá, não há de funcionar isto. Este curandeiro há de ser falso. 

Se sentamos na cadeira em vez de sentar na esteira, se não tiramos 

o sapato, e se falamos com ele em português, não podemos confiar 

em um curandeiro. Em português, os espíritos não escutam. Eu nunca 

mais hei de voltar lá. 

A consulta ao curandeiro (tinhlolo) é uma prática muito comum entre as 

pessoas que conheci em Moçambique. Como afirma Paulo Granjo (2011), em 

Moçambique, como em vários outros países de diferentes continentes, os “médicos 

tradicionais” ou “curandeiros” assumem um papel central quer na prestação de 

cuidados de saúde, quer na regulação da incerteza e dos problemas sociais dos seus 

utentes. Esses terapeutas são normalmente chamado tinyanga (sing. nyanga) no sul 

do país e, de acordo com as teorias locais, devem os seus poderes curativos, 

divinatórios e de eficácia ritual ao fato de serem possuídos por espíritos de defuntos, 

que com eles formam uma simbiose profissional e ontológica (Honwana, 2002). Como 

o papel e a função do nyanga é, neste quadro, “ser um prestador de serviços 

terapêuticos e rituais, ser um intermediário junto das entidades espirituais (recorrendo 

à adivinhação ou transe)”, a língua usada nesse campo de atuação é a língua bantu. 

Para a antropóloga Alcinda Honwana (2012, p. 10-13), a possessão pelos espíritos e 

a adivinhação constituem elementos centrais na cosmologia e filosofia da esmagadora 

maioria dos moçambicanos, tanto da zonas rurais como urbanas, e ultrapassam a sua 

diversidade sociolinguística através de um entendimento comum desses fenômenos. 

A apropriação das línguas bantu pela liturgia das igrejas estrangeiras, por um 

lado, e a adoção do português nas práticas dos tinyanga (curandeiros), por outro, 

mostram que nem sempre a relação entre língua e domínios de uso é predizível (ainda 
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que Manuela não acredite no curandeiro por ele falar português, ele provavelmente fez 

a escolha por essa língua, já que muitos jovens da faixa etária da moça no ambiente 

urbano não são proficientes em línguas bantu). Por mais que na tabela de domínios de 

uso (conferir pág. 208) os sujeitos afirmem usar língua bantu para falar com o curandeiro 

e português para falar com o médico, por exemplo, a mobilidade entre os campos de 

atuação e a deliberação dos falantes borra as categorias binárias estabelecidas a priori 

entre o que classificamos como “africano” e “ocidental”, “tradicional” e “moderno”, 

“português” e “bantu”, e desencadeia um conjunto de ações e discursos que, se olhadas 

e ouvidos mais de perto, rompem fronteiras e classificações que pressupúnhamos 

claras102.  

A aparente contradição de se rezar uma missa católica em xirhonga e se fazer 

um ritual de adivinhação em português nos mostra que não há uma lógica que separa 

esses campos, pelo contrário, é necessário recorrer às relações históricas, 

socioeconômicas, sócio-simbólicas, psicológicas para explicar por que eles não são 

fixos, nem exclusivos de um ou de outro universo. O que se observa é uma fluidez de 

elementos manipulados às vezes pelo mesmo falante (como veremos adiante) de 

forma não incoerente, e tampouco desconexa. 

 

3.2.2 “Levar purrada”: o aprendizado de português na infância/adolescência 

 

 

Aula da semana seguinte, 28 de abril de 2012. O professor está a repreender 

os alunos porque fizeram péssimos trabalhos. Ele os aconselha a procurar material 

sobre as línguas bantu no Google. Alega que não sabem fazer um ensaio e que 

escrevem mal em português. Um dos rapazes queixa-se: 

 

Situação de fala: aula de Linguística Bantu 

P: professor 

A: aluno da etnia manyika 

 

                                                           
102 A expressão “cilungu ni cilandi” significa “cultura, hábitos, costumes do branco” em oposição à “cultura, 
hábitos e costumes negras/locais”. Assim, “cilungu ni cilandi” é a mistura da duas culturas. Por esta razão, diz-se 
em cicopi que: Loko ucidwala, xota cilungu ni cilandi “Se estiver doente, consulte a medicina convencional e a 
tradicional (curandeiros de diversos tipos). 
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A1: Professor, a bibliografia do trabalho era toda em 

inglês, e nós não percebemos103 bem o inglês... 

P: Como me dizem que o inglês é um problema? Esta é uma 

cadeira de todas as línguas, vocês têm que saber, são as suas 

línguas. Se não sabe, digitem lá no Google o nome das suas 

línguas e pesquisem sobre elas. Vocês tem que saber uma coisa: 

hoje eu vou dar três fichas: uma sobre a morfologia em emakhuwa, 

outra sobre a morfologia do passado em cicopi, e outra sobre 

tempo e aspecto em xirhonga. Eu quero uma comparação dos três 

textos. 

A2: E esses textos estão em inglês? 

P: Sim. (A turma toda agita-se nas cadeiras, resmunga...) 

 Narciso: E não seria bom comparar com uma língua da região 

central, como cimanyika, cisena, cishona? 

 P: Não é pela diferença administrativa que eu proponho... 

mas pela diferença morfológica entre as línguas... Vocês hão de 

ver que somos tão diferentes, que se cada um escrevesse um texto 

de quinze linhas na sua língua e trocássemos, veríamos o quanto 

somos diferentes... 

 

Nem sempre os alunos, que são proficientes no sistema oral das línguas, 

sabem escrevê-las no quadro negro ou falar sobre elas com a metalinguagem usada 

em um curso de Letras, ou seja, não dominam a padronização ortográfica, não 

dominam as categorias morfossintáticas para a explicação das línguas que usam. 

Algumas línguas são socialmente mais estigmatizadas que outras, e os seus falantes 

vão progressivamente mostrando timidez. Em outras palavras, se por um lado eles 

são proficientes nas línguas autóctones (alguns mais, outros menos), a aprendizagem 

de uma escrita e leitura acadêmica e metalinguística a respeito dessas línguas não é 

igualmente fácil, apesar de ser cobrada dos alunos neste momento na universidade. 

Isso gera um círculo vicioso em termos de estatuto das línguas. Há uma circularidade 

entre o não-reconhecimento oficial e a não-valorização sócio-simbólica das línguas 

bantu nestes contextos mais escolarizados ou urbanos. Consequentemente, a 

institucionalização do português e os instrumentos linguísticos decorrentes dela 

(literatura, gramáticas e dicionários) aumenta o seu reconhecimento simbólico, e 

diminui ao mesmo tempo o desenvolvimento funcional das línguas autóctones não-

                                                           
103 O verbo “perceber” é usado no português moçambicano com um sentido levente diverso do usado em 
português brasileiro. “Perceber” significa “compreender”, “entender” algo.  
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oficializadas, já que elas não dispõem desses instrumentos que as tornariam 

socialmente promovidas.  

Por exemplo, uma professora do departamento de Línguas Bantu afirma que, 

mesmo no curso de Xichangana, no primeiro dia de aula, nenhum aluno declara-se 

falante da língua. Não se sentem autorizados a falar ‘dialeto’ na 

universidade. Depois, começam a surgir exemplos de palavras 

pipocados aqui e ali e eles começam a assumir. 

Vejo a cada aula rapazes de Maputo e também de outras regiões do país 

tentando dar exemplos e analisá-los. Às vezes as formas de falar uma mesma língua 

são muito diferentes. Três pessoas originárias de Quelimane, capital da Zambézia, 

apresentam três formas diferentes de escrever o mesmo verbo. Os meninos, na faixa 

etária de 20-25 anos, têm muita vontade de aprender e prestam muita atenção na 

aula. Conseguem manter a atenção durante duas horas, em silêncio, em uma turma 

de mais de 60 pessoas seguindo um raciocínio de análise metalinguística que muitas 

vezes não compreendem. Nesta aula, uma menina franzina, com extensões (tranças 

afro) no cabelo diz: Os estudantes não têm orgulho de dizer que são 

falantes de alguma língua bantu ou que são estudantes de línguas 

bantu, ao que o professor responde com uma longa explanação sobre atitude: O 

problema que se levanta sobre as línguas bantu é de atitude, não 

de ciência. Para estudar essas línguas, precisamos de bons 

linguistas. Eu, quando falo de atitude é isso: cada um de nós 

tem problema de apresentar sistematicamente a língua dele. Nós 

não conhecemos a nossa língua. 

Na saída da aula, reuni-me ao Narciso nervoso, dizendo que precisava 

aprender inglês de qualquer jeito, e perguntei à menina, que reconheço depois como 

sendo a Manuela, se podia entrevistá-la. Ela combinou de dar uma entrevista no dia 

seguinte. Disse que se interessava por saber mais sobre essas questões que eu 

estudava, mas que não pensava em seguir carreira acadêmica, pois parece que 

isso é muito distante de alcançar. 

* 

No dia seguinte, ela começa por me sugerir assistir às cadeiras de Literatura 

Moçambicana dos professores Aurélio Cuna e Francisco Noa. Antes de eu começar a 

gravar, ela diz que são cadeiras que nos ajudam a compreender por que 



166 
 

 

nós, moçambicanos, temos um caráter, uma identidade tão 

dividida.  

 
Situação de fala: Entrevista etnográfica 

L: Letícia 

M: Manuela 

 
L: Explica-me melhor isso que falaste sobre ter uma 

identidade dividida. 

M: Essa negação das línguas acontece entre as pessoas 

escolarizadas, no ambiente acadêmico. Se a gente sai daqui da 

cidade e vai a um distrito, por exemplo, a Boane, quando chega 

lá toda gente fala uma língua bantu. É por isso que agora estão 

então a tentar usar o ensino bilíngue em Moçambique, mas sabemos 

que nas cidades, isso não vai acontecer, aqui na cidade é 

impossível. Na cidade de Maputo, sobretudo, os pais não suportam 

a ideia de saber que o seu filho vai à escola aprender uma língua 

bantu. 

L: Por quê? 

M: Porque a nossa colonização aqui foi uma ocupação do 

espaço geográfico, mas também do espaço psicológico. Para uma 

pessoa ter o estatuto de cidadão naquela altura, tinha que 

abdicar de suas tradições, e inclusive aprender a falar 

português. Só assim era considerado uma pessoa de verdade. Então 

esse esforço de abandonar suas línguas, sua cultura; nós somos 

frutos de uma geração que passou por esse processo. Isso fez com 

que as línguas bantu fossem abandonadas. 

L: Mas hoje há uma tendência a voltar a se falar língua 

bantu? 

M: Se tu ouves alguém a falar línguas bantu naquele espaço 

as pessoas vão olhar-te como um indivíduo marginal, como 

indivíduo. Eu, particularmente tenho certas reservas de falar 

língua bantu em certos lugares. Pra mim, não é fácil falar língua 

bantu aqui na faculdade, porque eu era proibida na infância de 

falar língua bantu, então, para mim que eu não conseguia assumir 

com naturalidade. Não é uma coisa que as pessoas falam, depende 

dos valores que nós temos. 

L: Como foi tua escola básica? Foi aqui em Maputo? 

M: Sim, foi aqui na Matola, em 1993. Nós aprendemos 

português na es-co-la. Eu lembro que eu não sabia falar 

português. Mas uma vez, na escola, era pro-i-bi-do falar a língua 

bantu (ela se exalta e começa a falar mais alto). Isso era pra que? A gente 

tinha que inventar formas de comunicar-se em português. Nem 

sempre entendíamos o que a pessoa falava... 

L: Como o professor garantia isso? 
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M: Porrada. (Ela pronuncia “purrada”, carregando bastante nos “rrr”) Umas 

palmadas na mão com uma régua de madeira. Eu lembro que... isso 

era coisa errada, era um erro muito grande falar língua bantu... 

a gente foi crescendo assim. Eu na oitava classe, estudava numa 

escola grande, com pessoas de lugares diferentes, e elas falavam 

línguas bantu na sala de aula. Aquilo... Eu pensava como era 

possível alguém falar bantu na sala de aula com tanta 

naturalidade... Olhávamos para eles com certo desprezo. 

L: Mas falavam bem em português? 

M: N-n-não (ri)... o nosso vocabulário era muito restrito. 

L: E quando saía da escola? 

M: Eu falava changana em casa, com a minha família. Mas 

fora tinha vergonha de falar changana pensando que algum colega 

da escola podia estar ali. 

L: Como assim? Ele podia contar aos outros? 

M: Não, não.... não era porque ele podia denunciar... era 

porque era vergonhoso. Eu tinha de fingir que eu falava 

português... 

L: E os teus pais? 

M: A única preocupação do meu pai era que nós soubéssemos 

falar português, porque sabia que íamos enfrentar 

dificuldades... Então no dia em que ele nos matriculou na escola, 

ele disse: “Vocês não podem mais falar changana, vocês têm que 

passar a comunicar-se em português. Isso demorou um tempo para 

mudar. Hoje em casa eu só falo português. Meus irmãos mais novos 

têm como língua materna o português, porque já não falávamos 

mais changana em casa. Nós só falamos changana com minha avó. 

L: Ontem na aula, houve um momento em que o professor 

respondeu a uma pergunta tua. O que tu falaste? Eu estava ao 

fundo e não ouvi bem. 

M: O professor estava dizer que os estudantes de bantu saem-

se melhor. Ele acha que moçambicano tem que ir a faculdade fazer 

ensino de línguas bantu, eu sinto isso nele, e eu disse “mas 

eles não conseguem assumir as suas línguas, não tem a-ti-tu-de 

de assumir a sua língua bantu”. Muitos entram para o curso de 

bantu como segunda candidatura. Entram para mudar depois. É um 

meio de ter acesso à universidade mas para depois mudar e fazer 

outro curso. Matriculam-se, e depois quando tu perguntas: “que 

curso estás a fazer?” Eles não dizem. 

L: Na tua opinião, isso tem a ver com não se poder falar 

desde a infância, na escola? 

M: Sim, mas tem a ver também com o mercado. Se eu vou fazer 

bantu, que é que vai ser de mim, que tipo de trabalho eu vou 

ter? Na cabeça de algumas pessoas isso é inconcebível, uma coisa 
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absurda. É assim, quem faz formação em línguas bantu é um sujeito 

que assume que ele é um bantu e que essa que é a realidade dele. 

Um percentagem muito pequena assume isso. Para despertar nas 

pessoas esse amor, esse orgulho pela língua, é preciso muito 

mais do que isso. O exemplo tem que vir de cima, dos nossos 

dirigentes, por isso é que eu acho absurdo alguém ir a aprender 

línguas bantu. Os documentos oficiais estão todos escritos em 

português. 

L: Mas tu não deixaste de falar changana, quer dizer, ainda 

usas a língua apesar disso tudo que dizes... 

(Ela muda o tom de voz, visivelmente, fica mais titubeante nas respostas) 

M: É... eu acho que isso é uma questão de identificação, no 

fundo acho que ainda prevalece uma certa identificação com as 

nossas línguas, acho que é isso. 

L: Onde tu usas capulana? 

M: Eu uso capulana nas cerimônias fúnebres, nas situações 

indispensáveis, mas eu não venho pra cidade de capulana (risos), 

pra faculdade de capulana. Acho que a gente não assume por várias 

questões, mas nós sabemos que is-so é nos-so. Sinto que nós temos 

que preservar de certa forma. Se eu vou à terra do meu pai, eu 

não posso chegar lá e falar português, tenho que falar com todo 

mundo em changana. 

L: O que acontece se falares em português? 

M: Primeiro, eles não sabem, não sabem mesmo, não entendem.  

L: Mas o teu pai poderia, por exemplo, fazer a tradução. 

M: Se eu faço isso, as pessoas que estão aí à volta vão 

interpretar isso como um...um... como é que eu posso dizer, é... 

será como se eu estivesse a me distanciar daquelas pessoas, me 

colocar num nível superior em relação a elas. É assim como vão 

encarar e não vão gostar.  

L: O que perdes com isso? 

M: Eu... Hum... o pertencimento ao grupo... a pertença 

perde-se. As pessoas como são muito humildes e conhecedoras de 

práticas de magia ... eh... (ri nervosamente) pode até ser que alguém 

odeie tanto isso a ponto de... como dizer... (fica muito embaraçada) 

pode até... fazer um feitiço. 

L: Como se através da língua... 

M: [eu marcasse um distanciamento.... eu não pertenço mais, 

eu estou aqui... imaginas que tu, mesmo sem fazer parte do grupo, 

se vais lá, és obrigada a fazer certas coisas. Imaginas se és do 

grupo, só porque voltas da cidade te negas a falar, eles podem 

odiar isso ao ponto de... fazer alguma coisa. 
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L: Todas as cerimônias, o lobolo, a invocação dos mortos, 

tudo é feitos nas nossas línguas porque... não se faz cerimônia 

tradicional em português? 

M: Não, não tem efeito nenhum. Não tem nenhum sentido fazer 

isso em português. Ir à nossa terra, falar a nossa língua é como 

se estivéssemos a falar com os nossos antepassados. 

L: Mas aqui na universidade....  

M: Hmhm... (faz sinal negativo com a cabeça)... a gente até pode negar 

isso entre colegas....no transporte público, no shopping... mas 

no fundo a gente sabe que alguém pode fazer um feitiço e pegar. 

L: Se houvesse uma política de línguas, como no Zimbábue ou 

na África do Sul, em que as línguas fossem oficializadas, tu 

achas que isso mudaria a tua atitude? 

M: Claro. É o que estava a te dizer: é uma questão de querer 

atingir um certo estatuto ou um certo nível acadêmico. Você tem 

que mostrar pros outros, falar na língua portuguesa aí fora... 

é uma opção. Você tem que mostrar pras pessoas que você tem um 

domínio da língua portuguesa. Por outro lado, você tem que estar 

com a sua etnia e saber falar a sua língua. 

L: E tu vais ensinar aos teus filhos alguma língua bantu?  

M: Não, eu penso que não. Eu vou falar com eles só em 

português...  

 

  

Minha conversa com Manuela parte de sua própria ideia sobre ter uma 

“identidade dividida”. Quando lhe peço que me explique, ela cita duas oposições nos 

âmbitos de uso das línguas: a primeira diz respeito ao continuum rural-urbano e se dá 

entre o distrito, onde “toda gente fala uma língua bantu”, e a cidade, onde ela 

considera “impossível” o ensino bilíngue, já que os pais “não suportam” que o filho vá 

à escola aprender uma língua bantu. A segunda oposição se dá no continuum da 

escolarização, em que ela demonstra, no transcorrer dessa pequena narrativa 

biográfica, um afastamento da língua bantu à proporção que ascende no ambiente 

acadêmico, onde ela se envergonha de falar como um “marginal”, porque é 

“inconcebível”, “uma coisa absurda”. É interessante perceber que ela própria atribui 

as raízes desse sentimento de rejeição ao contexto de colonização que ocupou um 

espaço “psicológico”, além do espaço físico, e obrigou as pessoas a “abandonar suas 

línguas, sua cultura”. A coibição e a proibição do uso das línguas na infância – 

inclusive com episódios de violência física - deixou marcas, memórias, atitudes, 

reações. Não obstante a sua percepção das causas desse processo, ela parece 
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aquiescer e reproduzi-lo discursivamente justificando as razões para a sua renúncia 

ao uso das línguas bantu nesses ambientes. Manuela tem uma lembrança 

corporificada que se atualiza e confirma na prática de por que não deve usar uma 

língua bantu na universidade, por exemplo. Afirma ter “certas reservas” e que “não é 

fácil”, mas reconhece que há diferenças nesse discernimento dependendo dos 

“valores de cada um”. Ela própria conta do seu espanto ao ouvir outras crianças 

falando com naturalidade línguas bantu em sala de aula. Minha observação de seu 

comportamento, bem como o de seus colegas em aula e em outros ambientes, é de 

que as atitudes em direção às línguas variam muito de acordo com os efeitos 

retrospectivos desses fatores biográficos, com as diferentes formas de incorporação 

dos valores das línguas ao longo da vida.  

No entanto, Manuela muda de posição, de enquadramento (footing), no mesmo 

cenário, com o mesmo interlocutor, quando o assunto deixa de ser o uso das línguas 

bantu no ambiente urbano e acadêmico e passa a abordar a relação entre línguas 

bantu e a família alargada. Mesmo quando o tópico envolve família, a atitude sobre a 

língua portuguesa é diferente se o grupo de referência é o pai, as tias ou os seus 

próprios filhos. Assim, atualiza-se no mesmo falante, em um único evento de fala, uma 

série de tensões entre o significado social das línguas. A língua portuguesa e o 

xichangana assumem estatutos diversos conforme o grupo de referência que ela têm 

em mente (os seus colegas, as pessoas escolarizadas, o pai, os irmãos, a avó, a 

professora primária, as tias na aldeia, os professores universitários, os seus futuros 

filhos), ou a memória e as representações dos tempos e espaços (o passado colonial, 

a escola, a casa, a vizinhança, o shopping, a universidade, etc.). A oposição social 

elementar não se encontra “lá fora” na sociedade, ou na comunidade de fala 

heterogênea, mas antes no seio de cada indivíduo social, cada vez que ele vacila 

entre adotar ou rejeitar um novo modelo, padrão, atitude em relação à lingua. Manuela 

usa os termos distanciamento e pertencimento para definir duas dentre muitas 

atitudes possíveis. Em cada dúvida, em cada ato de fala em que ela se “contradiz”, 

em cada prática e seus múltiplos desdobramentos, há de um lado a atualização das 

relações coloniais, mas há também, de outro, ansiedades, adaptações e lutas 

contemporâneas para lidar com esse passado e reconfigurá-lo, enriquecendo os 

repertórios e estratégias locais para lidar com ele. As dinâmicas específicas com que 

cada ator social responde a essa tensão de resistir ou conceder, de adotar, repetir ou 



171 
 

 

se opor é que produzem esse cosmopolitismo linguístico, que, na soma das escolhas 

de todos, vai se reproduzindo e/ou se transformando. 

Como se verifica nessa entrevista de Manuela, o conceito de atitude linguística 

pode ser um tanto evasivo (KAUFMANN, 2011, p. 121). Isso diz respeito tanto à 

dificuldade metodológica de levantar e medir aspectos comportamentais sobre 

variantes ou variedades linguísticas mutáveis entre as pessoas, mas também em uma 

pessoa só. Outra dificuldade é correlacionar atitudes com comportamentos 

específicos, como se estes fossem decorrentes daquelas. Ao longo da entrevista, 

percebe-se tanto uma coerência entre o que Manuela afirma expressamente e o que 

ela faz de fato (em certos domínios, como a faculdade de Letras) quanto uma brecha 

entre essa crença e o seu comportamento (em outros domínios, como a casa das tias 

em Boane). Esses sentidos para as línguas, aparentemente disjuntivos, levam-nos a 

crer que o funcionamento sociopsicológico dos indivíduos de comunidades linguísticas 

plurilíngues em que o estatuto das línguas é muito variável não é igualmente válido 

para todos os subgrupos que dela fazem parte. Tudo isso nos leva à pergunta: o que 

acontece com o uso de uma língua quando a correlação entre atitude, motivação e 

comportamento varia contextualmente, muitas vezes parecendo inconsistentes e 

contraditórias entre si? Como o falante gerencia essas aparentes contradições? 

* 

Ajudo os colegas mais próximos com as tarefas de Linguística na biblioteca. 

Em agradecimento, Narciso convida-me a almoçar na sua casa no final de semana. 

Pede para eu chegar cedo, para o mata-bicho104. Isso significa acordar realmente 

cedo, antes das seis horas no domingo, pegar o maximbombo na estação central, que 

vem de hora e meia em hora e meia. Depois de uma hora de viagem até o ponto final 

do bairro Matendene, percorrer por mais uns vinte minutos as largas ruas de areia fofa 

e cinza que entra nos sapatos enquanto caminhamos. Narciso conta-me que em 

Moçambique a terra não se vende. O que se vende é o muro que se constrói 

sobre ela, e o usufruto da terra. Assim, os jovens que formam família 

compram o direito de construir sobre um terreno nesses bairros afastados da cidade 

e sobre ele edificam suas casas. Assim se está expandindo a cidade. As casas são 

feitas de blocos de concreto, e não mais com os frágeis caniços, como antigamente. 

                                                           
104 Café-da-manhã. 
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Cada terreno tem mais ou menos os mesmos elementos. Uma casa pequena, 

ao fundo de um grande terreiro, ocupando nem 10%, talvez nem 5% do terreno. O 

terreiro de areia é varrido todas as manhãs (“para que se saibam e se eliminem as 

pegadas de durante a noite”). Há galinhas soltas ciscando, uma machamba com 

folhas plantadas para a culinária: mboa (de batata-doce), nhangana (de feijão-

nhemba), mathapa (de mandioca), cacana. Também roupas coloridas secando ao sol 

da manhã, estendidas em um longo varal, erguido ao céu com uma taquara enorme.  

Recebem-me em uma mesa fora de casa, sob um cajueiro, onde Narciso 

estuda com um primo. O rapaz traduz do inglês, na íntegra, escrevendo à mão em um 

caderno, um dos textos que Narciso precisa ler para a aula de Linguística. O grande 

problema de Narciso é o inglês. A maior parte dos colegas compreende pelo menos 

parte dos textos... Ele repete frequentemente: ô, pá, vou chumbar se não 

aprender inglês, pá... hei de dar um jeito, vísse, Letícia, hei 

de dar um jeito... Estou a pensar, eu tenho parentes lá no 

Zimbábue, vou passar lá as férias, vísse, Letícia, hei de 

aprender inglês... hei de aprender inglês... Vão chegando os rapazes: 

João, Amâncio... Fátima, a cunhada, uma linda mulher de uns vinte anos, vive ali com 

Narciso, o marido – um guarda-fronteiras - e uma bebê de um ano. Ela traz uma bacia 

e um jarro com água. Antes de comer o mata-bicho, lava e seca as mãos de um por 

um dos presentes. O mata-bicho (que depois comi, exatamente igual, em muitas das 

casas, com o mesmo ritual de lava-mãos) era composto de chá preto, leite em pó, pão 

e ovos fritos. A família é da região de Manica, capital Chimoio, região central de 

Moçambique, dez filhos... Narciso é o mais novo, e o que mais novo saiu de casa. 

Com dez anos, eu fui para o internato em uma missão católica 

onde vivem padres mexicanos... com crianças de todo o país. O 

padre que visitava as nossas comunidades levou um menino e uma 

menina de cada aldeia que ele atendia... Eu era alto, crescido, 

então, com dez anos, parecia que tinha doze. Até hoje, eu digo 

que tenho 22 anos, mas tenho 20. Eu achava que queria ser padre, 

porque só tinha padres brancos, e que vinham só uma vez por mês. 

Será que não podia haver um padre negro que assistisse as 

comunidades regularmente? Seria possível? No internato, eu 

falava com os colegas e todos riam de mim: “raranja”, “evangéio 

de São Rucas”, “Bíbria”, “trabáio”. Eu não entendia por que riam, 

mas ficava feliz... na minha cabeça, eu transformava os 

sentimentos dos outros de tristeza em alegria. Mas ficava aquilo: 

“por que estão a rir?” Aí um jovem me disse: “tu não faz diferença 
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entre o /l/ e o /r/(ele produz os sons dos fonemas). Então ele fez comigo 

um trabalho. Ele escreveu cinco folhas e pediu que eu preenchesse 

com /l/ ou /r/ as palavras. Eu dizia “Rucas”, e as pessoas riam, 

então eu escrevia “Lucas”. Eu era bom em matemática, mas 

fracassava em português. Alguns meses eu demorei... quando 

aprendi, quis ensinar aos da minha região, que tinham o mesmo 

problema que eu... 

Com base na entrevista de Manuela, pergunto aos outros rapazes como foi a 

aquisição do português, e como era falar língua bantu na escola.  

João conta que, em Nampula, na escola, quem falasse língua bantu recebia 

como castigo varrer a escola inteira ao final do dia. Armando relata (e todos os outros 

confirmam) que amarravam pedras pesadas ao pescoço das crianças que falassem 

alguma língua bantu. Pergunto se esses não eram costumes de antigamente, da 

época colonial, eles dizem não, nós passamos por isso (eles têm entre 20 e 25 

anos). Falar qualquer língua que não fosse o português era razão 

para ser repreendido na direção da escola e por vezes na presença 

do encarregado de Educação. Há escolas em que é expressamente 

proibido falar em línguas bantu105. O peso da coibição das línguas bantu 

nos ambientes escolares, construída historicamente e reforçada em gestos de 

violência simbólica (ou concreta), não reside em um passado distante e superado. 

Conforme surgiram nos dados do inquérito sociolinguístico que apliquei a essa turma 

(conferir 4.1.), os relatos de embaraço ou humilhações pelo uso das línguas em sala 

de aula são bastante frequentes e ocorrem até hoje.  

Passamos o resto da tarde conversando, e eles se espantam que eu esteja ali 

com eles, que tenha interesse por saber das línguas bantu, da marrabenta, da sua 

comida, da sua cultura. Dizem que as pessoas não dão valor a isso, que os brancos 

ou os doutores, os estrangeiros, esses que usam terno, não vêm 

a nos perguntar o que sabemos, não se interessam por esse tipo 

de conhecimento... pelo contrário, vêm a nos dizer como devemos 

ser, vêm nos impor o conhecimento deles... 

                                                           
105 Em muitas partes da África, estudantes que falavam línguas autóctones nos recintos escolares eram punidos. 
Em Gana, por exemplo, estudantes que falavam alguma língua ganesa no estabelecimento de ensino eram 
envergonhados com uma tabuleta colocada no peito com a inscrição: “Eu sou estúpido. Eu falei o vernacular na 
escola hoje”. Outras formas de punição, inclusive cortar a grama ou buscar água para regar o jardim da escola, 
eram aplicadas para as ofensas contra o “programa” de línguas. (OBENG; ADEGBIJA, 1999, p. 356). 
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Ao final do dia, antes de eu retornar à cidade-cimento, Amâncio toma a palavra, 

e faz solenemente um discurso. Em um círculo com todos presentes em silêncio, fala 

muito devagar, pausadamente, com longos silêncios entre as frases e agradece por 

eu estar ali com eles, por compartilhar o que eu sei, por querer aprender com eles e 

vê-los como iguais a mim.  

Nosso dia termina com o meu “batizado”. Eles me contam que em Moçambique 

cada pessoa tem um nome de casa, tradicional, homenageando algum antepassado, 

e outro nome em português. Em geral esse nome de casa não é mencionado, nem 

pronunciado por quem não é da família, pois quando querem fazer feitiços 

para uma pessoa, usam o nome tradicional. Explico o sentido do meu 

nome, que vem do latim e significa “alegria”.  Pergunto como seria a tradução nas 

suas línguas... Narciso diz que em cimanyika seria Farai... Em xichangana seria 

Tsakani... e assim eles continuam a me chamar, durante os meses do nosso convívio. 

* 

Uns dias depois, vou a um evento na Universidade Pedagógica - Jornadas da 

Língua Portuguesa - em que estão o embaixador de Portugal, o diretor do Instituto 

Camões, o reitor da Universidade, professores da Universidade, linguistas 

portugueses, uma plateia de estudantes. Fala-se em união da CPLP, cooperação 

cultural entre os países lusófonos, o valor da língua portuguesa no cenário da 

Economia Internacional, de sua condição de língua de união entre culturas, sobre a 

linguagem da internet, sobre “a simplificação que a grande língua matriz, modelo e 

suporte, sofreu nas suas variedades brasileira, angolana ou moçambicana”, etc. Não 

há nenhuma menção à situação plurilíngue do país, ou ao fato de o português ser a 

língua materna de apenas 10% da população, ou ainda a uma política linguística ou 

educacional que pressuponha o multilinguismo. Assume-se que Moçambique, com 

seus 20 milhões de habitantes, é um país “lusófono”. Ao final de todas as palestras, 

abrem para debate e perguntas do público. Ouço a primeira pergunta vir lá do fundo 

da sala, e reconheço a voz do seu autor. Viro-me para olhar: Narciso com o microfone 

na mão (suando dentro um paletó xikalamidhadhi106 de tweed usado, tem uma postura 

séria, solene). Dirige-se à ilustre linguista portuguesa, apresenta-se, e usando um 

português cuidado, impecável (e eu lembro do que ele havia contado dias antes, sobre 

ter aprendido português em um ano): “A assembleia da República está a votar esta 

                                                           
106 Roupa usada vinda do exterior e revendida nos dumbanengues. 
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semana a participação de Moçambique no Acordo Ortográfico da CPLP. A senhora 

acha que o acordo ortográfico terá alguma influência na melhoria do ensino de língua 

portuguesa em Moçambique?”  

 

 

3.2.3 Negociação no dumbanengue: as línguas e os mercados 

  

Há uns dias já eu andava com os rapazes, e acompanhava-os.  As meninas 

não foram tão receptivas, e eu percebi que, ao contrário da abordagem masculina, 

quem deveria tomar a iniciativa para me aproximar delas era eu. Assim, fui chegando-

me a uma roda de quatro garotas, que sempre andavam com os rapazes meus 

amigos, e que já sabiam quem eu era e o que fazia ali, já me haviam sido apresentadas 

por eles. Combinamos de ir na tarde do sábado seguinte ao mercado de Xiquelene, 

bairro próximo à Universidade, mas já considerado da zona periférica. Elas aparecem 

cada semana com um cabelo diferente (fazem muitos penteados, apliques, tranças, 

extensões de cabelo, às vezes aparecem com ele quase todo cortado bem rente, etc.) 

Devido a tantas mudanças de visual, às vezes tenho dificuldade em reconhecer 

aquelas que vejo pouco.  

A paisagem da cidade-cimento – com as ruas semi-desertas durante o fim de 

semana - vai aos poucos transformando-se numa paisagem colorida e, poeirenta, com 

vários chapas e pessoas a pé, e ruelas e mais ruelas entre casas feitas com o material 

que dá nome à região: “caniço”. Entrar pelas ruelas de terra muito fina e vermelha 

conduz a um labirinto sem fim de bancas que constitui o mercado informal de Maputo, 

ou “boutique inclina” (já que as pessoas devem inclinar-se para apanhar os produtos 

no chão) ou ainda dumbanengue (nome que em xichangana quer dizer “confia nas 

tuas pernas”, menção ao ato de fugir da fiscalização da polícia quando esse tipo de 

comércio era proibido). Agora ele toma as ruas dos bairros de periferia, e oferece tudo, 

praticamente, que se pode comercializar: tapetes, cortinas, roupas, eletrodomésticos, 

telefones celulares, frutas, verduras, cereais, peixe seco, ovos, CDs, DVDs, sapatos. 

Cada banca comercializa um único tipo de produto: só sutiãs, ou só sapatos de 

criança, ou só apliques para o cabelo, ou só piri-piri (pimenta)... 

As meninas me dizem que não adianta tentar negociar, sendo da minha cor... 

pedir bacela é algo como “pechinchar”, pedir uma quantidade adicional da mercadoria 

pelo mesmo preço. Eu me sentia constrangida de pechinchar, uma vez que os preços 



176 
 

 

eram já muito baixos comparados aos padrões do centro da cidade... Alguns produtos 

que comprava nas lojas e supermercados da cidade-cimento por 300 meticais (US$ 

10), comprava-os nos mercados de rua (dumbanengues) da cidade-caniço por 30 

meticais (US$ 1,00). Ao lado das bancas de roupas, provenientes das calamidades107, 

há uma fileira de máquinas antigas de costura, com homens (só homens) de baixa 

estatura costurando, fazendo ajustes nas roupas compradas ao lado. Custam muito 

barato, e o trabalho de costura para ajustar a roupa na hora, mais barato ainda. Uma 

das meninas comigo, Palmira, explica que aqueles são xingondos, homens do norte, 

que são os melhores cozinheiros e costureiros. “Eles fazem todo o trabalho de casa, 

enquanto as mulheres estão na janela a embelezar-se a passar mussiro108 no rosto”. 

 Pela primeira vez, surgia diante de mim uma diferença marcada entre o Sul e o 

Norte de Moçambique, que ao longo do trabalho de campo ganhou diversas luzes e 

focos. Chegando a casa, perguntei a uma das mulheres, Ábida, de que se tratava 

aquilo que as meninas relatavam.  

 Ela conta-me dessa tensão que existe entre o Sul e o Norte do país. Que ela 

era o que chamam de xingondo, o designativo, usado muitas vezes pejorativamente, 

para os que provêm do Norte, para além da fronteira natural estabelecida pelo Rio 

Save (Norte, aqui, designa tanto as províncias do Centro – Sofala, Manica e Tete – 

quanto as do Norte do país – Zambézia, Nampula, Niassa e Cabo Delgado). Os que 

nascem ao sul desse limite natural, nas províncias de Inhambane, Gaza e Maputo, 

são chamados machangane. Há uma diferença significativa devido ao fato de o Norte 

do país ser matrilinear, e o Sul, patrilinear. Pergunto a ela se posso gravar a 

explicação. 

 

Eu sou xingondo, mas não me envergonho disso, nem guardo 

ressentimentos, pois nunca fui maltratada por essa razão, como 

outros foram... meu marido, sim, ê, pá, se ofende muito quando 

o chamam assim. Ele é makhuwa, mas eu sou machuwabo (gentílico de uma 

etnia da região da Zambézia) Meu pai só andava com brancos. Vestia-se 

bem, falava um ótimo português, comia com talheres109... Tu, que 

                                                           
107 Como se chama até hoje essas roupas provenientes dos fardos de donativos que chegavam da Europa nos 
navios nas épocas das piores crise, época na guerra.   
108 Pasta branca, extraída de uma raiz, que as mulheres da etnia makhuwa passam no rosto. Funciona como 
cosmético natural.  
109 Pelo que me contam depois as outras mulheres na casa, ele era o que na história colonial portuguesa de 
Angola e Moçambique se chama de assimilado. Em geral os filhos do assimilados foram os que mais tiveram 
estudo.  
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és branca, ou quem fala português perfeito como os brancos, quem 

anda com brancos ou é patrão, é chamado aqui de mulungo. Essa 

região de onde eu venho é chamada “Pequeno Brasil”, pois é onde 

as pessoas são mais miscigenadas, onde o povo ofereceu menos 

resistência à aculturação, onde se fala um português menos 

contaminado, mais puro. Enquanto o resto do país come com as 

mãos, o zambeziano aprendeu a usar garfo e faca. Povo de fácil 

adaptação. Já os povos mais ao norte, os makhuwa  e os makonde, 

foram mais resistentes; são povos de guerra, que não se deixam 

aculturar ou dominar facilmente, que mantêm sua cultura com o 

passar do tempo... de lá vem um intenso fluxo migratório aqui 

pra Maputo... as mulheres do sul têm preconceito com as mulheres 

do norte, pôôô... dizem que são putas, que fazem amor de luz 

apagada e em todas as posições... são estereótipos, claro... 

porque na maioria das culturas do norte há rituais para os 

meninos e meninas que chegam na adolescência110, que ensinam como 

tratar a mulher ou o marido depois do casamento.  

 * 

Eu ando pelas ruelas, pelo labiríntico Xiquelene, ouvindo sobre todos esses 

estereótipos, e penso que devia urgentemente confrontá-los com outros pontos de vista. 

Vejo mulheres preparando a farinha para a xima (um angu de farinha de milho 

branca) e cozinhando no carvão panelas de mathapa (folhas de mandioca piladas e 

cozidas com amendoim e leite de coco). Há rapazes que eu já vira andando pelas 

ruas, com uma ripa de madeira às costas e vários vidrinhos de esmaltes coloridos 

presos nela. Eles pintam as unhas das mulheres na rua mesmo, em qualquer lugar, 

em dez minutos e cobram 15 ou 20 meticais. Pergunto a um deles se pode pintar as 

minhas. Ele quer cobrar-me 100 meticais. Entramos em uma negociação, as meninas 

vêm acudir-me e começam a explicar que sou colega delas. Começam em português 

e seguem em xichangana. As intervenções delas para que as coisas sejam baratas 

para mim ficam frequentes.  

Pergunto a uma das meninas, Palmira, de 20 anos, se elas saem à noite, onde 

é que dançam, namoram, etc. Eu saía, mas as meninas da Matola, onde 

eu vivo, só falam em dialeto. Eu sou machuwabo, então não 

                                                           
110 O rito de iniciação das meninas chama-se mwali. Um grupo de meninas, por volta da época da menarca, 
passam um mês retiradas, no mato, e recebem instruções de uma mestra, que pode ser uma tia mais velha, uma 
anciã. O início do ritual consiste em tomar-se uma medicação destinada a evitar os riscos iniciáticos. A 
aprendizagem dura um mês e comporta três tipos de aprendizagens - tarefas caseiras, educação sexual, e regras 
cívicas. O sangue da primeira menstruação é enterrado junto a uma árvore, para que a moça não apanhe filho. 
Quando quiser tê-los, deve desenterrar aquele sangue guardado. 
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entendia, ficava de fora. Estamos na parte das verduras, hortaliças. Pergunto-

lhe se me poderia levar à Matola. Ela diz que sim, a conversa gira em torno da comida 

moçambicana. Pergunto onde posso prová-la, já que há poucos restaurantes de 

comida moçambicana na cidade. Ela promete que, no dia em que eu for à Matola, 

prepararão alguns pratos “da terra dela” para mim... 

* 

No sábado seguinte pela manhã, cedinho, tomo um chapa para a Matola111. 

Um senhor pede para descer no hospital. O motorista responde que não há paragem 

aí. O senhor não entende e diz muito zangado: ê, pá, fala uma língua 

nacional, pá! O cobrador responde mais zangado ainda: eu já lhe havia 

dito, aí na [Av.] Guerra Popular, que não haveria paragem! E o 

senhor desce do chapa, esbravejando: Vocês, pá... não são capazes de 

falar em uma língua nacional, ô, pá!  

  * 

 Em casa de Palmira. Ela rala meia dúzia de cocos sentada em um banquinho 

que tem uma ponta dentada, sob a qual uma grande bacia recebe o coco ralado. Deste 

coco com água espreme se o leite que servirá de base à comida. 

 Situação de fala: Entrevista etnográfica 

 L: Letícia 

 P: Palmira 

 

 P: A nossa comida é à base de coco. Temos o sistema indiano, 

que usa coco também em tudo e dispensa o óleo. Para evitarmos 

comer óleo, cozinhamos com coco. Agora não tem mais coco, isso 

dizem que é castigo de Deus. Antes as pessoas viviam felizes e 

sem pecado, tinha abundância de coco. Ali na província de 

Inhambane, era um mar de coqueiros... Agora, o coco está a acabar 

porque o homem vive em pecado.  

 L: E por que não existem restaurantes de comida moçambicana 

na cidade? Isso deveria dar muito dinheiro para o Turismo.  

 P: Ahhh, não... ninguém há de ir comer comida moçambicana 

em um restaurante... Pagar para comer essa comida? (Ela me olha, com 

espanto, e faz uma careta) Em restaurante? Quem vai? (ri muito) 

                                                           
111 Vizinha à cidade de Maputo, a Matola é um município cuja população é, de acordo com o censo de 2007, de 672 508 

habitantes representando um aumento de 58,3% em relação aos 424 662 habitantes enumerados no censo de 1997. Seu 
dinamismo econômico aliado à disponibilidade de terra urbanizável levou a que a população do município fosse estimada em 
827 mil habitantes no início de 2013, podendo mesmo chegar ao milhão antes do final deste ano. Disponível em: 

http://www.anamm.org.mz/viewpage.php?page_id=21. Acesso: dezembro de 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Maputo_(prov%C3%ADncia)
http://www.anamm.org.mz/viewpage.php?page_id=21
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Durante o dia eu aprendo a fazer mathapa112, mucapata113 e frango à 

zambeziana114. Tudo é tão delicioso, que eu volto pra casa e continuo a me perguntar 

porque só se come esse tipo de comida nas casas das pessoas, e nunca em um 

restaurante no centro da cidade115.  

A culinária moçambicana, assim como as línguas moçambicanas, foi igualmente 

rechaçada e menosprezada no período colonial, e comer xima com mathapa, ouvi 

muitas pessoas dizerem, é associado à pobreza. A comida, como a língua, é um objeto 

simbólico engendrado por acontecimentos de natureza sócio-histórica. Para além das 

funções de alimentar e de comunicar, tais objetos também produzem sentidos e 

estabelecem diferenças entre sujeitos e culturas. Quando as práticas simbólicas de 

uma dada sociedade envolvem instâncias de poder, de colonialidade, de disputas pela 

produção dos sentidos, como acontece na diferença colonial (BHABHA, 1998; SOUZA 

SANTOS, 2006; MIGNOLO, 2010), os processos culturais subalternos ou marginais 

que essa diferença produziu perduram mesmo depois da independência política. 

Apenas recentemente, depois dos anos 90, é que houve em Moçambique uma 

abertura maior para a diversidade cultural e a possibilidade de cruzamento entre o 

local, o popular, o enraizado, o culturalmente específico e o elitista, o moderno, o 

transnacional.  

Em entrevista pessoal, o ex-diretor do Jornal Notícias, Rogério Sitoe, conta-me 

que durante os anos 70/80 todos em Moçambique comiam xima e mathapa, mas não 

falavam, não podiam defender a sua comida, sentiam vergonha. Depois da abertura 

à democracia nos anos 90, isso foi reassumido à luz do dia, e hoje fala-se abertamente 

que elas são a comida nacional. O mesmo aconteceu com as línguas, e tudo o que 

marcava uma identidade moçambicana: roupas, cabelos, práticas de cura, etc. A 

professora Samima Patel, da UEM, conta-me que à época colonial, nos anos 60/70, 

todos tinham de alisar os cabelos e vestir ternos para frequentar a universidade. Os 

professores sequer deixavam entrar à sala alunos que tivessem qualquer traço de 

cultura moçambicana. Não se podia usar tranças afro, assumir os 

                                                           
112 Folhas de mandioca piladas e cozidas com leite de coco e carangueijo (opcional) e amendoim pilado. 
113 Espécie de purê feito com leite de coco, feijão soroco e arroz. 
114 Frango assado e pincelado com leite de coco e temperos durante o cozimento. 
115 O único restaurante onde eu encontrei esse tipo de comida típica em Moçambique é o que chamam “restaurante da 
Graciana” e localiza-se na FEIMA, Feira de Artesanato do Parque dos Continuadores. Os outros restaurantes da cidade, 

especialmente os mais caros, servem comida portuguesa, italiana, tailandesa, indiana, sul-africana. 
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cabelos, nem usar batas ou roupas africanas. Hoje, tu vês os 

próprios professores na universidade a usar tranças, roupas 

africanas. Em geral, as memórias sobrepostas de quem tem hoje entre 50 e 60 

anos acumulam estatutos muito diversos sobre as línguas, línguas que acham seus 

espaços de manutenção por meio de ressignificações no polissemantismo que as 

práticas culturais assumem. Ainda que em processos de hibridização cultural, essa 

permanência acontece em muitos âmbitos hoje em dia: inúmeras manifestações 

culturais e expressões artísticas dos jovens, por exemplo, raps em línguas bantu, 

literatura de jovens escritores, e etc. em um processo de reconciliação e reanimação 

do passado tradicional (CHESNEAUX, 1977, RANGER, 1996). 

No mercado das trocas simbólicas (Bourdieu) nos países descolonizados, o valor 

das línguas, tanto quanto o de outros sistemas culturais, sofreu um apagamento, um 

silenciamento (MARIANI, 2004). A determinação de um baixo valor de mercado para 

esses sistemas deve ser contextualizada através das lentes da colonialidade, 

localizando as origens temporais e espaciais do encontro colonial e das feridas que 

deixou (MIGNOLO, 2010; BHABHA, 1990). É interessante observar que nas 

entrevistas que fiz com outras pessoas mais velhas, com mais de 50 anos (pais, tios, 

vizinhos dos sujeitos de minha pesquisa) tais valores aparecem sobrepostos, e a 

memória é de que as línguas - como a música (marrabenta), a comida (xima com 

mathapa), os ritos tradicionais (lobolo, kutchinga, etc.), a moda (capulana, batas, 

tranças afro) e uma série de elementos que simbolizam a “moçambicanidade” – 

acumulam estatutos positivos e negativos de acordo com a política vigente e a atuação 

dos sujeitos. Esses estatutos são transmitidos para as gerações mais jovens, 

herdeiras de valores que se “capitalizam”, ou seja, se acumulam em uma economia 

de trocas simbólicas e culturais.  

O dilema entre essas representações diferentes sobre o mesmo objeto conforme 

memórias relacionadas a períodos históricos distintos se faz sentir internamente e 

subsiste em uma constante dialética entre eu mesmo e o outro, a minha língua e as 

outras, a minha música, comida, roupa, costume, identidade em diálogo com a 

música, comida, roupa, costume exógenos, diálogo que perfaz a cultura em que eu 

vivo. A característica do processo da construção de uma identidade moçambicana - 

especialmente depois da guerra civil, das eleições multipartidárias e da abertura 

democrática dos anos 90 – é marcada por essa complexidade, diversidade e 
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instabilidade que se atualizam nos usos negociáveis desses elementos de hibridismo 

cultural. 

 

 

3.2.4 Tirar as línguas do quintal: línguas moçambicanas nos meios de comunicação  

 
 
Quem se preocupa em fazer chegar a mensagem ao povo nas suas 
línguas é quem ensina (o professor), quem prega (o missionário) e 
quem comunica (a rádio). Quem quer explorar o povo (o político) não 
se preocupa em falar a sua língua. (Reverendo da Igreja Metodista 
Unida) 

 

Fui à Matola em um sábado. No domingo à noite assisti a um programa 

humorístico na TVM116, uma espécie de sitcom que aborda cenas da vida de uma 

família moçambicana abastada que vive em um prédio no bairro Polana. A série 

pretende fazer uma sátira de costumes: há personagens estereotipados, como os 

cinzentinhos - os guardas de trânsito corruptos que extorquem os motoristas - os 

empregados domésticos, indolentes e burros, a fofoqueira do prédio, que se chama 

Internetinha. No programa deste dia, dois guardas param um chapa (não-

regularizado) em uma avenida principal e exigem ao motorista os documentos, uma, 

duas, três, quatro vezes, pedem para baixar a música alta, insinuam uma extorsão de 

dinheiro, e em seguida começam a cobrar as multas: 1.500 para o cinto de segurança, 

2.500 para a superlotação, etc. Há dois personagens que são os empregados 

domésticos, uma dupla de comediantes que desfilam uma série de trapalhadas. Sua 

fala apresenta traços de interferências de línguas do norte do país. Imitam o sotaque 

dos makhuwa. Anotei algumas dessas palavras: caprito, por “cabrito”; calinha por 

“galinha”; fertati, por “verdade”; protuto, por “produto”, não tem proplema, você é muito 

purro, por “não tem problema, você é muito burro”; muito opricatu, por “muito 

obrigado”. Um dos empregados chama o colega de manambwa que em língua cisena, 

falada no centro-norte do país, significa “cão”. As meninas que estavam comigo 

                                                           
116 Principal emissora de TV do país. Apesar de ser a Emissora de TV 60% financiada pelo Estado, não veicula programas em 

línguas bantu moçambicanas. Segundo Mário et alii (2010, p. 117), a TV Miramar apresenta o programa Madzungula ya 
Miramar às 19h45, programa vespertino de 30 minutos que incorpora um serviço noticioso e de reportagem, sendo o 
primeiro do seu gênero a ser transmitido numa televisão na língua xirhonga, falada na Cidade e Província de Maputo, sendo 
por isso um grande desafio à estatal pública TVM, que ainda nao introduziu nenhum serviço em línguas nacionais no seu 
canal nacional. Além desse, há o programa Conversando com Matusse: um programa de 55 minutos, ao vivo, todas as manhãs 
de segunda a sexta-feira, centrando-se sobre questões de saúde, incluindo o HIV/SIDA, malária e outras doenças. O 
apresentador interage com a audiência via telefone. Mais uma vez, a TV Miramar marca a diferença, uma vez que é a única 
estação que transmite um programa ao vivo com chamadas telefônicas em xirhonga. 
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assistindo em casa riem muito desse jeito de falar e me explicam que é como os 

guardas, os empregados falam, que os comediantes imitam pessoas do norte. Grande 

parte da graça é explorada nesses estereótipos sociais e linguísticos. Por exemplo, 

um dos empregados da casa chama-se Alfinete, em alusão a um costume da época 

colonial de dar nomes aleatórios em províncias como a Zambézia. Assim, até hoje há 

lá pessoas que se chamam Cebola, Sabão, Sabonete, Qualquer Coisa, Faz-tudo-mal, 

Qualquer.  

Como acontece com a maioria dos programas humorísticos, este também se 

fixa nos estereótipos e preconceitos sociais, inclusive os linguísticos.   

* 

Todos os dias, ao sair da aula, eu volto à casa onde estou hospedada 

“descendo” desde a COOP (bairro onde fica a UEM) em linha reta até a Rádio 

Moçambique (que fica a 300m de casa). Às vezes venho de chapa, às vezes a pé. Às 

vezes sozinha, às vezes acompanhada por um, dois, três colegas. Um deles, João, 

radialista na RM, vem contando-me sobre como são produzidas as notícias e suas 

dificuldades. Nas línguas bantu, cada um escreve à sua maneira e sem 

revisão. Há supervisores? Em língua portuguesa, sim, há 

revisores... Em línguas moçambicanas, não. Isso é um desafio a 

ser tomado pelos gestores que aqui estão. 

Ele promete um dia apresentar-me ao Núcleo de Línguas da RM. Deves 

conseguir uma credencial junto ao teu orientador, explicando que 

estás a fazer a pesquisa, assim podes entrar na Rádio. Antes disso, 

fico sabendo, por um cartaz afixado no mural da universidade, sobre as “Jornadas 

Linguísticas da Rádio Moçambique”117. Perguntei e nenhum dos meus colegas sabia 

do que se tratava. Então convidei-os a irem comigo naquela tarde. Viemos em uma 

turma de oito, caminhando pela rua. O prédio da RM, todo em estilo art-déco, em tons 

de marrom claro, é um lugar imponente, sólido, que transmite história. Alguns dos 

rapazes do curso de Letras, não apenas João, trabalham como locutores da rádio, 

desempenham funções administrativas, ou ainda fazem cursos de formação – abertos 

                                                           
117 Este ciclo de palestras foi inicialmente coordenado pela Associação Bantu Mosambiki, e posteriormente pelo Centro de 
Estudos Interdisciplinares em Comunicação. O resumo das comunicações dos painelistas está disponível no site 
http://linguisticaecsocial.wordpress.com/. 

http://linguisticaecsocial.wordpress.com/
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à comunidade - para serem futuros locutores. Alguns deles cursam o mestrado em 

Letras118.  

 O fórum de debate deste dia, 30 de maio de 2012, era sobre “Línguas 

Moçambicanas nos Tribunais”, e o assunto versava sobre uma política linguística que 

protegesse os moçambicanos em tribunais quando eles não dominassem a língua 

portuguesa, já que por vezes inocentes são condenados por não terem o 

domínio do idioma, como disseram. Sentamos-nos todos juntos, eu gravo, os 

meninos anotam, ao final fazem perguntas. O primeiro painelista, o Dr. Eliseu 

Mabasso, professor da UEM, chama atenção para o fato de haver no código do 

processo civil um artigo que consagra a tradução e a interpretação dos 

pronunciamentos dos réus em tribunais quando esses não são falantes de português, 

sem contudo especificar quem é que paga as despesas da contratação destes quando 

o réu não tiver recursos financeiros. Apontou que isso não acontece em Moçambique 

e defendeu que todos os Tribunais deveriam ter pelo menos um intérprete qualificado 

integrado nos seus quadros e pago pelo Estado para permitir que os réus que não 

dominam a língua portuguesa tenham um tratamento idôneo. O segundo painelista, 

Dr. Valetim Sambo, juiz presidente do Tribunal Superior de Recursos de Maputo, 

afirma que no país existem organizações que concorrem pela justiça de modo informal 

na resolução de conflitos sociais, mas a sua atuação não é reconhecida pela 

Constituição da República:  

O nosso país constitui um mosaico no qual para além dos tribunais existem 
outras instâncias de resolução de diferenças com regras próprias que se 
afastam da maneira como os tribunais se organizam: nas zonas rurais, a 
AMETRAMO119, autoridades tradicionais, grupos dinamizadores e tribunais 
comunitários desempenham um papel fundamental na resolução de conflitos 
sociais. Todos os intervenientes do setor da justiça a nível comunitário têm 
algo em comum uma vez que trabalham mais próximos das populações e 
privilegiam o uso das línguas locais.  

 Quando saímos, os meninos revelam-se surpresos com o tipo de debate que 

presenciaram. Não imaginavam que esse tipo de discussão sobre as línguas bantu 

tinha lugar em espaços como a RM. Falamos da importância de acompanharmos 

essas iniciativas da Rádio de promover debates sobre o lugar do português e das 

                                                           
118 No meu primeiro dia de campo na RM, ouvi de um dos funcionários: “Ah, o professor Gregório é seu supervisor? Todos 
aqui na Rádio foram alunos do Professor Gregório Firmino, por essa razão a RM tem esse perfil de pensar a questão 
linguística”. Dos oito funcionários que eu entrevistei formalmente, incluindo o diretor de programação, sete formaram-se em 
Letras, e quatro têm mestrado sob orientação do prof. Gregório.  
119 Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique. 
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línguas moçambicanas na sociedade. Eles me levam até em casa e vamos 

conversando sobre o debate (ligo o gravador). 

 

Situação de fala: conversa informal (participantes: Letícia, João, Narciso, Amâncio) 

 

Amâncio: É assim, aqui existe a lei do Estado, mas existe a lei 

dos régulos também. Algumas coisas que são crimes na tradição 

não são crimes na lei do Estado, por isso em alguns casos 

precisa-se dos régulos para julgar.   

Letícia: Vocês podem me dar algum exemplo? 

Amâncio: Por exemplo, o adultério é crime na tradição. Quando 

acontece um caso assim, entre vizinhos - a mulher deste homem 

pulou a cerca para a casa do vizinho, por exemplo - levam o caso 

até o régulo. É ele quem decide o que fazer com os traidores, 

quer dizer, os adúlteros. Ele os chama, conversa com as famílias, 

e vão se acertando... Então, ao final, depois de tudo, oferecem 

uma grande festa, com aquelas duas famílias e todos da região, 

com um garrafão de 20 litros de aguardente... mata-se um 

cabrito... e dá-se uma festa... é uma grande festa... em que 

todos comem e bebem, ex-ce-to (fala com ênfase) os dois que traíram, 

que ficam ali apenas a olhar. 

Letícia: É mesmo? 

João: Era isso que aquele senhor estava a dizer, da justiça 

tradicional... a questão da poligamia também... Não é como está 

na lei do Estado, mas como está na lei da tradição. Há uma 

hierarquia entre as esposas desse homem... o polígamo, digamos 

assim. A segunda e a terceira chamam à primeira de “mãe”... e 

fazem tudo pra ela... ela vira a dona e só manda nas outras... 

Amâncio: [E esse homem tem de dormir cada dia na casa de uma 

delas... 

Letícia: ...mas ele deve ter preferências por uma delas e deixar 

as outras de lado... ou não? Será que atende a todas da mesma 

forma? 

João: É aí que entra o régulo, quando há problemas... 

Amâncio: São sistemas diferentes, não há como comparar, nem 

misturar... 

 

Durante os meses seguintes, eu continuei a presenciar essas Jornadas de 

Linguística e Comunicação Social da Rádio Moçambique, nem sempre acompanhada 

pelos colegas. Pude verificar que há um espaço de discussão permanente dentro da 
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rádio a respeito do uso das línguas em Moçambique. Os temas vão desde o uso das 

línguas moçambicanas nas funções públicas (repartições públicas, tribunais) até a 

performance linguística dos comunicadores das Emissoras Antena Nacional e 

Emissora Provincial de Maputo. Esses debates propiciam momentos de reflexão e 

propõem alternativas de políticas de língua a serem empreendidas pela RM em 

relação a seu instrumento de trabalho, a língua como comunicação.  

    * 

 Uns dias depois, já no mês de junho de 2012, consigo a credencial e posso 

subir ao 4º andar, onde fica a sala do Núcleo de Línguas da Rádio Moçambique. Há 

uns três funcionários, e empreendo uma rápida conversa com eles.  

Situação de fala: entrevista semi-direcionada, sala com quatro pessoas na RM 

L: Letícia 

F1: funcionário 1 

F2: funcionário 2 

 

L: Quando foi fundado este Núcleo? 

F1: O Núcleo foi fundado em 1991, com o intuito de colocar 

em contato quem usa a língua pra trabalhar com quem usa a língua 

como falante. Vou dar-te um exemplo: posso dizer-te que falo 

‘brasileiro’ e tu me escutas e dizes “não, para um falante 

nativo, isso que falas não é ‘brasileiro’”... Aqui, nossa 

preocupação é: será que os que estão a ouvir a rádio em ronga, 

em changana, reconhecem aquela como sua língua? É uma 

preocupação.  

F2: Na ausência de uma política linguística desenvolvida 

pelo governo, a rádio tem a sua própria política linguística, a 

igreja tem a sua, as escolas têm a sua... 

L: As notícias são dadas em línguas bantu? Quais? 

F1: Há programas nas emissoras provinciais, em certas 

línguas, faladas nas províncias..., é sempre um problema a língua 

que se escolhe, pois ao escolher uma deixam-se as outras de 

fora... 

F2: Não se produz a notícia em língua bantu: se traduz do 

português, isso é outro problema, então, mesmo que haja programas 

em línguas bantu, há problemas...   

L: E este programa que há, “O Nosso Português”120? 

                                                           
120 “O Nosso Português” são vinhetas de dois ou três minutos intercaladas à programação normal (vai ao ar de três a quatro 

vezes por dia e a mesma vinheta repete-se várias vezes ao longo dos dias). O programa é concebido pela linguista Conceição 
Oueia e dá “dicas” sobre como pronunciar corretamente as palavras, ou ainda sobre qual, entre dois usos linguísticos, seria 
o mais correto de acordo com a “norma-padrão”. Ao final de cada programa, a chamada é: “Assim se fala português”. O 
diretor de programação diz-me que houve outros programas dessa natureza, um em 1994, outro em 2010 sobre “O sentido 
das palavras”. Parece haver uma preocupação da RM em orientar os ouvintes sobre as formas “corretas” de falar português. 



186 
 

 

F2: Ahh, sim, podes entrevistar a senhora que faz o 

programa, mas agora ela saiu de férias... tínhamos pensado 

inicialmente no nome “O Português Moçambicano”, mas vimos que 

não era isso... não era o português nosso, que nós usamos, o do 

maximbombo... Então, trocamos para “O Nosso Português”. 

* 

A Rádio Moçambique121, o único serviço de radiodifusão a atingir todas as 

províncias do país, é um dos espaços mais férteis de vitalização e desenvolvimento das 

línguas bantu em Moçambique, ou, no dizer dos seus próprios funcionários, que muito 

contribui para “tirar as línguas moçambicanas do quintal”. Transmite diariamente em 21 

línguas: em português, em dezenove línguas bantu moçambicanas, e em inglês. Além 

disso, como se observa nos relatos acima, é um espaço que promove debates e fóruns 

sobre o uso das línguas moçambicanas na comunidade. (Conferir 1.3.2) 

Especialmente a partir dos anos 90, com as transformações estruturais de uma 

política voltada para a abertura democrática, a RM, em cooperação com a Faculdade 

de Letras da UEM122, o INDE, as Igrejas, o Arquivo do Património Cultura (ARPAC), 

fundou Núcleos de Línguas Moçambicanas e promoveu Seminários de Radiodifusão 

em Línguas Moçambicanas a fim de discutir a padronização das línguas, a formação 

profissional e linguística dos jornalistas, a troca de experiência com países vizinhos, a 

organização de bibliotecas e materiais escritos em línguas bantu, palestras, debates, 

colóquios e mesas-redondas. 

Além disso, como declarou o funcionário do Núcleo de Línguas da Rádio 

Moçambique, existe uma preocupação em saber se os ouvintes reconhecem as 

línguas bantu moçambicanas usadas na rádio como suas. Em entrevista pessoal, um 

dos diretores de programação da rádio, Aristides Maduela, afirma que, mesmo que se 

consiga elaborar programas em língua bantu, os problemas em como fazê-lo 

permanecem como um desafio. Um deles diz respeito ao fato de não se produzirem 

as notícias diretamente em língua bantu, mas traduzi-las do português. Além da perda 

de algum sentido na tradução e da inexistência de certos termos em bantu 

correspondentes a vocábulos do português, há uma demora nesse processo de 

tradução que acaba atrasando e desatualizando a notícia. Uma segunda dificuldade, 

                                                           
121 Doravante RM. 
122 Profissionais que trabalhavam nas Emissoras Províncias de Maputo e Gaza fizeram um curso de capacitação profissional 
com professores da UEM nas seguintes matérias: Técnica de Tradução; Descrição das Línguas Bantu, Estrutura Sintática do 
Tsonga (ronga e changana) e Padronização Ortográfica das Línguas Moçambicanas. (Anais do III Seminário) 
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em sua opinião, seria a padronização e tratamento gramatical das línguas, bem como 

a formação dos profissionais que com elas lidam. Uma outra questão incide sobre qual 

língua escolher para transmitir notícias em um emissor provincial quando há muitas 

línguas diferentes faladas na região. As minorias não representadas 

revoltam-se, o que causa um certo ‘ciúme’ em relação às outras 

línguas e etnias, afirma o diretor. Esse problema desdobra-se em outros: quais 

as denominações e delimitações das línguas? Qual a abrangência de ouvintes para 

cada uma delas?  

A diferença de estatuto entre as línguas transparece nas entrevistas que eu fiz 

com os comunicadores e gestores da rádio, e também se podem perceber nas 

declarações de delegados das emissoras provinciais das províncias de Gaza e de 

Nampula que estiveram presentes no III Seminário de Radiodifusão em Línguas 

Moçambicanas, em 1996: 

Neste Emissor Provincial [em Xai-Xai, na província de Gaza], a utilização de 
uma das línguas nacionais (changana) data de 1979. [...] o changana foi 
tratado como uma língua de “segundo plano”, situação que gerou mau 
ambiente de trabalho, tendo em conta que alguns jornalistas preferiam 
trabalhar em língua oficial, sobrecarregando, desta feita, os seus 
companheiros que, além daquela língua produziam, também em changana. 
Como consequência do ambiente criado pelo desequilíbrio no tratamento das 
línguas no âmbito do trabalho, era notória a redução ou baixa na 
produtividade. (Delegação Provincial de Gaza em Xai-Xai)  

No âmbito da valorização das línguas moçambicanas, foi criado em 1990 o 
Núcleo de Língua Emakhuwa, que se reúne periodicamente nas instalações 
do Emissor Provincial, envolvendo falantes dessas línguas que se preocupem 
com a sua valorização e desenvolvimento. Um ano mais tarde, o núcleo 
passou a produzir e a apresentar um programa semanal com a duração de 
trinta minutos sobre a língua Emakhuwa . [...] Os produtores deste programa 
trabalham na base da voluntariedade aos longo destes anos. (Delegação 
Provincial de Nampula) 

Segundo Dimande (1996), a Emissora Interprovincial, através do funcionário 

Almeida Magaia e sua equipe, entusiasta das línguas moçambicanas, promoveram 

um debate envolvendo linguistas, historiadores, religiosos, etc. para encontrar um 

consenso sobre a designação das populações do Sul sobre as línguas que falam. 

Depois de seis sessões, “com o debate salpicado de emoções, os organizadores 

acharam por bem cancelá-lo pois o consenso não estava à vista”. (Cf. DIMANDE, 

1996, s.p., para um resumo dos argumentos em questão.) 

Como se vê, colocar em prática uma política de línguas para a comunicação 

social têm muitas implicações. A fim de ajudar a resolver alguns desses problemas, 

os Emissores Provinciais da RM elaboraram programas de consulta aos ouvintes, 
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sobre palavras, expressões e/ou conceitos que não têm designação própria nas 

línguas moçambicanas. Há duas dissertações de mestrado, produzidas recentemente 

por funcionárias da RM, sobre a performance linguística dos comunicadores da Rádio 

Moçambique e seu impacto na audiência123. Fernandes (2005) investiga no nível da 

sintaxe realizações do português que são consideradas erro feitas por locutores da 

Antena Nacional. A autora parte de artigos de ouvintes queixando-se da má pronúncia 

dos locutores de palavras e expressões em línguas moçambicanas. Velho (2011) faz 

entrevistas com ouvintes, locutores e gestores da rádio e descreve como os ouvintes 

da RM mostram-se insatisfeitos ao ouvirem as interferências fonéticas das línguas 

locais no português (como por exemplo a articulação da vibrante alveolar múltipla /R/ 

pela simples /r/), a variação nas formas de tratamento, a má pronúncia dos títulos das 

músicas em línguas nacionais. Quanto aos diretores da rádio, a autora coletou 

opiniões diversas, uns achando positivo que “os locutores usem o portugues de 

Moçambique, quer dizer, a mesma linguagem que o povo utiliza na sua comunicação 

diária” enquanto outros dizem que “gostariam que os locutores usassem uma 

linguagem apropriada para a radiodifusão” (VELHO, 2011). A autora interpreta tais 

declarações como reflexos da falta de um regulamento orientador mais completo em 

termos de que línguas usar em quais programas.  

No Relatório de Radiodifusão Pública em África de 2010, consta que uma das 

agendas de radiodifusão na África é empoderar os cidadãos pobres e marginalizados 

para melhoria de suas vidas e providenciar uma programação credível e variada para 

os interesses do público em geral, assim como os das audiências minoritárias, não 

importando as suas crenças, cultura, raça e gênero. Segundo o mesmo relatório, os 

estatutos legais da Rádio Moçambique e da Televisão de Moçambique como 

entidades de prestação de serviço público de som e imagem (Decretos nº18 e nº19, 

ambos de 16 de Junho de 1994) incluem questões relacionadas com a política 

editorial. De acordo com as diretrizes editoriais gerais, as principais funções das duas 

entidades são: 

a) Promover o acesso dos cidadãos à informação em todo o pais; 

b) Garantir uma cobertura noticiosa imparcial, objectiva e equilibrada; 

c) Reflectir, numa base equilibrada, a diversidade de ideias e correntes de 

opinião; 

d) Desenvolver a utilização das línguas moçambicanas. (Grifos nossos) 

                                                           
123 A primeira é de Fernanda Fernandes e chama-se “As variações do português na Rádio Moçambique e o seu impacto nos 
falantes da sociedade moçambicana”, de 2005, e a segunda é de Felizmina Walters Velho, com o título “A performance 
linguística dos comunicadores da Rádio Moçambique”, de 2011. 
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Quanto aos meios de comunicação impressos, o português é a única língua de 

toda a imprensa escrita em Moçambique, apesar de não ser entendida pela maioria 

das pessoas fora dos grandes centros urbanos, seja na fala, seja na escrita. A 

imprensa privada encontra-se concentrada na capital do país. Contudo, a emergência 

relativamente recente de publicações baseadas nas capitais provinciais indica um 

crescimento em pluralismo e alguma saída para a velha frase segundo a qual “Maputo 

fala e o resto do país escuta” (Mário et alii, 2010, p. 16)124. A tabela no anexo 2 mostra 

a presença das línguas moçambicanas nos principais meios de comunicação de 

Moçambique.  

                                                           
124 Está em crescimento o setor de radiodifusão comunitária, composto de um total de 59 rádios e estações de TV espalhadas 

por todo o pais. Vinte e quatro dessas estações são tuteladas pelo Instituto de comunicacao Social (ICS), uma instituição 
financiada pelo governo. A UNESCO e a IBIS (uma ONG Dinamarquesa) contribuíram para o estabelecimento de doze rádios 
comunitárias no país. A Igreja Católica e algumas organizações comunitárias de base, tais como a União Geral das 
Cooperativas agro-pecuarias de Maputo, ajudaram a estabelecer e a apoiar as restantes 23 estações. (Mário et alii, 2010, p. 
16) 
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3.3 Metodologia da pesquisa 

 
U nga khandziyi a nsinyni hi maravi.  

(Não subas às árvores pelos ramos.)  
Provérbio changana 

 

3.3.1 Abordagem metodológica interpretativa em Sociolinguística 

  

Nas ciências da linguagem (como nas ciências em geral) os epistemólogos 

apresentam uma clássica alternativa entre métodos empírico-indutivos e hipotético-

dedutivos. Sáez (2013, p. 51) ressalta que a escolha que importa não é entre eles, 

mas entre agir com método ou sem ele: “o método é um vetor ético da pesquisa, um 

conjunto de princípios – que, como todos os princípios, são mais fáceis de de formular 

do que de seguir”. Uma crítica metodológica deve discutir se o pesquisador foi 

realmente fiel, na sua pesquisa, às decisões inicialmente tomadas, no sentido de ser 

metódico sobre seu próprio comportamento, não para simplificar, mas para garantir a 

coerência da pesquisa.  

 
O método é o protocolo que obriga a pesquisa a passar por instâncias outras, 
em lugar de seguir esse atalho fácil que vai das minhas premissas às minhas 
conclusões (que intuitivamente se alinham com conclusões já consagradas, 
ou contra elas). O método é um alterador da teoria, o recurso que inutiliza um 
dos pés da teoria para que ela só possa andar no campo se apoiando no que 
lá se encontra. E isso, de um modo que se prolonga desde o planejamento 
inicial da obra, até a sua elaboração final e sua divulgação. (SÁEZ, 2013, p. 
51-52) 
 

 
Agir com método, assim, consiste em enfrentar os obstáculos que a pesquisa 

apresenta à medida que se avança e eles vão surgindo, e não desviar renunciando 

aos postulados iniciais. Por isso, toda a reflexão que faço neste capítulo sobre a 

metodologia se edifica sobre o princípio da reflexividade, sobre que diferença faria 

para mim pesquisar desse modo e não de outro (uma espécie de condição sine qua 

non que o trabalho de campo me proporcionou).  

De acordo com BLANCHET (2000), os métodos hipotético-dedutivos propõem 

estabelecer de partida uma hipótese, antes de se começar a pesquisa, e validá-la ou 

invalidá-la em confronto com a experimentação, em situação controlada, de dados 

selecionados e tratados estatisticamente (regularidade quantitativa). Alguns 

problemas podem decorrer desse método: uma orientação – ainda que inconsciente - 

do olhar para dados que confirmem a hipótese e uma tendência objetivista ou 
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reducionista para generalizar abusivamente ou negligenciar a complexidade das 

variáveis contextuais.  

Os métodos empírico-indutivos, de outro lado, surgem nas ciências humanas, 

especialmente, a partir da emergência de uma abordagem dialógica, compreensiva, 

interpretativa, de base fenomenológica. Esse paradigma, dito qualitativo, é uma 

alternativa ao racionalismo natural-positivista predominante nas ciências e reintegra o 

sujeito à complexidade aleatória e caótica de fatores intervenientes nos fenômenos 

humanos. Os métodos empírico-indutivos consistem em interrogar sobre o 

funcionamento e a significação dos fenômenos sociais, tratando de compreendê-los 

(isto é, dando sentido a eventos específicos) em vez de explicá-los (isto é, estabelecer 

leis universais de causalidade). Integram esse paradigma os trabalhos de 

sociolinguistica interacional (também chamada de etno-sociolinguistica interpretativa, 

ou sociolinguística interpretativa, ou ainda etnografia da comunicação), entre os quais 

situo esta tese. Os problemas decorrentes desse método podem relacionar-se à falta 

de rigor analítico, à subjetividade e falta de neutralidade do pesquisador, e à 

multiplicidade de conclusões possíveis a partir dos mesmos dados (apesar de que 

isso já foi apotado por Peirano (1995) como uma das grandes vantagens do método 

etnográfico). 

Por definir então a abordagem metodológica como empírico-indutiva 

interpretativa, destaco algumas orientações que balizaram a pesquisa (adaptadas de 

BLANCHET, 2000, p. 30-31): 

a) fazer uma análise situacional, referente a uma etnografia que dá primazia à 

análise de situações concretas pontuais, situações de fala, dramas sociais, 

cenários e rituais ao invés da sociedade no seu todo; 

b) não reduzir os sujeitos a variáveis, mas considerá-los como um conjunto de 

pessoas que se movem dentro de um contexto; 

c) estar atenta ao efeito da minha presença sobre as pessoas pesquisadas e 

levar em conta essa interação, minhas convicções e perspectivas na 

interpretação dos dados; 

d) promover uma triangulação dos dados através através da combinação de 

métodos e técnicas variados, como observação participante, inquérito 

sociolinguístico, grupos focais, entrevistas narrativas e etnográficas. 

e) propor uma interpretação qualitativa das estratégias sociolinguísticas 

situacionais, sem pretender a exaustividade e a teorização global. 
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Os principais procedimentos dividiram-se em duas etapas. Na primeira, segui 

um diagnóstico sociolinguístico feito por um instrumento de pesquisa, aplicado a todo 

o grupo de estudantes da turma que eu frequentava e posteriormente sistematizado. 

Usei uma metodologia quantitativa metacognitiva, de acordo com Barcelos (2001), por 

meio da aplicação de um questionário com perguntas sobre o perfil sociolinguístico 

dos falantes, os domínios de uso das línguas e a maneira como concebem o estatuto 

das línguas faladas em Moçambique. A sistematização dos dados obtidos com esse 

questionário perfaz o capítulo 4.1 da tese. As vantagens dos inquéritos 

sociolinguísticos são a fácil sistematização dos dados, o pouco tempo em que são 

recolhidos e o grande número de participantes que podem contemplar; por outro lado, 

os questionários restringem as manifestações dos falantes em seus termos nativos e 

não permitem que eles sejam acompanhados em suas práticas linguísticas cotidianas. 

Ressalto que o objetivo desta parte quantitativa não foi confirmar hipóteses 

previamente estabelecidas sobre as práticas linguísticas da comunidade em estudo, 

mas sim preparar a pesquisa etnográfica a partir desse diagnóstico sociolinguístico e 

ter um instrumento adicional para a triangulação de dados, registros, pontos de vista, 

documentos, entrevistas, e diários de campo. 

Na segunda etapa, usei uma metodologia qualitativa do tipo contextual 

(BARCELOS, 2001), em busca de compreender as atitudes em contextos culturais 

específicos em uma pesquisa etnográfica durante seis meses. Acompanho pela 

observação participante um pequeno grupo selecionado dentro do maior, com uma 

pluralidade de técnicas de pesquisa auxiliares, como gravações, filmagens, registro em 

diário de campo, entrevistas com informantes-chave, narrativas auto-biográficas, etc. 

Tomo como pontos de partida para a análise eventos de fala em diversas situações 

sociais e analiso, além do contexto comunicacional, os participantes envolvidos, os 

papéis sociais que assumem, o tópico ou gama de tópicos que afetam a forma da 

mensagem verbal, os enquadres, as pistas conversacionais, buscando relacionar 

esses elementos ao estatuto das línguas em questão. Conforme exposto o capítulo 2, 

sigo a metodologia da Etnografia da Comunicação (HYMES, 1964; GOFFMAN, 1964 

e 1979; BLOM; GUMPERZ, 1972; GUMPERZ, 1974, 1982a e 1982b). Nesse sentido, 

a linguagem simboliza as relações culturais através de seus aspectos verbais e não-

verbais, e, portanto, é necessária uma análise do contexto em que os falantes 
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interagem, sob pena de não considerarmos fatores paralinguísticos125 que podem ser 

determinantes nas falas dos grupos e sujeitos pesquisados. As vantagens de uma 

abordagem contextual são a observação de elementos situacionais como pausas, 

feições, trejeitos, respiração, alinhamento dos participantes na interação, etc. e o 

acompanhamento dos informantes da pesquisa como agentes sociais interagindo em 

seus contextos de atuação, relacionados à história de vida de cada um, bem como às 

suas redes sociais. No entanto, essa abordagem adequa-se a um número menor de 

participantes e a pesquisas de longo prazo, como estudos de caso longitudinais, por 

exemplo. 

 Considero que a abordagem metodológica ideal ao se tratar de atitudes deve 

combinar a pesquisa quantitativa (amostras grandes de informantes) que garantam a 

representatividade da comunidade de fala, com o detalhamento que a pesquisa 

qualitativa permite, a fim de que a segunda possa contextualizar e discutir aspectos 

encontrados nos dados levantados através da primeira.  

 

 

3.3.2 Seleção dos informantes: a comunidade de prática  

 

 Na pesquisa quantitativa, a amostragem é formalizada extraindo-se uma 

amostra aleatória representativa das características gerais da população maior com 

fins de generalização (estatística). A amostragem da pesquisa qualitativa segue uma 

lógica distinta, com critérios mais flexíveis e com foco nas necessidades que vão 

aparecendo durante a realização da pesquisa. As decisões tomadas em relação à 

amostragem não são tomadas formalmente nem de antemão, e sim durante o 

processo de pesquisa à medida que se vão analisando os dados obtidos (FLICK, 

2008, p. 44). O objetivo desse tipo de amostragem é “estabelecer um conjunto de 

casos, materiais ou eventos deliberadamente selecionados para construir um corpus 

de exemplos empíricos com vistas a estudar o fenômeno de interesse de forma mais 

instrutiva”, administrando a diversidade e captando a variedade do fenômeno 

pesquisado. (FLICK, 2008, p. 44) 

A seleção de informantes desta pesquisa seguiu um critério pragmático: a 

inserção em campo através de minha própria rede de colegas, e não através de um 

                                                           
125 Aspectos não-verbais, como volume, velocidade, ritmo, tom e expressão da voz são qualidades 
paralinguísticas que influenciam a comunicação. 
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grupo de pessoas selecionado aleatoriamente. Para mim, era importante observá-los 

em sua atividade de comunicação, ou seja, precisava ser um grupo no qual eu pudesse 

estudar a interação por meio de uma etnografia otimizando o tempo que eu tinha 

disponível. Assim, durante seis meses, assisti às aulas da cadeira de Linguística 

Descritiva das Línguas Bantu que é oferecida tanto para o curso que formará 

professores de Línguas Bantu, quanto para o que formará professores de Português. 

Resolvi frequentar aquela oferecida a estes últimos, justamente por acreditar que teriam 

uma atitude mais heterogênea em relação ao estatuto das línguas.  

A ideia de Gumperz de que “comunidades de fala, amplamente concebidas, 

podem ser consideradas como coletivos de redes sociais” (GUMPERZ, 1996, p. 362) 

sugere que que elas não são um construto pré-existente, mas antes o resultado de 

um conjunto particular de práticas linguísticas. Por isso, recortei do universo mais 

amplo definido como comunidade de fala um subgrupo no qual pude observar 

aspectos do comportamento linguístico conectados com o significado social que 

assumem na comunidade. Um grupo no seio do qual poderia observar a dinâmica das 

línguas em contato e os valores sociais atribuídos a elas e que tem sido definido por 

alguns sociolinguistas como comunidade de prática:  

 
Comunidades de prática são definidas por três características especiais: 
engajamento mútuo, a negociação em conjunto de um empreendimento, e 
um repertório compartilhado. Um exemplo de uma comunidade de prática é 
uma banda de rock de escola. [...] Na verdade, muitos outros grupos de 
adolescentes podem legitimamente ser considerados comunidades de 
prática porque envolvem "um processo de aprendizagem social." [...] As 
comunidades de prática são essencialmente agentivas, quero dizer, 
constituem fóruns através dos quais os indivíduos exercitam volitivamenente 
aspectos de sua identidade. (TROUSDALE, 2010, p. 22)126 
 

 Assim, optei por uma comunicadade de prática como unidade de análise e não 

os de comunidade de fala ou de redes sociais. Além de serem conceitos mais amplos, 

que abrangem um maior número de falantes, os estudos sociolinguísticos que 

envolvem redes sociais (GAL, 1979; MILROY; MILROY, 1983; BORTONI-RICARDO, 

2011) geralmente propõem um estudo correlacional entre os membros da rede e o 

                                                           
126 Communities of practice are defined by three particular caracteristics: mutual engagement, a jointly 
negotiated enterprise, and a shared repertoire. An exemple of a community of practice is a school rock band. […] 
In fact, many other adolescent groups can legitimately be considered communities of practice because they 
involve “a process of social learning”. […] The communities of practice are essencially agentive, by which I mean 
they constitute forums through which individuals exercises aspects of their identity volitionally. (TROUSDALE, 
2010, p. 22) 
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uso de variáveis sociais com um número muito maior de participantes, o que não me 

propus a fazer neste estudo. 

Os motivos que me levaram a fazer essa escolha de amostragem foram de 

várias ordens. Em primeiro lugar, como expliquei, pela facilidade de inserção em 

campo: este era o campo para mim com o mínimo de obstáculos de acesso. Por meio 

desses estudantes e suas redes, pude ampliar minha rede de contatos em Maputo em 

poucos meses para mais de cento e cinquenta pessoas, na maior parte dos bairros 

centrais e periféricos. Acompanhando-os pude conhecer a cidade, a vida familiar, o 

comércio informal (dumbanengues), os cultos religiosos, as práticas médicas. Muitas 

vezes saíamos da aula e eu seguia um dos estudantes, ou um pequeno grupo, para 

acompanhá-los em suas atividades diárias. Aos poucos comecei a ter acesso a 

âmbitos da vida moçambicana a que não teria caso não fosse acompanhada por eles 

nesse trabalho constante de observação participante. 

Em segundo lugar, o fato de os participantes serem familiarizados uns com os 

outros e terem uma interação localmente reconhecida, espontânea, não forçada, 

significou que, à medida que fui me incorporando ao grupo, eles passaram a manter 

o mesmo tipo de interação, ainda que na minha presença. Além disso, embora as 

especificidades deste local pudessem trazer diferenças quanto à cultura local, o fato 

de ter percebido nas primeira semanas de aula que presenciaria um grupo de prática 

atuando não apenas em um português proficiente, como em outras tantas línguas foi 

fascinante, talvez a primeira experiência etnográfica reveladora: que aquele 

microcosmos me daria acesso ao macrocosmos da cultura linguística em Maputo. 

Como eram estudantes do curso de Letras em um país em que a questão linguística 

é conflitiva, todos deveriam ter opiniões sobre isso, convergentes, divergentes, 

reprodutoras de discursos oficiais ou contra eles. Ou seja, era um lugar de alta 

densidade de reflexões metalinguísticas sobre o estatuto das línguas ao mesmo 

tempo que era um fecundo campo de práticas a serem observadas in loco. Eles tinham 

não apenas uma competência comunicativa plurilíngue, como também circulavam em 

âmbitos de vitalização e fortalecimento as línguas bantu, lugares em que eu poderia 

não apenas presenciar o contato entre as línguas como as tensões decorrentes das 

diferenças de estatuto entre elas. Não posso deixar de observar que provavelmente a 

oportunidade de ligar-me a essa turma de estudantes e fazer o registro de sua 

interação, observando de perto a sua competência linguística plurilíngue, talvez não 
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tivesse sido possível há poucas décadas em um momento muito recente da história 

de Moçambique.  

Finalmente, uma observação no que se refere à ética da pesquisa. Seguindo 

os princípios básicos de Uwe Flick (2008, p. 95-104) para a ética na pesquisa 

qualitativa, além de buscar o consentimento informado dos sujeitos da pesquisa (ou 

seja, ninguém envolveu-se na pesquisa como participante sem saber do que se 

tratava e sem ter a oportunidade de recusar), busquei respeitar e assegurar a 

privacidade e a confidencialidade das informações. Para garantir-lhes o anonimato, 

achei por bem trocar os seus nomes e atribuir-lhes pseudônimos, seguindo a 

orientação de Fettermann (1989, p. 133), como um meio simples de preservar sua 

identidade e protegê-los de algum prejuízo. Apenas mantive o nome real de pessoas 

públicas, que representam instituições como a Rádio Moçambique ou a Sociedade 

Bíblica de Moçambique, as quais me deram entrevistas mais formais. Em alguns 

casos, que poderiam ser comprometedores, ou em termos de crenças, 

constrangimento, vulnerabilidade, comprometimento político, etc. eu procurei referir-

me apenas como “um dos rapazes”, “duas das moças”. Foi bastante comum durante 

a pesquisa a preocupação dos participantes com assumir suas posições sobre um 

tópico tão delicado quanto o estatuto das línguas minoritárias. Senti que muitos não 

se sentem autorizados a expressar-se positivamente sobre elas porque, em suas 

palavras, “não cai bem” ou “podem ver-nos como inferiores”.  

O grupo maior a que apliquei o questionário era composto por todos os 

estudantes da turma de Linguística Descritiva das Línguas Bantu do segundo 

semestre do curso de Letras da Universidade Eduardo Mondlane, que tinha mais de 

60 alunos. Como alguns faltaram no dia da aplicação, 54 alunos responderam ao 

questionário. Dentre eles, um grupo menor de sete estudantes compuseram a amostra 

seletiva (FETTERMAN, 1989, p. 43) para aprofundar a pesquisa qualitativa. 

 

3.3.3 Complementaridade de métodos e técnicas 

 

Em uma etnografia, as técnicas aparecem sempre interpenetradas, e o método 

é multifatorial, ou seja, deve triangular dados coletados em duas, três ou mais 

técnicas. Sáez (2013) acrescenta que o universo de técnicas que são necessárias à 

pesquisa etnográfica é muito amplo: “vai desde a fotografia e a cinematografia, a 
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elaboração de mapas, desenhos e esquemas, manipulação de estatísticas”, até 

atividades mais inusitadas como “armar uma barraca, dirigir um carro numa grande 

cidade, pescar, atirar, acender uma fogueira; identificar fonemas, aprender línguas 

sem ajuda de gramáticas e dicionários; cozinhar, localizar pontos com um GPS, tocar 

um instrumento musical ou dançar”; enfim, seguindo a proposta de Geertz na qual em 

campo é necessário viver e pensar ao mesmo tempo, tudo pode ser, em um dado 

momento, técnica necessária para uma investigação etnográfica. Destaco aqui 

aquelas que foram mais relevantes para esta pesquisa. 

 
Uma ciência que recorre à observação participante, à imersão numa vida não 
confinada no laboratório, pode exigir praticamente qualquer tipo de 
habilidade, e é muito difícil saber quando cada uma delas simplesmente 
facilita a vida do pesquisador durante a pesquisa –o que não é pouco-, ou 
terá consequências intelectuais para o trabalho, influindo em sua capacidade 
de se comunicar, de alcançar tais ou quais lugares ou pontos de vista, de 
registrar com mais exatidão e mais riqueza de detalhes. (SÁEZ, 2013, p. 51) 

 

Os métodos e técnicas que usei nesta pesquisa buscaram, por abordagens 

diferentes, o mesmo foco: a alternância de códigos situacional ou metafórica, e as 

situações de fala que permitissem perceber as atitudes linguísticas vinculadas às 

práticas e performances dos atores sociais. Cada técnica prestou-se a um tipo de 

contexto, desde o mais formal, como o inquérito sociolinguístico e as entrevistas 

semistruturadas com diretores, autoridades, etc. até o mais informal, que eram as 

conversas espontâneas durante a etnografia. 

 

3.3.3.1 Inquérito sociolinguístico 
 

 O inquérito aplicado à turma (anexo 3), inspirado na pesquisa de Firmino 

(2002), tinha como função proporcionar uma visão preliminar e mais geral sobre o 

perfil sociolinguístico dos sujeitos da pesquisa. O grupo de perguntas de 1 a 13 diz 

respeito às características sociais dos falantes, como nome, sexo, idade, naturalidade, 

denominação religiosa, ocupação, línguas que fala, etc. O segundo grupo de 

perguntas refere-se aos domínios de uso e distribuição funcional das línguas 

autóctones e do português. O terceiro grupo de perguntas, de 15 a 33, abordava 

questões relativas a atitudes linguísticas, e o quarto grupo de perguntas, de 34 a 41 

incidia sobre a oficialização e o ensino das línguas. 
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 Outra razão de eu ter procedido a esse método de pesquisa paralelamente à 

pesquisa qualitativa foi poder triangular e comparar resultados, uma vez que o 

questionário permite uma quantificação, mas não um aprofundamento e sofisticação 

das questões, nem o acompanhamento das práticas linguísticas cotidianas dos 

falantes longitudinalmente. 

 
 

3.3.3.2 Etnografia e observação participante 

 

 Em Linguística, a etnografia tem uma denotação diferente da que tem em 

Antropologia. Embora em ambas as disciplinas os primeiros etnógrafos tenham sido 

viajantes-etnógrafos, funcionários coloniais-etnógrafos, missionários religiosos-

etnógrafos, hodiernamente a etnografia, atividade imprescindível para coleta e 

organização dos dados na Antropologia, aparece na Linguística geralmente como 

apêndice de alguns Atlas Linguísticos, ou como estudo do léxico específico de uma 

região. Defino etnografia aqui seguindo Angrosino (2008, p. 30): “a etnografia é a arte 

de descrever um grupo humano – suas instituições, seus comportamentos 

interpessoais, suas produções materiais, suas crenças.” O mesmo autor afirma quanto 

ao papel dos etnógrafos: “os etnógrafos se ocupam basicamente das vidas cotidianas 

rotineiras das pessoas que eles estudam”.  

Apresento a seguir as razões pelas quais acredito que uma abordagem 

etnográfica – a exemplo do procedimento metodológico principal da Antropologia - 

pode ser muito útil para os estudos sociolinguísticos. Primeiro, porque ela descreve 

as práticas dos sujeitos, e não o que eles ou outros afirmam ou julgam sobre suas 

práticas. Uma afirmação do tipo: “a língua portuguesa é a língua de prestígio e de 

acesso a bens culturais” não traduz a experiência de ver na prática exemplos que 

demonstrem empiricamente essa realidade. É como contrastar a afirmação sobre “o 

azul luminoso do Oceano Índico” com a possibilidade de vê-lo ao vivo. A etnografia 

tem a chance de trazer algumas fotografias dessas situações. Isso significa, entre 

outras tantas vantagens, transformar informantes mudos em sujeitos com voz 

(PEIRANO, 1995). 

Segundo, porque esse método é caracterizado pela incompletude, ou seja, o 

que se descreve é sempre provisório e contextualizado, sempre deixa aberta a 

possibilidade de novas perguntas e questionamentos permanentes sobre a questão a 
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ser reavaliada e ultrapassada (PEIRANO, 1995, p. 12). Uma terceira razão para 

defender esse método é o entendimento das práticas linguísticas do ponto de vista 

nativo, do saber local a respeito das línguas. Conforme Ortner:  

 
É a nossa capacidade, sobretudo desenvolvida no trabalho de campo, de 
adotar a perspectiva do outro que nos permite aprender qualquer coisa — 
mesmo na nossa própria cultura — para além do que nós já sabemos [...] É 
essa nossa localização “no mesmo chão dos nativos” que nos permite ver as 
pessoas não simplesmente como reprodutores e reagentes passivos a um 
“sistema”, mas como agentes ativos e sujeitos da sua própria história. 
(ORTNER, 2011 [1982], p. 439) 
 

Como defende Peirano (1995), o método etnográfico joga de forma tão dialética 

o eu e o outro, e passamos a “encontrarnos” e às questões que nos inquietam durante 

uma existência inteira de uma forma tão nítida neste confronto e espelhamento com ele, 

que temos a impressão de que havia uma espécie de predestinação a esse trabalho 

específico: é no estranhamento e no confronto entre realidades e na auto-reflexão do 

pesquisador que se dá o confronto com a teoria. Nesse sentido, ter em mãos o livro 

“How to Ask”, do sociolinguista norteamericano Charles Briggs, foi determinante na 

condução dessa escolha de abordagem metodológica. Tal como Briggs defende, a 

análise social do uso da língua em uma variedade de contextos diferentes implica 

basicamente em reportar, traduzir e codificar o repertório nativo metacognitivo dos 

falantes e para isso deve-se utilizar conceitos derivados de outros tipos de ciência, da 

antropologia, da sociologia, da psicologia. Um último motivo acresce utilidade aos 

métodos etnográficos: o fato de a questão estudada não ser ainda claramente 

compreendida, o que tornaria prematuro entrar na comunidade com um instrumento 

de pesquisa puramente quantificável.  

A observação participante, como explica Angrosino (2088, p. 33), não é 

propriamente um método de pesquisa, mas um contexto comportamental a partir do 

qual o etnógrafo usa técnicas específicas para coletar dados. Os membros da 

comunidade concordam com a presença do pesquisador, que “deve ser aceitável 

como pessoa, e não apenas respeitável como cientista”. Isso implica adotar um estilo, 

um modo de vida e um comportamento compatíveis com a cultura que pretende 

estudar. Como tal, não pode esperar ter controle sobre todos os elementos de sua 

pesquisa, apenas “ir com a maré” a fim de ser aceito na comunidade. Registrei em 

quatro diários de campo com anotações minuciosas e o mais objetivas possível 

(evitando interpretações e inferências ad hoc) os seguintes itens: uma descrição dos 

cenários onde ocorriam as interações verbais, quem eram os participantes envolvidos, 
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a cronologia dos eventos (com datas e horas), descrições detalhadas dos 

comportamentos, registros de conversas e demais situações de fala (aquelas que não 

pude gravar), com anotações sobre os fatores paralinguísticos. Muitos epísódios de 

conversa entre mim e os sujeitos da pesquisa ou entre os sujeitos entre si, ou ainda 

entre eles e suas redes foram transcritos; apenas os que julguei mais relevantes para 

a anáilse transcrevi aqui nesta tese. Alguns desses fragmentos da interação são 

incorporados ao texto, com fonte diferente, de forma a transitar entre a descrição 

etnográfica e a reflexão teórica suscitada por ela. 

 

3.3.3.3 Entrevista etnográfica e entrevista semiestruturada 

  

Os comportamentos observados frequentemente levantaram dúvidas ou 

necessidade de esclarecimentos. As entrevistas, então, tornaram-se uma extensão 

lógica da observação (ANGROSINO, 2008, p. 61). A entrevista etnográfica é um tipo 

de entrevista interativa, mais parecida com uma conversa entre amigos do que com 

uma entrevista como a que se vê em programas de TV. Ela acontece entre pessoas 

que se tornaram amigas enquanto o etnógrafo foi observador participante na 

comunidade estudada. De acordo com Angrosino, a entrevista etnográfica 

é diferente do tipo de entrevista que pode ser feita por um repórter de jornal, 
em busca da informação de uma “fonte”. Certamente, não é a mesma coisa 
que um policial pressionar um suspeito, um advogado interrogar uma 
testemunha ou um profissional de saúde investigar a história médica de um 
paciente. Mas, por outro lado, é necessário ultrapassar os parâmetros de uma 
simples conversa amistosa, pois o pesquisador precisa mesmo descobrir 
certas coisas e deve estar atento para manter a conversa sob controle – tudo 
isso sem demonstrar arrogância ou impaciência. (ANGROSINO, 2008, p. 61) 

 

 A entrevista etnográfica também é aberta e pode abrir novos rumos na 

investigação. Se há algum membro da comunidade mais bem informado quanto ao 

tópico pesquisado ele ajuda o pesquisador a ir formulando as questões à medida que 

a conversa se desenrola. Outra característica desse tipo de entrevista é que ele é feito 

em profundidade. Para além de perguntas como em questionário, seu objetivo é 

explorar nuances, significados, trechos obscuros da conversa, etc. O tempo todo 

durante os seis meses de pesquisa de campo eu fiz esse tipo de entrevista com os 

sujeitos protagonistas da pesquisa. 
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 Ao contrário da entrevista etnográfica aberta, a entrevista semiestruturada 

segue de perto um tópico escolhido de antemão. No caso desta pesquisa, lancei mão 

deste tipo de entrevista geralmente com pessoas que não eram os protagonistas da 

pesquisa e com quem eu não convivia no cotidiano, e portanto tinha de manter uma 

relação mais formal. 

 

3.3.3.4 Grupos focais 

  

Formar grupos focais foi um recurso para produzir dados verbais em alguns 

momentos da pesquisa quando eu queria analisar a interação do grupo acerca de um 

tema específico, como o uso das línguas na religiões, ou as iniciativas dos jovens 

locutores da Rádio Moçambique para a promoção das línguas bantu, ou a transmissão 

geracional das línguas às crianças entre os sujeitos da pesquisa que já eram pais. Ou 

seja, a intenção de usar essa técnica de pesquisa foi ter variadas respostas em 

interação a partir de um mesmo tópico. Às vezes, o grupo respondeu a um convite 

meu para reunir-se e discutir algum assunto específico. Outras vezes, ele se formava 

espontaneamente, e eu apenas perguntava se podia ligar o gravador. Diferencio essa 

última situação da observação participante porque ela envolve discussão, atividade 

da fala em torno de um mesmo tópico, com opiniões diferentes.  

 O uso de grupos focais, principalmente em combinação com entrevistas 

individuais e observação participante foi muito importante para a triangulação dos 

dados. No confronto com opiniões divergentes, os sujeitos da pesquisa muitas vezes 

trazem dados que não apareceram anteriormente. Algumas vezes, usei o grupo focal 

para levar de volta alguns resultados preliminares e propor a partir deles a discussão, 

como uma segunda (ou terceira) abordagem de coleta dos dados. As limitações desse 

método são as desistências ou o não comparecimento de alguns membros do grupo 

e muitas vezes a moderação das discussões, quando tornam-se mais acaloradas 

devido às polêmicas que envolvem.  

 

 

3.3.3.5 Gravações de áudio e vídeo 

 

 Atualmente, obter dados gravados de áudio e vídeo é muito fácil, devido às 

câmeras portáteis e à capacidade de gravação dos celulares. Quando iniciei meu 
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trabalho de campo, não sabia se daria um tratamento visual aos dados, mas de 

qualquer modo resolvi documentar as situações vividas, sem planejar o que faria 

depois com as informações. Durante os seis meses em que estive em Maputo, produzi 

muitas fotos, vídeos e gravações de áudio, que serviram principalmente para o registro 

e posterior conferência da transcrição dos dados e também para auxiliar a memória 

em lacunas deixadas dos diários de campo. Assim as imagens e áudios foram úteis 

na concretude na descrição dos cenários que presenciei, cujos detalhes algumas 

vezes me escapavam à lembrança. Pela mesma razão explicitada acima a respeito 

do anonimato dos participantes da pesquisa, as imagens não serão objeto de análise 

e veiculação dos resultados da pesquisa. 

 

 

3.4 Asserções da pesquisa 

 

Quando a pesquisa envolve uma perspectiva qualitativa (ainda que 

acompanhada de uma parte quantitativa), o método não busca confirmar ou refutar 

hipóteses por meio da quantificação dos dados. Portanto, em vez de hipóteses a 

serem testadas, o pesquisador gera asserções (Bortoni-Ricardo, 2004), que são 

enunciados afirmativos nos quais ele antecipa os desvelamentos que a pesquisa 

poderá trazer. Assim, defini algumas asserções de investigação, com base nos 

questionários aplicados, em minha pesquisa de campo nos dois primeiros meses em 

Maputo e também a partir da leitura de linguistas moçambicanos sobre a situação 

sociolinguística do país: 

(i) Os jovens alternam as línguas disponíveis em seu repetório de acordo 

com o interlocutor, o tópico, o ambiente, muitas vezes no interior da 

mesma interação para destacar diferentes facetas da sua identidade 

linguística. 

(ii) Nas situações de fala alternam-se os estatutos das línguas, ou seja, eles 

não são fixos e dados a priori, mas podem mudar no transcurso da 

interação. Cada língua tem um estatuto diferente para locutores e 

eventos diferentes.  

(iii) Nem sempre os poderes envolvidos neste estatuto tem a ver com 

prestígio e poder social e econômico. Ou melhor, o que determina o que 

é prestígio é definido de acordo com o repertório metacognitivo nativo 
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de determinada cultura e diz respeito a outros poderes, como 

pertencimento étnico, solidariedade de grupo, etc. 

(iv) Os julgamentos dos falantes sobre as línguas, tanto na direção de 

manutenção e vitalidade, quanto na de perda, não é homogêneo. Há 

grupos mais e menos propensos à vitalização linguística consoante sua 

atitudes.  

(v) A construção sócio-simbólica do estatuto das línguas passa por vários 

estágios e está relacionada a processos sócio-históricos da nação. 

(vi) A competência plurilíngue exigida em um país como Moçambique requer 

a aquisição de um repertório linguístico híbrido e fluido, em que as 

línguas locais jogam um papel importante, social e linguístico, ao lado 

do português e do inglês e de línguas orientais. As zonas de fronteiras 

entre elas, os espaços de negociação são redesenhados e reconstruídos 

com muita mobilidade. 
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4  ATITUDES LINGUÍSTICAS ENTRE JOVENS MOÇAMBICANOS PLURILÍNGUES 

 

O capítulo 4 versa sobre a pesquisa em si: o processo de (re)construção de 

percepções sociais da diferenciação linguística, por meio das representações e 

atitudes dos atores sociais envolvidos na interação (FIRMINO, 2002). O objetivo é 

examinar as práticas linguageiras dos falantes e suas atitudes em relação às várias 

línguas no contato face a face, ou seja, examinar em detalhe algumas fotografias do 

estatuto das línguas nestes repertórios plurilíngues que nos dão a ideia ampla dos 

estatutos das línguas em contato em Moçambique.  

Mostro em 4.1 os resultados preliminares de um instrumento de pesquisa aplicado 

na comunidade de prática (latu sensu) escolhida, com a descrição da aplicação do 

instrumento de pesquisa, o tratamento dos dados, os resultados e finalmente 

observações finais sobre as limitações desse método, caso aplicado isoladamente, o 

que me levou à segunda abordagem. Em 4.2, eu parto de relatos etnográficos nos 

meses seguintes, acompanhando um grupo mais restrito dentre esses estudantes 

como uma comunidade de prática mais específica (strictu sensu) em que apliquei uma 

pluralidade de métodos de pesquisa qualitativa, principalmente a observação 

participante em suas redes sociais. Os subcapítulos descrevem dois tipos de cenários 

a que pude chegar por meio dessa rede, os quais relacionam-se à vitalidade e 

permanência das línguas bantu moçambicanas em Maputo. O primeiro tipo envolve 

os usos das línguas nas relações familiares e na vivência das tradições 

moçambicanas, tanto em uma família do ambiente urbano (em 4.1.1) como em uma 

família do ambiente rural (em 4.1.2). O segundo tipo de cenário envolve instituições 

no seio das quais as línguas moçambicanas têm um espaço de desenvolvimento e 

divulgação: a Rádio Moçambique e a Sociedade Bíblica de Moçambique.  
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4.1  Análise dos resultados quantitativos: o repertório linguístico da comunidade  

 

4.1.1  Conhecimento das línguas 

 

Aquilo que é engraçado em changana pode não ser em português. (J.M., 23 anos.) 

 

Nesta turma de estudantes universitários entre 18 e 30 anos, dos 54 que 

responderam ao inquérito, havia falantes das línguas: xichangana, xirhonga, cicopi,  

emakhuwa, cinyungwe, cinyanja, cisena, ciute, cindao, cibalke, ximanyika, kiswahili, 

shimakonde, emetto, cithswa, gitonga, português, inglês, francês, italiano, árabe. 

Todos os falantes da comunidade estudada falam português, e apenas um entre todos 

fala apenas português, ou seja, apenas um - um rapaz de origem portuguesa - é 

monolíngue. Indagando a ele especificamente em uma entrevista individual sobre 

como se sentia em ser o único que não falava nenhuma língua bantu, ele responde: 

Eu me sinto mal, porque quando todos os colegas têm exemplos 

para dar de suas línguas bantu, eu não posso dar exemplo nenhum. 

Também tenho mais dificuldades do que eles de entender essa 

matéria. Tenho medo de chumbar, pois eu sou o único que não sou 

falante de nenhuma língua bantu. 

Gráfico 2: Quantas línguas fala? 

 
 

Os graus de proficiência nas línguas variam muito. As línguas bantu 

moçambicanas usadas na turma variam conforme a região de procedência dos 
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estudantes. Uma vez que xirhonga e xichangana127 são as mais faladas em Maputo, 

a situação mais comum é que elas sejam uma espécie de língua intermediária, e a 

situação típica é o falante dominar três línguas: o português, o xichangana e a sua 

língua étnica regional. Há falantes que chegam a conhecer sete, oito línguas. Chamo 

atenção para o alto percentual (13%) de falantes que, nesta faixa etária, vivendo em 

ambiente urbano e frequentando a universidade (fatores que em princípio 

desfavoreceriam o uso das línguas bantu) declaram falar entre 6 e 8 línguas. No 

ambiente universitário, todos preferem falar português. É raro ouvir-se algum aluno 

falar em língua bantu, exceto em alguma piada, ou em expressões de code-switching 

entre rapazes da mesma etnia ou procedência geográfica. Embora não se fale a 

língua, há outros indícios bastante fortes de identidade étnica e todos sabem quais 

são os makhuwa, ou os machopi ou os manyika da sala, com os respectivos 

estereótipos que os acompanham.  

O grau de proficiência que se tem do português é um aspecto altamente 

distintivo em termos sociais, sendo que “bom português” é aquele que tem poucos 

empréstimos ou interferências das línguas bantu, mais ‘afinado’ e mais próximo ao 

português europeu. Ressalto que há diferenças não apenas entre o estatuto do 

português e o das línguas bantu, mas também entre elas, cada uma com seus 

significados sociais e estereótipos, reforçados na interação social nesse microcosmo 

(essa questão será aprofundada nas narrativas de 4.2). Essa relação de hierarquia 

entre as línguas pode ser melhor descrita se considerarmos o macrocosmo das 

relações geolinguísticas e a sócio-história recente do país. Há uma tensão política 

grande entre Sul e Norte de Moçambique, portanto as línguas mais estigmatizadas 

são as línguas das províncias do Norte. Mas no Norte é o contrário: os estereótipos 

recaem sobre as línguas faladas nas províncias do Sul.  

Fora dos muros da universidade, as línguas bantu são usadas por esses 

mesmos estudantes em situações de comércio, para pechinchar produtos nas ruas, 

para falar com o motorista do chapa, para pedir informações. Em casa, são usadas 

com os parentes mais idosos, como tios e avós. Muitos também usam as línguas em 

cultos religiosos ou tradições familiares, como o lobolo, o casamento tradicional. Há 

                                                           
127 Embora haja diferenças linguísticas significativas entre essas duas línguas, na percepção dos falantes elas são 
quase a mesma coisa, pois são intercompreensíveis e não são percebidas como distintas pela maioria das 
pessoas. Portanto, o ponto de vista que os nativos têm da distinguibilidade entre as línguas foi considerado por 
mim nesta investigação empírica. 
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uma vinculação com a tradição africana, as crenças e os ritos de iniciação da 

adolescência, por exemplo, que pertencem ao mundo bantu, e não se realizam em 

português. Também nas consultas ao curandeiro a língua que tem mais eficácia é a 

língua bantu. 

Especialmente em Maputo, para os habitantes da zona central e periférica, as 

redes sociais são bastante diversificadas. A maioria dos jovens que desejam uma 

educação universitária precisa passar parte de suas vidas longe de casa, muitas 

vezes morando em casa de parentes que vivem nos meios urbanos. Dificilmente 

trabalham e estudam ao mesmo tempo. A grande maioria dos universitários que 

entrevistei conclui os estudos antes de entrar no mercado de trabalho. A gama de 

relações pessoais de um indivíduo com o tempo torna-se relativamente grande e 

instável. Especialmente nesta faixa etária, entre os jovens que vivem na zona urbana, 

os contatos entre pessoas de etnias diferentes é bastante variado. O campo de 

ligações sociais abrange tanto laços locais quanto longínquos, e envolve padrões 

diversos de comportamento linguístico e lealdade a significados sociais distintos nos 

usos das várias línguas. Os significados sociais associados à origem etnolinguística 

percebem-se claramente quando há recursos sócio-políticos em disputa. Não é o caso 

destes meninos, entre os quais parece haver muito respeito (o mesmo não acontece 

entre grupos em que haja assimetria de cargos e poderes políticos ou sócio-

econômicos). Percebo fortes laços de amizade entre alguns subgrupos de colegas na 

turma, apesar de se conhecerem há apenas um ou dois anos.  

Há um grupo de quatro rapazes, de etnias diferentes (yao, makhuwa, manyica 

e changana) que cooperam e ajudam-se mutuamente com as tarefas da universidade. 

Todos têm dificuldades com algumas matérias como Linguística, por exemplo, e 

fazem grupos de estudo aos finais de semana, frequentam-se em suas casas e 

famílias. O fato de falarem línguas maternas diferentes não é impeditivo para que 

sintam-se como irmãos. Outro aspecto digno de nota é que a aquisição da língua 

portuguesa em geral deu-se na escola primária, com seis ou sete anos de idade, 

especialmente para os estudantes nascidos fora de Maputo.  

Frequentemente denominam dialeto às línguas bantu e língua ao português. 

Muitas vezes os pais proibiam o uso das línguas bantu em casa, e as crianças 

aprendiam em brincadeiras de rua, ou com as avós, que cuidam deles quando os pais 

vão trabalhar. O estatuto das línguas bantu moçambicanas é localmente enraizado, 

língua das ruas, dos amigos, das parlendas infantis, da literatura oral, etc.  
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4.1.2 Domínios de uso das línguas  

 

Gráfico 3: Domínios de uso das línguas 
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O gráfico da página anterior mostra a distribuição dos domínios de uso das 

línguas. Primeiramente, é importante notar que em alguns itens os inquiridos não 

responderam. Chama atenção que os cinco itens em que houve mais ocorrências de 

“não respondeu” (na cor lilás) foram “com os colegas de trabalho” e “com o patrão”, 

pois é bastante comum que os jovens moçambicanos não trabalhem antes de 

completar os estudos na faculdade; também nos domínios “com os filhos” e “com o 

marido/esposa”, já que muitos não são ainda casados, e finalmente “com o 

curandeiro”, já que nem todos praticam os rituais de curanderia, ou talvez pratiquem 

mas têm vergonha de assumir.  

Os domínios onde mais prevalecem as línguas bantu (em azul) são para falar 

“com os avós”, “com a mãe”, “com o curandeiro” e “com o pai”, dados que foram 

corroborados pela minha observação participante das práticas linguísticas no seio das 

famílias moçambicanas que pude conhecer.  

 Os domínios que privilegiam largamente a língua portuguesa (em verde) são 

as consultas com o médico no hospital e a escola. Confrontando esses dados com a 

pergunta “Em que contextos acha que se deveriam usar oficialmente as línguas 

bantu?”, curiosamente quase 100% dos inquiridos respondeu que achava que as 

línguas bantu deveriam ser oficializadas no “ensino primário” e “no sistema de saúde/ 

hospitais” (ver gráfico 8). 

 Nota-se que há um equilíbrio entre os usos de “bantu e português” (em 

vermelho) e “só ou quase só português” (em verde). Pode-se falar que na totalidade 

dos recursos linguísticos de que pode lançar mão nas interações sociais relevantes 

desses alunos, é tão importante dominar o português como uma ou mais de uma 

língua bantu. Em suas interações diárias, eles se movem entre as línguas de acordo 

com a situação de fala e com o grupo de referência (professores na universidade, 

familiares em casa, por exemplo). Diz-se que na terceira geração há a mudança de 

línguas quando as condições sociais favorecem. O que se observa em Moçambique 

é uma manutenção das línguas entre os jovens, o que reforça a asserção de que as 

línguas permanecem porque fazem parte de uma competência plurilíngue que prevê 

padrões de aquisição e de uso aos quais são atribuídos valores específicos conforme 

os domínios, devido às identidades linguísticas multiétnicas que perfazem a nação 

moçambicana. Em 5.2 discutiremos a fundo essa questão. 
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4.1.3 Estatuto do português moçambicano 

 

Dominar um português sem sotaque é um distintivo social que é historicamente 

associado a uma desigualdade de status, já que tanto a elite colonial quanto a nova 

elite política do país incorporaram o uso do português. No entanto, estudos recentes 

feitos por linguistas moçambicanos apontam que o idioma assumiu nas últimas 

décadas novos traços linguísticos e sócio-simbólicos, tornando-se uma língua 

nativizada, não mais vista como uma língua exógena e intrusa. Assim, o processo de 

nativização do Português compreenderia, segundo o sociolinguista Gregório Firmino, 

duas dimensões: uma simbólica, com a emergência de novas atitudes e ideologias 

sociais face ao uso da língua; e uma linguística, com o desenvolvimento de novas 

formas de uso da língua (FIRMINO 2002). Parti desse pressuposto para fazer 

perguntas relacionadas a esse tópico, e cheguei aos seguintes resultados: 

 

Gráfico 4: Acha que o português moçambicano é "menos correto" que outras 

variedades de português? 

 

 

 A porcentagem maior de respostas afirmativas demonstra que, embora haja 

uma ressignificação do português como uma língua nacional moçambicana, e não 

mais como uma língua exógena, ainda há uma substancial diferença de estatuto entre 

ele e as outras variedades de português falado no mundo. Os traços do português 

moçambicano ainda são vistos como deturpações da variedade europeia, e não como 

característicos de uma norma moçambicana do português. Em geral, os inquiridos 
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52%

não
48% sim

não



211 
 

 

apontaram como justificativas para essa resposta o fato de falarem um português com 

traços de interferências de línguas moçambicanas, como e também a presença de 

muito neologismos: 

 

O português que falo tem muitas falhas, porque em algumas 

ocasiões transfiro a pronúncia da minha língua materna para a 

língua segunda que é o português. (língua materna: emakhuwa; sexo masc.; 

21 anos) 
 
Meu português tem muitas falhas, pois é uma língua segunda, 

e eu ainda estou em processo de aprendizagem. (língua materna: 

xichangana; sexo masc.; 24 anos) 
 
Não é correto, porque às vezes transportamos as palavras 

que estão numa língua bantu e as usamos para o português. (língua 

materna: português e shimakonde; sexo fem.; 28 anos) 
 

* 

Nos excertos abaixo, destaco algumas respostas diretas dadas por escrito nos 

inquéritos aplicados, nas quais os inquiridos se posicionam sobre a questão dos 

estatutos do português. Os excertos das respostas exemplificam as principais razões 

apontadas pelos inquiridos para se dominar a língua portuguesa. Em geral, todas as 

respostas ao inquérito feito revelam atitudes positivas. 

 

Pergunta: Qual a importância de saber português? 

  

Hoje em dia para ser aceite em qualquer instituição, deve-

se ser um bom falante em português, depois é que vêm as outras 

línguas. Daí advém a importância das mesmas. (língua materna: 

shimakonde; sexo masc.; 23 anos) 
 
Primeiro, porque é a língua oficial que quase a maioria da 

população usa para se comunicar; segundo, porque por exemplo, 

para um emprego, você falando uma língua bantu, seria muito 

difícil ser contratado. (língua materna: português; sexo fem.; 27 anos) 

 
É língua de unidade nacional, de comércio, de transmissão 

dos conteúdos nas escolas. Portanto, dominando o português, tem 

acesso a qualquer porta aqui em Moçambique. (língua materna: 

xichangana; sexo masc.; 24 anos) 
 
A importância de saber português é a base para 

socialização/união entre os diferentes povos moçambicanos e um 
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grupo de falantes de língua portuguesa, não moçambicano. (língua 

materna: cicopi; sexo masc.; 21 anos) 
 
É importante saber português não só por ser uma língua da 

unidade nacional, mas também por ser uma língua de instrução ou 

ensino e que oferece, na nossa sociedade, maior chance de 

emprego, mobilidade social e sucesso na vida. (língua materna: 

xichangana; sexo masc.; 25 anos) 
 

Estamos num mundo em transformações e rápidos 

desenvolvimentos tecnológicos, temos é que aprender a se 

comunicar com o mundo, e não dificultar. (língua materna: português; 

sexo masc.; 19 anos) 
 

É através do português que tenho acesso à informação e ao 

conhecimento. O português dá um status social elevado. (língua 

materna: xichangana; sexo fem.; 25 anos) 
 

A importância de saber português é para ter acesso ao 

emprego formal, uma vez que em Moçambique o português goza de um 

estatuto elevado em relação às línguas bantu. (língua materna: gitonga; 

sexo masc.; 24 anos) 
 

Ganhar prestígio e consideração, visto que é uma língua 

oficial e usada em todas as instituições empresariais, e 

infelizmente, são poucas as pessoas que têm o domínio dessa 

língua. (língua materna: xichangana; sexo masc.; 22 anos) 
 

 Nota-se nas respostas a recorrência de argumentos como a oficialidade e a 

institucionalização da língua portuguesa, muitas vezes apontadas como um caminho 

irreversível.  Além delas, a preocupação com o mercado de trabalho parece ser 

bastante relevante para esses estudantes em fase de graduar-se e preparar-se para 

o trabalho. A socialização com pessoas de outras etnias no país, falantes de línguas 

diferentes também é muito citada. Muito embora essa última justificativa tenha 

aparecido em muitas das respostas dos inquiridos, ela aparece igualmente como 

resposta em outros tantos inquéritos para a pergunta: “Qual a importância de falar 

uma língua bantu?” (ver respostas em 4.1.4) . Interpreto que, para esses sujeitos, a 

depender do contexto, a aproximação entre falantes de línguas que não são 

inteligíveis mutuamente – perfazendo a unidade nacional, defendida em muitos 

discursos políticos desde a independência - pode se realizar tanto em língua 

portuguesa, como nas próprias línguas moçambicanas. Às vezes há aparentes 

contradições, como por exemplo, o informante que afirmou que “a língua portuguesa 

abre qualquer porta”, depois a respeito das línguas bantu diz: Não se pode 
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veicular em português o conhecimento que espelha nossas 

tradições. Como dizer em português Yindlo ya xichungwe? 

 

4.1.4 Estatuto das línguas autóctones moçambicanas 

 

Quando esses jovens voltam às suas províncias para passar as férias, 

especialmente nas aldeias mais afastadas da cidade, por exemplo, devem respeitar 

as regras do estatuto das línguas locais e usar as línguas bantu, evitando o 

português, sob pena de zangar os mais-velhos e os antepassados. Na zona rural 

de Moçambique quase não se usa o português, portanto, falar português pode ser 

visto como uma atitude “esnobe” de quem quer bancar o importante, ou negar as 

suas origens. As diferenças de instrução, de condições sócio-econômicas e de 

prestígio social são muito marcadas, consequentemente a função das línguas 

também. O uso do português pode significar um afastamento da origem, do 

pertencimento étnico, da lealdade à família. Para os anciãos em uma aldeia, é uma 

falta de respeito, uma desfeita, que o neto não lhes dirija a palavra na língua dos 

antepassados. Assim, falar português estabelece uma distância social e um 

desprezo pelo saber local. Não surpreende, portanto, que os jovens mantenham as 

línguas, como forma de lealdade à família. 
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Gráfico 5: Já sofreu algum tipo de repressão ao ter falado uma língua bantu 

moçambicana na escola ou em lugar público? 

 
 

Foi no aeroporto: falava ao telefone em língua bantu; 

algumas pessoas repararam-me e senti-me envergonhada. Outra vez, 

na Província de Tete, no hospital público, duas senhoras 

conversavam e disseram-lhes que não podiam falar cinyungue pois 

estavam num lugar público. (língua materna: cinyungue; sexo fem.; 25 anos) 
 

Sim, quando ainda era muito jovem e sem consciência do valor 

que a minha língua tinha. Agora não, pois sinto que estou a 

promover a minha cultura e me identificar como verdadeiramente 

moçambicano. (língua materna: xichangana; sexo masc. 28 anos) 
 

Sim, sendo que nos era transmitido que implicitamente as 

línguas bantu são faladas por pessoas menos escolarizadas, menos 

cultas, de classe baixa. Na adolescência esse sentimento é mais 

geral para todos. Nos últimos anos, os pais tendem a ensinar aos 

filhos obrigatoriamente a falarem português, o que às vezes, 

quando as crianças transgridem as regras estabelecidas, sofrem 

sanções pesadas. (língua materna: cithswa; sexo masc.; 28 anos) 
 

Sim. Além dos estrangeiros, há crianças que não conseguem 

expressar-se em línguas moçambicanas, resultado, segundo dizem, 

da proibição do seu uso pelos pais. Assisto a esse cenário no 

cotidiano aqui em Maputo. (língua materna: xichangana; sexo masc. 29 anos) 

 
Eu nunca passei por isso, mas certamente que acontece a 

muitas pessoas, porque aqui em Moçambique são poucas as pessoas 

que conhecem valor do que é nosso. (língua materna: português; sexo. 

masc.; 22 anos) 
 

No chapa, alguém ligou, atendi e fingi não estar a ouvir, 

de seguida desliguei. Há quatro anos atrás, ato pelo qual me 
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arrependo até hoje, pois agora tenho muito orgulho pela minha 

língua e de ser quem eu sou. (língua materna: xichangana; sexo fem.; 26 

anos) 
 
Sim, essa situação tem se verificado com pessoas que sentem 

vergonha da sua própria língua, por exemplo na escola, quando 

iniciamos o semestre no ano de 2012, na cadeira de Linguística 

Bantu. (língua materna: xirhonga; sexo fem.; 29 anos) 

 
Sim. No ano passado, no Jardim Botânico (Maputo). Meu 

namorado chegou falando cithswa, e eu fiquei muito envergonhada, 

porque isso dava a impressão de que eu estava me relacionando 

com um analfabeto. (língua materna: xichangana; sexo fem.; 25 anos) 

 
Sim. Frequentemente, na escola, nos hospitais, 

principalmente em locais de grande prestígio. (língua materna: 

xirhonga; sexo masc.; 24 anos) 
 
Sim, uma vez em 2011 na UEM um amigo de Nampula chamou a 

sua língua materna bantu de “língua de macacos”. (língua materna: 

cinyanja; sexo masc.; 28 anos) 
 
Já me senti envergonhado na escola, no ano de 2004, diante 

dos meus colegas; estivemos numa sentada e pronunciei uma palavra 

em português erradamente, e pior, porque havia uma moça que eu 

a amava. Já vi na escola alguns colegas que não queriam falar a 

língua materna porque estavam presentes as suas namoradas e 

sentiam-se envergonhados. (língua materna: emakhuwa; sexo masc.; 21 anos) 
 

 Como os dados apontam e minha observação empírica confirmou, o 

conhecimento e uso das línguas autóctones é coibido tanto em algumas famílias, uma 

vez que há a preocupação dos pais com a aquisição do português, quanto nas 

escolas, onde as crianças muitas vezes sofrem punições por falar línguas bantu. Por 

outro lado, a questão da auto-estima, da identidade, da tradição, da valorização da 

cultura, do “ser moçambicano” aparecem como justificativas para a importância de se 

dominar uma língua bantu, comomostram os excertos a seguir:  

 

Pergunta: Qual a importância de saber uma ou mais línguas bantu? 

 

A importância pode-se resumir na medida em que vamos 

percebendo nossa realidade, cultura, que não se pode traduzir 

para o português. A nossa cultura é bantu e só pode ser explicada 

por uma língua bantu. (língua materna: xichangana sexo. fem.; 22 anos) 
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Quando era muito nova, algumas amigas vizinhas não falavam 

o português; se eu não falasse changana, era automaticamente 

ignorada. (língua materna: gitonga sexo. fem.; 22 anos) 

 
A língua bantu constitui para mim uma marca distintiva, 

através da qual o meu horizonte de imaginação e expressão fica 

ampliado. Há coisas que só ficam bem ditas por mim quando faladas 

em changana. (língua materna: xichangana; sexo masc.; 26 anos) 

 
Quando estamos com os nossos avós ou vamos ao campo, podemos 

nos comunicar à vontade e também porque a maior parte da 

população fala uma língua bantu. Há certas coisas que não se 

dizem em português. (língua materna: xirhonga; sexo fem.; 22 anos) 

 
Língua bantu é um patrimônio, algo que nos identifica como 

nativos. (língua materna: cicopi; sexo masc.; 21 anos) 

 
É importante saber uma ou mais línguas bantu porque são 

línguas que nos identificam como moçambicanos, revelam a nossa 

cultura, os nossos valores culturais e hábitos. (língua materna: 

xichangana; sexo masc.; 25 anos) 
 
Porque todos nós fomos e somos amamentados na língua 

nacional, e isso é muito importante na visão de mundo que temos. 

(língua materna: xirhonga; sexo masc.; 24 anos) 
 
A língua bantu permite-me participar em cerimônias mágico-

religiosas. Os cultos e ritos tradicionais são feitos em línguas 

bantu; por isso, é importante saber falar. (língua materna: xichangana; 

sexo fem.; 25 anos) 
 
Aumenta a minha auto-estima e serve como instrumento de 

identificação do meu grupo étnico. Sinto mais africano e gosto 

quando é assim. (língua materna: português e xirhonga; sexo masc.; 22 anos) 

 
Aumenta a auto-estima, eleva a minha cultura, a minha 

identidade. (língua materna: xirhonga; sexo masc.; 24 anos) 

 
Ao falar uma língua bantu em casa, sinto-me ser eu mesmo, 

isto é, meu próprio “eu” fala mais alto sem ter que se esconder 

noutras culturas. (língua materna: xichangana; sexo masc.; 22 anos) 
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Gráfico 6: Acha que as línguas bantu moçambicanas deveriam ser ensinadas na 

escola? 

 
 

Sim, porque aumenta a capacidade de aprendizagem nas 

crianças. (língua materna: cinyungue; sexo fem.; 25 anos) 

 
Sim, especialmente no nível primário, para poder 

ultrapassar algumas dificuldades que muitos falante têm na 

aquisição do português e outros para terem contato com a língua 

regional. (língua materna: português; sexo masc. 21 anos) 

 
Sim, porque permitiria que os alunos assimilassem 

facilmente os conteúdos e valorizassem as suas línguas ao verem-

nas ensinadas nas escolas. (língua materna: cithswa; sexo masc.; 32 anos) 

 
Uma língua é um veículo de transmissão do patrimônio 

cultural; assim sendo todas as línguas vão permitir a comunicação 

e sendo as línguas bantu com esse estatuto, irá permitir um 

desenvolvimento hoamonioso por que todos os programas nacionais 

e internacionais, como planejamento familiar, programas de 

redução do HIV, importância da educação serão acessíveis a todos, 

considerando que nem todos falam português, inglês línguas pelas 

quais são traçados os programas. (língua materna: xichangana; sexo masc. 

28 anos) 
 

Sim, facilitaria a aprendizagem dos conteúdos e seria uma 

das formas de garantir o mantimento das culturas que por detrás 

estão os conhecimentos. (língua materna: xichangana; sexo masc.; 22 anos) 
 

Sim, porque podem ajudar a criança na sua socialização e na 

aquisição dos conhecimentos necessários para perceber melhor as 
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coisas partindo da sua língua. (língua materna: xichangana; sexo masc.; 

25 anos) 
 
Não, porque elas não têm valor econômico e não é através 

delas que se veicula o saber e a informação. (língua materna: 

xichangana; sexo fem.; 25 anos) 
 

Sim, porque a língua é o principal veículo para mostrarmos 

a nossa etnicidade; a língua é cultura, e a cultura de um povo 

não pode morrer. (língua materna: português e cithswa; sexo masc.; 26 anos) 

 

 Duas razões principais validam a importância da educação bilíngue em 

português e línguas bantu: facilitar a aprendizagem e perpetuar a cultura 

moçambicana por meio das línguas que a veiculam. Essas assertivas são confirmadas 

nas respostas sobre a transmissão geracional das línguas, conforme o gráfico abaixo: 

Gráfico 7: Acha importante que os filhos aprendam uma língua moçambicana? 

 

 

Sim. Porque facilita a comunicação com outras pessoas que 

não sabem falar português. (língua materna: cinyungue; sexo fem.; 25 anos) 

 
Sim. Porque essa língua constituirá uma identidade para os 

meus filhos como moçambicanos. (língua materna: xichangana; sexo masc. 28 

anos) 
 

Sim. Para sua integração na cultura do nosso país e nas 

tradições familiares em particular. (língua materna: cithswa; sexo masc. 

32 anos) 
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Sim, para permitir que a população não só saiba falar, mas 

também saiba escrever em sua língua materna. (língua materna: cisena 

e cinyungue; sexo fem.; 29 anos) 
 

Sim. Porque essas línguas moçambicanas, em certos 

contextos, são ou têm um estatuto elevado, quando se trata das 

cerimônias tradicionais, por exemplo. São os aspectos 

tradicionais ligados às línguas moçambicanas, conhecimento que 

só pode ser veiculado nessas línguas quando se trata de pessoas 

que só as falam. (língua materna: xichangana; sexo fem.; 25 anos) 

 
É importante porque consegue-se dialogar com várias pessoas 

que falam mais línguas bantu. (língua materna: xichangana; sexo masc.; 25 

anos) 
 

Sim. Para se sentirem confortáveis em qualquer meio, visto 

que na minha família nem todo mundo fala português, e, se não 

falassem uma língua moçambicana, não se comunicariam com os 

outros. (língua materna: português e cithswa; sexo masc.; 26 anos) 

 
Sim. Facilita a sua inserção na comunidade nativa dos seus 

ancestrais. (língua materna: xirhonga; sexo masc.; 24 anos) 

 
Sim. Porque saberia que eles estão bem identificados como 

moçambicanos. (língua materna: cinyanja; sexo masc.; 28 anos) 

 

Muitas crianças, especialmente as do meio rural, têm como língua de 

comunicação principal uma língua bantu e, quando chegam à escola, na primeira 

classe, deparam-se com outra realidade linguística. Devem aprender em pouquíssimo 

tempo outra língua: o português. Essas crianças enfrentam dificuldades em assimilar 

a matéria, porque primeiro devem adaptar-se à língua. Sobre isso, o linguista Armindo 

Ngunga, defensor das línguas bantu nas escolas, afirma: 

A exclusão das línguas nacionais no sistema de ensino em Moçambique é, a 
meu ver, uma opção equivocada. Adquirir as capacidades de leitura e escrita, 
isto é, ser alfabetizado na língua que melhor se domina, ou seja a língua 
materna, é um direito elementar de qualquer ser humano. 
No entanto, a maioria das crianças moçambicanas são obrigadas a ser 
alfabetizadas numa língua estrangeira (tecnicamente falando), apesar das 
estatísticas oficiais mostrarem que apenas 6,5% dos 17 milhões de 
moçambicanos é que têm o português como língua materna (INE, 1997). 
Isto é, através de uma ação pedagógica coerciva, as crianças são agrupadas 
em salas onde são forçadas a aceitar que não sabem o que sabem (por 
exemplo contar até 10 ou 20em língua materna), porque não sabem fazê-lo 
em língua portuguesa. Nesse processo, elas são forçadas a traduzir o que já 
sabem para língua oficial, em primeiro lugar, como forma de demonstrar a 
aptidão que lhes habilita a progredirem no sistema. Este processo é, não só 
pedagogicamente doloroso, como é, de certa forma absurdo. (NGUNGA, 
2000, p. 40) 
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Por meio de uma triangulação entre as respostas a esse inquérito e outras 

declarações em entrevistas etnográficas e nas práticas linguísticas em si, o que pude 

verificar na própria observação participante é que há uma diferença entre o que se diz 

e o que se faz. São poucos os que falam com os filhos ou sobrinhos em línguas bantu, 

a não ser quando estão em ambiente rural ou diante dos avós. Constato que esse 

tema da diferença entre as atitudes em relação à transmissão geracional das línguas 

e as práticas dos atores sociais sobre isso, em específico, mereceria um estudo mais 

aprofundado. 

 

4.1.5 Contextos de oficialização das línguas  

 

Gráfico 8: Em que contextos acha que as línguas devem ser oficiais? 

 

 
 

 

O gráfico acima mostra não apenas o grande predomínio da resposta “língua 

bantu e português” para a oficialização na maioria dos usos institucionais e públicos, 

como também quais os domínios em que isso seria mais relevante: em primeiro lugar, 
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destacam-se os hospitais e a rádio; seguidos por discursos políticos, sessões de 

tribunal, rádio e ensino primário. 
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4.2 Análise qualitativa – Segundos relatos etnográficos  

         

4.2.1 Lobolo e kutxinga: uso ritual das línguas junto à família e aos antepassados 

 

Letícia, lembras que me disseste uma vez que querias ver 

uma cerimônia de lobolo? Pois minha prima vai lobolar e se 

queres, podes me acompanhar à casa dela no dia da cerimônia. 

Será na outra sexta-feira... Na verdade... todo o casamento é 

sexta, sábado e domingo. 

Um dia, Paula acorre até mim no pátio da universidade e convida-me para um 

evento de que há muito tempo eu ansiava poder participar. Um casamento tradicional, 

ou lobolo. Tê-lo presenciado foi uma dádiva, para repetir o predicativo usado por Paulo 

Granjo, antropólogo português que viveu em Maputo e autor de um detalhado relato 

etnográfico sobre esse ritual, o qual dispõe de poucas descrições na literatura 

antropológica (GRANJO, 2005). Ademais, seria uma das raras cerimônias 

representativas do tipo de “situação de fala” (GOFFMAN, 1964; HYMES, 1972; 

GUMPERZ, 1982) em que eu poderia acompanhar atos de fala com o uso ritual das 

línguas na tradição moçambicana. O lobolo é uma espécie de negociação entre duas 

famílias, no âmbito privado, sem a intervenção de autoridades políticas e religiosas, e 

com a evocação dos espíritos dos antepassados familiares.128 No sistema patrilinear 

(províncias do sul de Moçambique), como explica Feliciano Cipire (1996, p. 58), o 

lobolo é encarado como uma troca de serviços entre duas famílias pertencentes a clãs 

diferentes, e o pagamento dado ao responsável pela jovem noiva (irmão, tio, pai) é 

uma forma de informar aos espíritos dos mortos que ela sairá da casa paterna. Em 

uma época mais antiga, as funções do lobolo em alguns grupos étnicos 

moçambicanos eram múltiplas. O pesquisador português António Rita-Ferreira aponta 

algumas. O lobolo representava uma compensação (no sentido lato) e não um “dote” 

nem um “preço de compra”, como alguns o consideram; legalizava a transferência da 

capacidade reprodutora da mulher para o grupo familiar do marido, de que passava a 

fazer parte; dava caráter legal e estabilidade à união matrimonial; tornava o marido e 

a respectiva família responsáveis pela manutenção e bem-estar da mulher lobolada 

                                                           
128 Em Angola, há uma prática semelhante que recebe o nome de alambamento. Sobretudo nas 

comunidades rurais do interior do país, o lobolo é considerado mais importante do ponto de vista social 
do que o casamento oficial registrado em cartório. Há um retorno hoje em dia à valorização dessa 
cerimônia, que durante algumas décadas foi considerada ultrapassada e arcaica pelo governo colonial 
português (RITA-FERREIRA, 1967-68; GRANJO, 2005). 
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(esposa); legitimava os filhos gerados, que se consideravam sempre como 

pertencentes à família que havia pago o lobolo; constituía um meio de aquisição de 

outra unidade reprodutora para o grupo enfraquecido (Rita-Ferreira, 1967/68: 292). 

Mais recentemente, o antropólogo Paulo Granjo (2005) fez uma descrição etnográfica 

de um lobolo no sul de Moçambique com uma análise pormenorizada de dinâmicas e 

mutações que o ritual sofre nos dias de hoje em relação ao lobolo no passado. Para 

Granjo, o lobolo destaca-se como uma instituição polissêmica, manipulável e capaz 

de recobrir motivações muito diferentes. Esse tipo de pesquisa insere-se em um grupo 

de trabalhos que reelaboram mapas de orientação sociocultural na realidade atual de 

Moçambique, geralmente conjugando tradição e modernidade (É o caso do belíssimo 

estudo de Alcinda Honwana (2002): Espíritos vivos, tradições modernas: possessão 

de espíritos e reintegração social pós-guerra no sul de Moçambique.). Na cerimônia 

que presenciei, houve, por exemplo, muitos cantos e rezas a Deus em português e 

em línguas bantu (pois um dos tios era pastor da Igreja Universal) mesclados a 

canções tradicionais bantu, o que destoa de um lobolo típico. Assim, como nos lembra 

Sahlins (2005, p. 315), as regras e os valores de uma estrutura a priori são atualizados 

de modo a se ajustarem à especificidade particular da relação entre os atores sociais.  

   * 

Um arco verde, feito com folhas de coqueiro trançadas, ornamenta o portão de 

entrada da garagem da casa da noiva. Eu já havia visto alguns arcos semelhantes, 

velhos e secos nos portões das casas, especialmente na zona periférica da cidade, e 

não sabia do que se tratava. Paula explica: 

Depois da festa, o arco tem que permanecer até secar e às 

vezes desmanchar naturalmente, isto porque ao ser destruído ou 

desfeito com as próprias mãos, por exemplo, estará a destruir o 

lar recém-criado. Em alguns casos quando se faz o primeiro 

aniversário de casamento, faz-se uma festa e aí os padrinhos 

podem destruir o arco, pois acredita-se que a união já está 

consolidada. 

Atravesso a casa, passando pela sala de estar, e um corredor leva até o pátio 

dos fundos, o habitual pátio de terra varrido, onde há três grupos de pessoas. No 

centro, à sombra de uma árvore (devem ser 15h), um grupo de dez homens reúne-se 

em um semicírculo de cadeiras. Vestem calça social, sapato e camisa. Têm meia-

idade e parecem “jogar conversa fora”. À direita deles, sentadas em uma enorme 

esteira de palha, um grupo mais numeroso de mulheres sentadas no chão, de pernas 



224 
 

 

estendidas. Todas (como sempre) vestem capulanas coloridas e têm lenços na 

cabeça. Mais à direita ainda, em um canto mais retirado, um grupo de três homens e 

duas mulheres, com ares de “diretoria”: os tios da noiva, que farão a negociação e 

presidirão o ritual, têm duas folhas de papel na mão, onde se lê uma lista impressa 

com os itens a serem negociados durante o lobolo. 

Paula: Os pais do noivo só conhecem os da noiva no dia do 

lobolo. Aqui só estão os tios, o ritual é feito entre os tios da 

noiva e os tios do noivo. Os pais dela não estão presentes, não 

é a tradição. A família que vem é matswa, e os que recebem são 

machopi. São línguas mutuamente inteligíveis, porque vêm de 

regiões próximas (Província de Inhambane) mas podem também usar o 

xichangana, que acaba sendo uma língua intermediária. Muitas 

pessoas vêm do Norte e começam a trabalhar no comércio informal, 

e pra falar xichangana têm que falar mesmo com sotaque carregado. 

Mas estes não, são de lá, mesmo, de Xai-xai, e o tio do noivo é 

pastor da Igreja Universal. 

Assim, a configuração linguística ali era: alguns falando xichangana com 

sotaque de cicopi, outros falando xichangana com sotaque de xitswa, outros falando 

só cicopi, outros falando só xitswa; ninguém durante a cerimônia falando português 

(apesar de usarem o português fora de casa), a não ser eu, para pedir explicações, 

ou os jovens e as crianças, de certa forma alheios ao ritual dos adultos. Usando o 

conceito de “convergência” da Teoria da Acomodação (GILES, 1973), tanto o grupo 

visitante quanto os anfitriões ajustam seus padrões de fala para aproximar-se às 

pessoas que têm outra identidade étnica e social. Nesse caso, a ponte é estabelecida 

pelo xichangana, língua em comum aos dois grupos e predominante na região de 

Maputo. Quando chega a comitiva da família do noivo, as mulheres levantam-se da 

esteira, fazem uma fila e começam a circular pela casa, cantando, dançando e 

batendo palmas, enquanto repetem um verso musical (I)nghena hi kola kaya, que 

singnifica “entrem e sintam-se em casa”. É muito alegre e muito bonito o cântico de 

recepção. Os tios do noivo entram, com roupas de festa, e carregam engradados de 

cerveja, garrafões de vinho, uma mala cheia de roupas e presentes.  

Paula: Existem multas. Se a família do noivo chega atrasada, 

levam multa. Se o noivos já vivem juntos, ou já tem filhos, é 

outra multa. Se a família da noiva fez pedidos que não foram 

atendidos, multa. Se esqueceram qualquer coisa, mais multa. 

Estes aqui já têm dois filhos pequenos. As pessoas às vezes 

esperam anos para lobolar. Esperam ter condições financeiras. 

Preparam-se durante anos para isso. A maior realização de uma 



225 
 

 

mãe moçambicana é lobolar a sua filha. Por isso as mães, as tias, 

as avós estão tão felizes. 

Todos reúnem-se no centro da sala. Na parede contígua à porta de entrada, os 

homens sentam-se em cadeiras. Ao lado deles, sentadas na esteira, as mulheres. Os 

tios e tias mais velhos, os vovôs e vovós, parecem formar um concílio familiar. 

Diametralmente opostos, do outro lado da sala, os parentes do noivo. Porém, a noiva, 

figura central do lobolo, está no salão de beleza a preparar-se, a fazer o cabelo e as 

unhas, e por isso está atrasada. 

Paula: Mas esse atraso não é multado: quem está a fazer as 

exigências são os seus tios, então os outros têm de esperar o 

tempo que for.  

E o tempo corre sem nenhuma pressa. Logo, agita-se uma movimentação no 

pátio, e os ruídos enchem a casa. Todos trabalham em algo: trazem caixas de som 

com música, lavam pratos, estendem uma enorme lona azul entre as árvores para 

fazer sombra, as avós entoam uma música melancólica, ao final da qual fazem juntas 

o sinal da cruz, a criançada atravessa o pátio correndo, em algazarra típica de dia de 

festa. Eu caminho ao redor da casa, observando. Na lateral, há alguns fogareiros de 

carvão ou fogueiras de lenha com panelas enormes, de cem litros. Em uma delas, há 

caril de peixe e leite de coco. Em outra, há xima branca, também mathapa, e outras 

comidas típicas moçambicanas. Em grelhas de ferro, assam-se frangos. Há 

engradados de refrigerante pelo chão de terra. 

Volto à sala, e procuro um local onde possa ter ângulo para ouvir, gravar e 

fotografar sem ser invasiva, tentando ser o mais discreta possível. Um dos mais velhos 

levanta-se da cadeira, vem até mim (ai, será que cometi alguma gafe, quebrei algum 

protocolo?) e me convida para eu chegar mais ao centro da sala, ao lado dos tios... 

para a menina acompanhar o lobolo, a menina conhecer a tradição. 

Sempre a surpresa é positiva, sempre o acolhimento e a hospitalidade moçambicana 

superam as minhas expectativas. Então começa a cerimônia. O tio do noivo e o tio da 

noiva, de terno, tiram os sapatos sociais e sentam de pernas cruzadas em uma esteira 

no meio da sala, rodeados por todos os outros, com duas cópias da lista de exigências 

diante de si (engradados de cerveja, vinho, dinheiro, roupa completa do pai e da mãe 

da noiva para o casamento, capulanas e lenços para todas as tias, quantias em 

dinheiro). Há mais de trinta pessoas na sala. Só se fala em xichangana, e Paula traduz 

ao meu ouvido, enquanto escrevo. O tio do noivo, em um gesto inaugural e simbólico, 

estende uma nota de dinheiro e paga para que lhe deixem falar. Nós recebemos 
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uma lista, e conforme ela algumas coisas foram difíceis. A 

negociação começa. Trazem os engradados de cerveja e os garrafões para o meio da 

sala. Os tios da noiva determinam que se coloque uma moeda sobre cada tampa de 

garrafa, senão não haverá como abrir. Depois, a mala com o traje completo do 

pai da noiva (camisa, terno, gravata, meias, sapatos) e da mãe da noiva (capulana, 

lenço, blusa, sapatos e uma capulana adicional que as mulheres usam para carregar 

as crianças às costas. Na cerimônia do lobolo, depois de ambos vestirem os trajes 

completos, ela deverá guardar nesse pano, no lugar da criança, uma das duas 

garrafas de vinho branco pedidas). Paula me explica que, depois de conferir item por 

item da lista, seus tios reclamam a falta de uma garrafa de vinho branco para 

“pahlar”129, as meias e o cinto para que o terno do pai da noiva esteja completo. 

Kuchote bolhela la vinyu la kupahla hi lona. (Faltou a garrafa 

de vinho para “pahlar”). O clima fica tenso. Explica-me que os antepassados 

podem ficar descontentes, caso o vinho não venha. As mulheres, que até então 

estavam caladas, manifestam-se confirmando que é necessário completar a lista. 

Uma tia vira para mim e explica: Ora, na missa na igreja católica, o 

padre não pode fazer a consagração se não tem vinho, está certo? 

É o mesmo, não se pode contentar os antepassados sem o vinho 

para palhar. Então os tios do noivo alegam que a noiva ainda não chegou, que 

está atrasada, que haveria uma multa de 2.500 meticais por ela já ter filhos, etc., 

insinuando que eles perdoariam, se os outros perdoassem também... Se os de lá 

não favorecem, os de cá não podem favorecer... Há uma discussão, um 

ato cênico, performativo em que nenhuma das duas partes flexibiliza. Inicialmente, 

essa parte do ritual me parecia reeditar performances conhecidas de todos e de certa 

forma previsíveis, uma espécie de “cena” em que se manipulam as forças em jogo de 

forma tanto a dificultar a situação para os visitantes, quanto a valorizar a noiva que 

está sendo entregue à outra família. No entanto, à medida que os ânimos exaltam-se, 

o que inicialmente parecia feito “de propósito” parece sair do controle. O tom de voz 

                                                           
129 Geralmente no lobolo, quando a libação para os antepassados é feita, tem que ser dirigida por um dos 
membros mais velhos do clã (por exemplo a tia paterna da noiva ou o tio paterno), e ele declama um pequeno 
texto, que é a forma de exaltação aos antepassados (cada clã tem o seu e, normalmente, todos os membros da 
família devem conhecer). Depois desse texto dito, invocam-se os mortos e derramando um pouco desse vinho 
(que deve ser branco e não tinto) informa aos mortos o seguinte: “hoje a vossa filha tal, está a ser lobolada, os 
masseves (compadres) da famíla Tal fizeram tudo o que nós pedimos, não faltou nada, então pedimos para que 
vocês autorizem e abençoem a vossa filha, para que ela vá em paz e tenha um lar feliz”.  
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se torma mais alto e as pessoas levantam-se movimentando-se pela sala. Alguns 

saem. Minha atenção aguça para o uso das línguas: à proporção que se exaltam, 

ambos os grupos deixam de convegir linguisticamente e passam a falar nas suas 

línguas de origem. Nota-se o que Giles (1973) chama de “divergência”, uma espécie 

de recusa, de retirada em relação à boa vontade de falar uma língua comum com 

vistas ao entendimento. O alinhamento (footing) também muda. As pessoas não estão 

mais com os corpos debruçados sobre a mala, a lista e as bebidas no centro da 

esteira, mas têm os corpos recuados e agitados, com gestos de negativas com a 

cabeça e os braços. Assim, apesar da situação de fala reproduzir uma instituição que 

tem uma forma rígida, a alternância situacional de códigos mostra que há tensões, 

rupturas, afastamentos e aproximações que dependem de fatores situacionais (como 

por exemplo a ausência de uma garrafa de vinho branco). A dívida simbolizada na 

garrafa de vinho branco é grave, pois transcende uma falta para com a satisfação dos 

parentes vivos da noiva; é justamente o líquido a ser libado para os antepassados. 

Isso cria um retrocesso ao lugar de reapropriação da prática linguística que reforça a 

tribo, a etnia. Coincidentemente, no lobolo descrito por Granjo (2005), é a mesma 

garrafa de vinho branco ausente que causa o litígio entre as partes, o que me leva a 

pensar se também esse gesto faz parte do cenário. 

O impasse prossegue. Um cheiro forte de frango assando no carvão e o peixe 

ensopado no leite de coco adentram a sala, enquanto eles discutem o lobolo... Alguns 

parentes do noivo saem da casa a ir buscar o que faltou. Quando eles voltam, surge 

a noiva, ausente até então, e os quatro irmãos e quatro irmãs da noiva se reúnem 

para receber o dinheiro do lobolo. Quem o recebe é o irmão mais novo da noiva, que 

irá “lobolar” com esse mesmo dinheiro a sua futura esposa; esta deverá obediência 

àquela cunhada. A partir disso, este irmão mais novo passa a ser responsável por 

tudo o que acontecer a sua irmã na outra família. É um intrincado sistema que 

assegurava (nos tempos mais antigos) a sobrevivência do grupo social como um 

corpo organizado: uma das famílias consente à outra a capacidade procriadora de 

uma das suas mulheres, e para ser recompensada pela “perda”, recebe bens 

(cabritos, bois, dinheiro, etc.130) que serão empregados na aquisição, para os irmãos 

da noiva, da mesma capacidade procriadora de uma mulher de outra família. Caso a 

                                                           
130 Comenta-se que o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, deu 55 cabeças de gado como lobolo para 
a família de Graça Machel, esposa do falecido presidente Samora Machel. 
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mulher seja infértil, por exemplo, essa compensação deve ser revertida. Por isso, 

aconselham o rapaz a pedir uma quantia baixa, pois se houver algum motivo de 

devolução, ele é que deverá restituir todo o dinheiro recebido. A tradição manda que as 

notas sejam de baixo valor e em grande quantidade; notas grandes romperiam a 

“habitual retórica cênica da cerimônia, que tende a enfatizar a dificuldade em reunir a 

soma exigida – soma que dessa maneira é valorizada, valorizando com isso a noiva” 

(GRANJO, 2004).  

Mais antigamente, e especialmente nas zonas rurais, a mulher tornava-se 

esposa do irmão mais novo do marido caso este morresse. Pelo lobolo, mais do que 

esposa de determinado indivíduo, a mulher tornava-se membro da linhagem131 do 

marido.  Logo, o lobolo serve de mecanismo protetor da mulher lobolada e dos seus 

filhos em caso de uma fatalidade que a deixe sem recursos, uma vez que ela passa a 

ser um encargo da povoação onde vive, isto é, sente-se amparada por ela. Daí decorre 

a importância do valor simbólico atribuído a esse ritual pelas mulheres mais velhas. 

Em função da representatividade que para elas traz o acesso aos antepassados, a 

sua proteção, a garantia de que seus descendentes serão salvaguardados, o 

cerimonial atende uma série de gestos de eficácia simbólica. De repente, pedem a 

Paula que também ela vista uma capulana132. O momento solene exige. Uma das tias 

da noiva se aproxima e Paula me apresenta:  

 P: Awuwa i Leticia, n’ndoni wangu.(Esta é a Letícia, ela é 

minha colega.) 

 L: Olá, como vai a senhora? 

 Tia: Ohhh… wuyani. Wa kutsakisa? Tindingeto anu miva 

katamwani vangu. Awe u katamwani wangu nawe... 

ahahaahaha...(Ahhh... olá, está gostando? Ele gostou de você 

(aponta para um dos tios). Então vocês duas são as minhas cunhadas. (Paula 

ri muito). Minha cunhada...ahahahaha... 

 (Elas seguem o diálogo em cicopi, imagino que falam de mim, de onde eu venho e do 

que estou a pesquisar, mas ao contrário das outras vezes, Paula não traduz simultaneamente 

                                                           
131 Sigo a indicação de Paulo Granjo (2004), que opta pelo termo linhagem, a despeito das críticas a esse conceito, 
porque ele constitui para os atores sociais no sul de Moçambique uma realidade sociológica e ontológica.  
132 Na sociedade moçambicana o uso da capulana é simbólico para a mulher (mulher recatada, mulher bem 
conservada, mulher idônea, bem vestida e respeitável, são alguns exemplos), então a mulher lobolada deve usar 
a capulana para mostrar tudo isso. É por isso que a mulher moçambicana, quanto mais capulanas tiver, melhor 
é. Em sociedades mais conservadoras, à mulher  lobolada (a que está no lar), obriga-se o uso da capulana durante 
as suas atividades diárias e até mesmo quando sai para um evento, sobretudo se viver junto dos pais do. 
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para mim, e o português fica completamente excluído do diálogo. Apenas quando a tia afasta-

se, muito sorridente, Paula explica-me por quê.) 

 P: Para minha tia, é uma ofensa eu falar com ela em 

português. Aqui a hierarquia das línguas é outra. Se eu não falo 

com ela na língua dela, eu a estou negando, negando sua cultura 

e a dos antepassados. É uma falta de respeito. Mesmo que tu sejas 

visita, aqui a língua importante não é o português, é o cicopi. 

Todos aqui na família são da província de Gaza. 

 Em outras ocasiões do meu trabalho de campo, e em outras situações de fala 

em que o nome dos antepassados é invocado, reconheci a importância de agradar a 

essa ancestralidade no sucesso de muitos empreendimentos da vida cotidiana das 

pessoas em Maputo. Como afirma Granjo (2005), os antepassados serão o alvo e a 

garantia da cerimônia; serão eles os sancionadores e guardiões da união, cabendo-

lhes daí em diante proteger os noivos e os seus decendentes. No caso do ritual 

presenciado, eles não podiam ser afrontados pelo uso de uma língua que não fosse a 

deles, deviam ser libados com a bebida adequada, receberiam um cabrito em 

sacrifício.  

Apaziguados os espíritos, a mãe da noiva, finalmente, recebe os cumprimentos. 

É motivo de grande felicidade casar uma filha. Pelo que posso depreender, ter uma 

filha casada e não lobolada é estar em débito com os antepassados. Por isso, a mãe 

está radiante. Quando o pai e a mãe da noiva adentram a sala vestidos com a roupa 

completa do casamento, todos dançam e cantam efusivamente. Nem uma das tias 

fica sentada na esteira, gritam, ululam, dão gargalhadas, pulam, cantam, dançam, 

puxam-me para o meio da roda a dançar e a cantar também.  

A seguir, passam à fase do anelamento. A noiva volta, linda, com um longo 

vestido de cetim azul celeste, e senta-se em uma cadeira em meio à sala. Os tios e 

tias do noivo cobrem-na de joias. Tudo é solene e segue os passos de um cerimonial: 

a colocação do anel, dos brincos, da pulseira, do colar, do relógio, tudo de ouro. Os 

visitantes esforçam-se por este momento, pois quem receberá a noiva na família deve 

tratá-la como a uma rainha. Devem demonstrar que ela será bem recebida 

naquela nova família. A partir desse momento ela servirá à quela 

linhagem e não mais a essa, então eles devem garantir aos seus 

antepassados que ela estará bem, que será bem recebida. Chega ao 

fim o anelamento. O tio da noiva, então, anuncia que, quando esta família receber na 

íntegra tudo o que pediu, irá imolar a eles um cabrito. Todos dirigem-se ao pátio para 
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comer, os homens são servidos em primeiro lugar. Estranhamente, a família visitante 

fica toda a comer na sala, enquanto a família da noiva espalha-se pelo pátio. Todos 

comem e bebem em abundância. 

No domingo, dois dias depois do lobolo, a família em cortejo acompanharia os 

noivos, e todos os presentes, enxoval, eletrodésticos até a casa nova.  O nome dessa 

parte do ritual em changana é xigiyani. Há muitos cantos que acompanham essa 

procissão; cantos jocosos e brincalhões em que os parentes “advertem” sobre as 

futuras obrigações da vida de casados. Posteriormente, explicam-me que, em certas 

regiões rurais no interior do país, o noivo e a noiva esperam as altas horas da 

madrugada, depois que todos dormem e não podem mais espreitar, despem-se 

completamente e cozinham juntos e nus a primeira refeição na casa nova. Só então é 

que podem considerar-se casados.  

Segundo Granjo, o lobolo foi catalogado pelos colonizadores como um “exótico 

e incivilizado arcaísmo” e foi incluído entre as práticas e instituições a abater pelas 

autoridades do Estado Independente (Granjo, 2005, p. 85). No entanto, defende que 

essas práticas... 

Juntando em si a legitimação conjugal, o controle da descendência, a 
dignificação das partes envolvidas e a domesticação do aleatório através das 
ações dos antepassados, por um lado, e tendo, por outro, o espaço e a 
capacidade de se assumir (através das representações que lhes são 
associadas) como instrumento para a superação de problemas inovadores, o 
lobolo não encontra no seu contexto socio-cultural qualquer outro rival à 
altura. 

 

Assim, o lobolo é um ritual que se mantém e reforça um discurso de resgate da 

tradição, inclusive entre a geração dos mais jovens, como Paula, que declara 

admiração pela prima que agora está lobolada e adquiriu o estatuto de mulher 

completa e respeitável e manifesta vontade de fazer o seu lobolo também.  

* 

Na próxima aula em que nos encontramos, no momento em que nos reunimos 

no pátio à hora do almoço, conto aos colegas sobre a minha experiência, e todos 

comentam, cada qual trazendo variações da sua região... Da descrição desse ritual, 

surgem outras narrativas, a conversa anima-se e eu ligo o gravador. 

 

Situação de fala: grupo de estudantes (Armando, João, Narciso e Amâncio) sentados em círculo no pátio 

da universidade, estilo de conversa livre.  
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Ar: Eu vou explicar melhor... o que é kutxinga133, ou 

pitakufa, para nós. O irmão mais novo vir a substituir o seu 

irmão mais velho quando morre.  Assume a sua família, os filhos, 

garantindo a proteção, seguindo a linhagem e mantendo o 

apelido... essa tradição chega a ser assustadora para nós, porque 

começamos a ter contato com o mundo cá de fora, mas pra eles, 

existe uma harmonia tal... A família não pode ficar dispersa, 

tem que se resolver aquilo o mais depressa possível... 

N: Sororato e levirato. Nós temos essa designação. Se a 

mulher morre, o homem casa com a sua irmã mais nova dela, pra 

não quebrar o vínculo da comunidade. Pode ser a prima, também... 

O jovem já pagou o seu lobolo... ele tem o direito de manter 

esse vínculo. 

Ar: O meu tio casou na Suazilância, lá o lobolo é 

caríssimo...  

L: Mais do que aqui? 

Ar: Xííí... são cabeças e cabeças de gado... e a primeira 

esposa decidiu abandonar o lar... então, o que se fez? para não 

se devolver as cabeças de gado, deram-lhe a sua irmã mais nova, 

tás a ver?  E depois, quando esta estava grávida, a outra voltou 

também grávida, e ela já tinha contraído o HIV. E ele também 

contraiu o HIV. Depois de parir, ela morreu, e ele também, em 

seguida. E essas crianças estão a viver aí em minha casa... os 

miúdos têm diferença de meses, as mães são irmãs, o pai é o 

mesmo... então isso acontece, pra evitar-se devolver o lobolo, 

manter a linhagem. 

N: Na minha tradição, a pessoa que abre a cova, a sepultura 

para enterrar o morto, antes de ir salgar a comida, ou antes de 

deitar com sua esposa, ele deve desvincular da morte, ... então 

todos da família que estão ali, neste mesmo dia, tem que fazer 

sexo, pra se desvincular da morte...  

L: E a mulher cujo marido morreu? 

N: Hoje é diferente... ela está mais à vontade, hoje ela 

pode fazer outras vidas, mas antes tem que se meter com alguém 

da família. Depois, ela faz o que ela quiser... na tradição, era 

                                                           
133 Segundo Mapengo (2007), no ritual de kutxinga, o falecido marido através do curandeiro explica à viúva como 

quer que a cerimônia decorra. Prepara-se um chá que é distribuído aos familiares do falecido, mas não aos 
maridos das irmãs e das filhas do morto. Anuncia-se a morte, e o tio ou uma outra pessoa respeitada pela família 
paterna, explica às pessoas como devem se comportar durante o luto. Este período é dominado por interdições 
de relações sexuais aos membros da família.Também é proibida a circulação dos objetos de um lugar para outro 
para que não se transporte ndzaka (palavra que designa tudo o que pertence ao morto, e também a maldição 
que mata a todos os que se apoderam dos seus bens (incluindo a mulher). A violação destas regras coloca em 
risco a vida dos membros da aldeia, assim como da pessoa com quem se transgrediu a regra de abstinência e o 
castigo pode ir de doenças como tuberculose, hemorragias, mbatata (abcessos) até a morte. Se a mulher deitar 
com alguém, os dois podem adoecer ou morrerem porque a hisi lifu (a mulher queimou a morte), uma vez que 

“nos primeiros seis meses o corpo ainda está quente”, e a presença do morto ainda se faz sentir. 
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a distribuição dos bens... faz-se a distribuição de tudo, 

inclusive da muié e dos filhos. Se meu irmão perde a vida, por 

exemplo... o irmão mais novo assume a sua muié e tem que 

sustentar os filhos. Sua muié não pode ser meter com algum outro 

homem, antes de se meter com alguém da minha família... então 

pra que isso não aconteça, logo antes de iniciar a cova, antes 

do enterro, tenho que me meter com a muié enquanto todos da 

família estão aí presentes, e se deve fazer sexo para evitar a 

morte. Há situações em que a muié tem veneno. Por exemplo, a 

muié perde o marido, depois ela vai se meter com outro homem 

antes de ficar com o seu irmão mais novo... ou se ela perde 

filho, faz um aborto... aquele bebê que morreu era de outra 

família, pitakufa, ele está a assumir um filho de outra família, 

então... então ele pode pegar doenças... até HIV. Antigamente 

havia formas de se curar. Por exemplo, a minha vó, a nível do 

bairro, a nível da zona, a nível até da província era a mais 

confiada. Ela obrigava então a confessar: “Você se meteu com uma 

muié” Se você confessa, eles podem te levar àquele senhor e ele 

faz os medicamentos e tal... se tens vergonha de falar isso e 

assumir, o curandeiro pode curar... primeiramente existiam esses 

curandeiros. Eles podiam até prever doenças coletivas... eles 

comunicavam ao régulo que dali a quinze dias vinha uma doença X, 

e tomavam providências, pra evitar que a doença chegasse com 

muita força. E tinha qualidade, funcionava. E se o régulo ... a 

do curandeiro, isso acontecia e muita gente morria, de diarreia, 

sarampo...  

 

Entre amigos, falando rápido, Narciso fala um português marcado pelas 

interferências fonéticas do Cimanyka, sua língua materna, que não tem laterais no 

sistema fonológico. O mesmo não ocorre em sala de aula, quando ele se esforça muito 

para aproximar-se da variedade de português sem interferência. Nós estamos no pátio 

da universidade, a cem metros da sala de aula, onde esses assuntos nunca são 

abordados. A alternância de código situacional, gera uma flexibilização das atitudes 

que se traduzem nos traços fonológicos. Não apenas o tópico muda, mas os traços 

de interferência das línguas também tornam-se mais presentes. 

    * 
Segundo o antropólogo Luiz Henrique Passador (2011), kutxinga ou kutchinga 

é o rito de purificação de pessoas e bens associados em vida a um sujeito recém 

falecido. Seus bens só podem ser acessados após a purificação, assim como viúvas 

e viúvos precisam ser purificados para poderem manter relações sexuais com outros 
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parceiros. Os demais familiares também devem manter abstinência sexual e não 

utilizar os bens que pertenceram ao falecido até a purificação se completar. 

Tradicionalmente, a kutxinga envolve relações sexuais da viúva com o irmão de seu 

marido, prática sustentada pelo princípio do levirato previsto nas regras matrimoniais 

do Sul de Moçambique. A noção básica que estabelece a relação sexual como ato de 

purificação é que o esperma “lava” as impurezas da mulher. 

A atribuição de má-sorte, doenças, feitiços, ou até da própria morte a certos 

tabus que envolvem rituais como a kutxinga são levados muito a sério em 

Moçambique. As interdições estendem-se das práticas sexuais ao simples 

deslocamento de objetos do seu lugar para não absorver a energia do morto. Da 

mesma forma, as causas de algum infortúnio não podem ser facilmente localizadas, 

já que podem ser atribuídas desde ao ato de não pagar devidamente um lobolo, ou 

recusar-se a devolvê-lo, até desrespeitar a abstinência sexual devida na pitakufa, ou 

ingerir a carne de algum animal doméstico pertencente a alguém recém-falecido e que 

não foi purificado (PASSADOR, 2011, p. 179). A lógica é sempre buscar as causas 

passadas para a situação presente. Em meio à natureza determinista dos sistemas 

de interpretação do infortúnio dominantes na África Austral, a noção de “caos 

determinístico” (GRANJO, 2011) poderia explicar melhor essas situações. Embora a 

lógica de explicação seja determinista (é vetado falar português durante o lobolo, ou 

é vetado deitar com outro homem que não um famíliar do morto) o resultado é caótico, 

devido à complexidade dos factores envolvidos, incognoscíveis na sua totalidade e 

caracterizados por agência humana ou para-humana (GRANJO, 2011, p. 14) 

Trago esse contexto para refletir sobre o uso simbólico, religioso, cosmológico 

das línguas, de certas palavras rituais e do seu papel na transmissão e na explicação 

dos motivos básicos das estruturas sociais e das crenças religiosas134. O poder da 

palavra bantu nas invocações, bênçãos, maldições, fórmulas mágicas, récitas de 

adivinhação, juramentos é o poder das fórmulas transmissoras de tradições milenares. 

Lembrar isso é importante em um estudo de atitudes e estatutos sobre a língua, pois 

localizar na experiência do falante as motivações para permanecer falando uma 

determinada língua muitas vezes escapa a uma observação da primeira camada, e 

por isso não se deve ligar a uma explicação simplista e unilateral. (Por essa razão é 

                                                           
134 Sobre o debate filosófico acerca do status de religião tradicional da filosofia tradicional africana, e o apelo a 
uma noção de racionalidade com que filósofos ou antropólogos do Ocidente interpretam tal discussão, ver 
APPIAH, 1997. 
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que considero imprescindível essa descrição detalhada dos rituais em uma etnografia 

linguística.) Algumas vezes insisti, nas conversas ou entrevistas, com perguntas 

relacionadas ao poder simbólico e à eficácia do uso das línguas bantu em tais rituais, 

e mesmo os sujeitos da pesquisa que afirmavam ter pouca ou nenhuma relação com 

“ritos tradicionais” ou curandeiros, sempre demonstraram uma deferência em relação 

ao mundo imaterial, o mundo dos mortos, os antepassados, as forças impessoais.  

Embora o uso das línguas bantu não apareça nesses casos relatados como um 

problema central, ele atravessa esse universo de experiências relacionadas ao mundo 

“tradicional”, pois sequer é cogitado por qualquer pessoa presidir um ritual, proferir um 

reza, invocar os antepassados, lançar uma maldição em alguma língua outra que não 

seja aquela destinada a isso. A vida das pessoas é atravessada em maior ou menor 

grau, é verdade, por esses ritos. Os espíritos dos antepassados vingam-se. E algumas 

vezes eu ouvi que eles se zangam ao ouvir a língua do colonizador.  

Nesses casos, na entrevista de Manuela, na conversa com Narciso e Armando, 

no lobolo da prima de Paula e na maior parte das vezes em que tive oportunidade de 

tocar no assunto com alunos, professores, e outros atores sociais com quem convivi 

(de classes, idades e escolaridades variadas) me parece haver um consenso na 

atitude de respeito aos costumes e de crença profunda nas interdições, nos tabus, 

nas explicações, adivinhações e em todo esse universo de malefícios e feitiços que 

muitas vezes revertem em prejuízos, doenças e mortes.  

Assim, a escolha das línguas nunca é arbitrária. Falar português nesses rituais 

representa um desrespeito que, dentro do conjunto de restrições estabelecido, remete 

a um sistema de sanções que o jovem tem de decidir se vai aceitar ou não. Daí a 

noção de contexto, da Sociolinguística Interacional, ser tão importante aqui. Para 

Erickson e Schultz (1981), um contexto pode ser conceptualizado não simplesmente 

como decorrência do ambiente físico, ou da combinação de pessoas. Muito mais do 

que isso, um contexto se constitui pelo que as pessoas estão fazendo a cada instante 

e por onde, por que e quando elas fazem o que fazem. Esses ambientes 

interacionalmente construídos podem mudar de um momento a outro. A cada 

mudança, a relação entre os papéis sociais dos participantes pode ser redistribuída 

em novas configurações de enquadres. Neste caso, o contexto remete a um “por quê” 

usar essa língua e não a outra, e isso não é apreensível com tanta facilidade.   

Para entendermos o papel das línguas nessas estruturas de participação 

(PHILIPS, 1976) e sua relação com a construção identitária do falante, é necessário 
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fazer uma distinção entre compreender as atitudes subjacentes aos atos de fala em 

cada evento e compreender de que maneira eles se estabeleceram e se reproduzem 

nesta cultura determinada, em outras palavras, o que os sustenta. Compreender que 

a) Paula crê que se ela usar o português no lobolo ou no curandeiro, sofrerá sanções 

familiares ou prejuízo na consulta espiritual b) não necessariamente Paula acredita 

que existem antepassados que ficarão zangados e a punirão ou que o feitiço do 

curandeiro não funciona c) que ela seleciona para o seu uso linguístico restrições 

vinculadas ao fato de que, nesta cultura, por centenas de anos, os pedidos de 

proteção aos antepassados e as consultas aos curandeiros foram feitos em uma 

língua bantu, e nunca em português. 

Separar essas “compreensões” nos ajuda a ter uma ideia do que eu chamo de 

permanência linguística. O que consagra o uso ritual ou religioso da língua não está 

no poder mágico e transcendente que ela tem (e que o português não tem) na 

comunicação com as “forças do mundo invisível”, mas em ela ser essencial ao ato 

ritualístico por sua eficácia. Simplesmente um “continuar a estar onde sempre esteve” 

(com todas as vissicitudes inevitáveis: políticas, socio-econômicas, geracionais, etc.). 

Os rituais descritos anteriormente e todos os preceitos, licenças, gestos, exigências e 

proibições que eles englobam são uma verdadeira cartilha das relações de 

parentesco, conjugalidade, estrutura sócio-econômica, herança, religiosidade, 

crenças, etc. E o lugar que a língua como sistema cultural assume nessa teia de 

significados é um lugar de fluxo e de negociação.  

 

 

4.2.2 Viagem a Mondunguara: escolas rurais, educação familiar, literatura oral 

 
As palavras de meu pai me surgiram, com seu peso: os nossos antepassados  

nos olham como filhos estranhos. E quando nos olham já não nos reconhecem. 
 Mia Couto, “O último voo do Flamingo” 

 

 

É o alvorecer de uma manhã de inverno na pequena aldeia de Mondunguara, 

localizada entre as montanhas na fronteira entre Moçambique e o Zimbábue. Sou 

convocada para uma reunião familiar em um terreiro de areia vermelha, em cujo centro 

arde uma fogueira onde cozem batatas-doces e inhame para o mata-bicho. Em torno, 

há cinco ou seis palhotas do núcleo familiar que, com outras palhotas vizinhas, forma 
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a estrutura do clã dos Franque. Eu sou visita, a colega brasileira do esguio rapaz de 

20 anos sentado diante de mim. A seu lado, uma belíssima mulher negra de meia 

idade, mãe de dez filhos, que, como toda mamana na zona rural de Moçambique, 

veste os tradicionais lenço e capulana de muitas cores e padrões geométricos. Ela 

nos ouve em silêncio durante longos minutos, com o semblante sereno de alguém 

para quem o tempo passa largo, folgado, ou - a julgar por sua beleza - quase não 

passa... A quarta pessoa é o tio paterno, o mais velho do clã, um senhor forte e 

imponente apesar da idade, falante de nove línguas, pois trabalhara como funcionário 

público em muitas províncias naquela Moçambique recém-liberta do poder colonial 

português nos anos 1970. Sinto que o tom da conversa é solene e ritualístico. Narciso 

quer que eu e o tio intercedamos junto à sua mãe, para lhe convencer de que ele deve 

atravessar a fronteira e ir ao Zimbábue passar o mês de férias na casa dos parentes. 

Lá poderia estudar inglês (língua oficial do país vizinho), já que na universidade é 

fundamental saber inglês. Narciso pede que eu confirme, que explique a ela que todas 

as leituras na faculdade sobre as línguas bantu são em inglês, e então, se ele deseja 

estudar a sua própria língua - o cimanyka - ele tem de, primeiro, saber inglês. Fala 

das dificuldades que têm encontrado nas aulas de línguas bantu por não saber inglês. 

Na noite anterior, antes de me recolher para dormir na esteira, ao redor do fogo, 

Narciso me suplicara:  

N: Olha, vamos combinar. Tu falas em português; eu, em 

Cimanyka... 

L: Mas tua mãe não vai entender nada, ainda mais o meu português 

brasileiro. 

N: ... Não, não. É importante, para ela perceber que tens estudo, 

que és doutora, és uma autoridade. Eu falo em cimanyka, para 

amolecer, para ela se sensibilizar... é a língua que me faz 

chegar ao coração dela... que faz lembrar que eu sou seu filho... 

Então o filho suplica à mãe em cimanyka; eu reforço o pedido nos poucos 

fragmentos de um português que possa ser inteligível entre mim e aquela senhora. 

Ela ouve, calma. Repassa na memória um a um todos os parentes... responde-nos 

que no Zimbábue todos os parentes vivem no mato, e não na cidade, onde estão as 

escolas. Pondera com o filho um jeito de ajudá-lo, mas adverte que ele não tem os 

documentos necessários para a aduana, não possui passaporte, e tampouco ela teria 

dinheiro para lhe dar. Sugere que estude com o tio, o mais-velho poliglota. O rapaz 



237 
 

 

afasta-se cabisbaixo, frustrado, e a mãe continua a me justificar que não é fácil manter 

os estudos de um filho na cidade. Que ele tem de se virar com as línguas que sabe, 

por enquanto. 

   *   

A aldeia onde vive a família de Narciso, na província de Manica, é semelhante 

em estrutura e tamanho às milhares de aldeias que existem nas dez províncias de 

Moçambique. Quando um dia na universidade Narciso me informou que iria visitar a 

família nas férias de inverno, perguntei-lhe sem demora se eu poderia acompanhá-lo.  

Achei que seria a oportunidade de conhecer um pouco do país rural, da história de 

vida daquele rapaz, que me parecia tão impressionante.  

Saímos de Maputo de ônibus às quatro da madrugada de uma fria manhã de 

junho. No ponto final, no lusco-fusco do dia que amanhecia, muitas filas, umas 

paralelas, outras que se cruzavam. Quase nenhuma placa com indicação de horários, 

itinerários ou destinos, informações que parecem não fazer falta em uma cultura em 

que prevalece a oralidade e em que a noção de tempo é muito alargada (para as 

minhas referências). A cada parada, uma senhora abria a janela, colocava a cabeça 

para fora e gritava o destino. A sonoridade das vozes, fluida, escorria como água; era 

uma mistura de línguas bantu, risos e pregões dos vendedores de amendoim e 

refrigerante. Nesses contextos (mercados, transporte público, feiras...), dificilmente 

escutei pessoas falando português, a não ser quando eu me dirigia a elas.  

Percorremos os 1.300 quilômetros que separam a cidade de Maputo da aldeia 

de Mondunguara da província de Manica, região rural e montanhosa, das mais pobres 

do país, plurilíngue (nas línguas Cinyungwe, Cibalke, Ciute e Cimanyika), prototípica 

da maior parte de Moçambique, onde o português tem pouca penetração. Narciso, 

como todos os sujeitos desta pesquisa, gere cotidianamente um vasto repertório 

linguístico e vive os dilemas de ser falante nativo de uma língua autóctone que, como 

as outras línguas bantu faladas em Moçambique não gozam do estatuto de língua 

oficial apesar de constituírem as línguas maternas de 90% da população 

moçambicana. A língua primeira de Narciso é o cimanyka, depois aprendeu português 

no internato, um pouco de echuwabo na Zambézia, onde fez seminário, e hoje 

aprende xichangana, a língua veicular da região de Maputo.  

Durante a viagem que fizemos a sua aldeia, escrevia poemas em português e 

os deixava guardados na memória do celular, mandava sms pelo celular em cimanyka 

para avisar aos irmãos o horário da nossa chegada; em xichangana, dava reportes 
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aos colegas de aula sobre o nosso paradeiro, em citshwa, língua que mal conhece,  

negociava tangerinas quando o ônibus parava na província de Inhambane; também 

em citshwa, defendia-me de que os vendedores cobrassem preços abusivos apenas 

porque sou branca e estrangeira: 

Aqui, o coco, a castanha, a couve falam Citshwa. Lá em Maputo, 

falam xichangana. Pela língua (e no teu caso, pela cor), eles 

vão colocar o preço. Se eu compro de um machopi e falo cicopi, 

pago 100 meticais, se falo cimanyka pago 150 meticais; se tu 

compras, sendo branca e falando português, pagas 250. 

Depois de dezesseis horas de ônibus, mais uma de chapa (van), para chegar 

à aldeia, ainda subimos na boleia de um pequeno caminhão com a caçamba aberta, 

onde se aglomeravam 25 pessoas sobre caixas de bebidas, abacaxis, melões, 

cabritos, sacolas de roupa. As mulheres riam ruidosamente, todos davam gargalhadas 

e batiam palmas para tudo. Cimanyka é uma língua exclamativa, brincalhona, cheia 

de interjeições: quando chegamos na aldeia, a cada parente, vizinho, amigo, antigo 

colega de escola ou professor que encontrava, Narciso parava, e ficava um longo 

tempo nos cumprimentos. Primeiro, o aperto de mão é forte, sonoro, depois, é 

intercalado com palmas; ficam nesse ritual de palmas e aperto de mãos e falando alto 

e jogando os braços pro alto e rindo uns dez minutos enquanto contam as novidades, 

depois exclamam estas interjeições de contentamento, “Hehê!! Hahá!” depois riem, e 

batem palmas e recomeçam tudo novamente... Depois do quinto ou sexto, eu, 

cansada de viagem, já rezava para não aparecer mais ninguém conhecido pelo 

caminho e ouvir... “hehê, hahá”... Quando descemos com as nossas bagagens da 

boleia do caminhão, o pôr-do-sol das montanhas cedera lugar ao breu no início da 

noite. Eu o seguia por entre árvores baixas em um caminho ascendente, espécie de 

picada em um terreno irregular, cheio de pedras. Ele me advertia: 

Em Mondunguara, minha aldeia, eu não posso falar com os 

mais-velhos em português. Se eu falo português, eu “peso”. É um 

sinal de que quero isolar-me, pois as pessoas pensam que não 

estou no seu nível. Se eu quero contar a eles o que me acontece 

lá na cidade grande, na faculdade, eu preciso dizer “a-té a úl-

ti-ma go-ta” na língua local. Para os meus tios, meus avós, o 

português não comunica... 



239 
 

 

Ali na aldeia, durante sete dias, dormimos na esteira sob um céu 

estreladíssimo, usamos latrina, cozinhamos no fogo no chão e comemos com as 

mãos, sem talheres:  milho, mandioca, inhame, couve, amendoim, cabrito, galinha, 

banana, tangerina, tudo é produzido na terra; só se compra açúcar. Muitas histórias, 

lendas e adivinhações são contadas pelos anciãos depois do jantar, diante dos olhos 

arregalados das crianças, que são inúmeras. Há música, sempre. Agradecimentos, 

sempre. Pedidos de licença, sempre, principalmente aos espíritos dos antepassados, 

que olhando por todos, estão sempre próximos, presentes. Nesses dias pude 

entender, através das interações com os mais-velhos da aldeia, os rituais familiares, 

a literatura oral, a vitalidade da língua local. Queria ter podido congelar na memória a 

doçura da voz materna a contar as fábulas de esperteza do coelho enganando os 

outros animais; as histórias terríveis e moralizantes da avó sobre as crianças que eram 

desobedientes e depois eram piladas pelos próprios pais no pilão como fossem feijão 

nhemba... Uma língua bantu é continente e contenedor desses valores, e é imensa e 

quantidade de recursos retóricos e mnemônicos - para citar apenas dois tipos - a 

sustentar a transmissão de um corpo complexo de fórmulas rituais, histórias 

etiológicas, poesia, mitos, fábulas, provérbios, adivinhações. Só ouvindo ao vivo a 

expressividade, a graça, as vozes, os cantos das histórias da tradição oral contadas 

pelos avós, é que eu lamentei profundamente que essas diversas formas de educação 

estejam se perdendo em Moçambique: 

A colonização traumatizou a tradição oral. Qualificou-a de primitiva e o negro 
julgava-se inferior se contava, explicava e mostrava conhecer as suas 
tradições. A iniciação passou a fazer-se em lugares retirados e em tempo 
reduzido.  
A escola está a desgastar o ensinamento tradicional. As novas ideias 
recebidas de Europa não deixam desenvolver ao negro “desclanizado” essa 
literatura tradicional oral. No entanto ela continua espalhada pela população 
rural. Se não surge quem continue, recolha e guarde o tesouro da sabedoria 
negra, acumulada durante milénios, há o perigo de aperder, pois conserva-
se apenas em alguns homens, que brevemente vão desaparecer pra sempre. 
(ALTUNA, 2006, p. 38) 

 

Certa tarde, pedi ao Narciso que me levasse a sua antiga escola e às escolas 

das aldeias vizinhas. Em quase todas, eu tentava falar em português com crianças da 

quarta, quinta, sexta classes e nenhuma me respondia em português. Não há material 

didático, livros, cadernos, lápis. Muitos vão à escola descalços. 

Até os 9 anos eu estudava nesta escola (aponta para uma 

construção precária, que se avista do outro lado da estrada de 
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terra). Depois, como aqui não havia além da quarta classe, eu 

tinha de caminhar 15 km até a escola. Saía de casa às 9 e só 

chegava na escola ao meio-dia. Às vezes chovia e durante um ano 

inteiro eu não tinha sapatos. Ia de pé no chão, no barro. Foi 

assim que eu comecei a correr (Narciso é fundista – atleta de 

corrida nos 1500 metros). Para poder acordar mais tarde e chegar 

na escola a tempo, eu ia e voltava correndo 15 km todos os dias, 

com 10 anos. 

Na escola, éramos obrigados a falar português dentro da 

sala de aula, mas em casa, só falava Cimanyka. Havia muitas 

punições (pausa longa)...  

(...)  

Depois, um missionário mexicano que andava por aqui, 

selecionava uma criança de cada aldeia, as mais inteligentes, 

para levar ao internato. Eu tinha 10 anos, mas – como era alto 

- meus pais mentiram que eu tinha 12, para eu poder ir estudar. 

Lá no internato eu sofri muito... é aquela história que já te 

contei... Tive que aprender a falar português em menos de um 

ano. Falar e escrever!  

Um dia sentado sob a mafueira, árvore ritual onde fazem oferendas aos 

antepassados, limpando com uma pequena faca os peixes que comeríamos no 

almoço, com uma tranquilidade e uma destreza impressionantes, Narciso reflete: 

As línguas não ocupam espaço dentro de nós. Quanto mais 

línguas eu souber, melhor para mim, só me trará vantagens... 

Falar uma ajuda a falar a outra. 

Há muitas coisas que eu só posso falar em cimanyka, mas não 

posso falar em português. Por exemplo o verbo arrancar tem muitas 

formas. Se significa arrancar a planta inteira da terra, se diz 

de um jeito; se significa arrancar folha por folha, se diz de 

outro. Se significa correr os dedos pela haste, desfolhando, é 

outra a forma verbal.  

Da mesma forma, em Xichangana existe uma infinidade de 

verbos para “bater”, conforme o jeito, o instrumento, a 

intensidade, etc... Nas línguas bantu, há as extensões verbais; 

para além das marcas de tempo, modo, pessoa e aspecto também 

podemos acrescentar outras ideias ao verbo que em português não 

seriam possíveis ... 

 

A revisão que Gumperz e Levinson (1996) fazem da relatividade linguística (que 

remete à hipóstese Sapir-Whorf segundo a qual a estrutura de uma língua afeta a 

forma como o falante concebe o mundo) justamente tenta conciliar os aspectos sociais 
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da língua com os aspectos estruturais e psicológicos. Para os autores e seus 

seguidores, as diferenças semânticas de duas línguas com propriedades gramaticais 

diferentes são intraduzíveis, não apenas pela relação entre língua e cultura, mas 

também pela relação entre língua e pensamento.  

Segundo Gumperz e Levinson, pesquisas recentes mostram que o grau de 

diferenciação entre línguas com propriedades gramaticais diferentes (como é o caso 

das línguas bantu e das línguas neo-latinas como o português) leva a diferenças de 

categorização por parte dos falantes, mas também há pesquisas que mostram que tal 

influência linguística sobre o pensamento diminui rapidamente com o tempo, quando 

os falantes de uma língua são imersos na outra. Para estes autores, o trinômio 

linguagem, pensamento e cultura “mostra que o mundo não é uma realidade 

recalcitrante e inflexível que impõe de fora sua estrutura ao nosso pensamento ou 

linguagem e que o véu da diferença linguística não pode ser arrancado de lado com 

relativa facilidade” (1996, p. 1).  

Uma das perguntas que tinha ao ir para Moçambique e que é: “Se os falantes 

reconhecem uma língua como língua de status por que não a adotam e deixam de 

falar as outras?”. Em muitas conversas como a anterior, Narciso e outros sujeitos da 

pesquisa apontaram caminhos de resposta. Como já abordamos na parte teórica, 

tanto o interacionismo quanto a etnometodologia são sistemas teóricos que 

pressupõem a capacidade de agenciamento individual do sujeito na construção e 

reconstrução do seu mundo. Linguistas como Judith Irvine, Penelope Eckert, 

Alessandro Duranti e, no Brasil, Stela Maris Bortoni Ricardo propõem uma abordagem 

etnográfica e qualitativa para repensar o papel do contexto e encarar a linguagem 

como um fenômeno interacional, um terreno com possibilidades de decisão, de 

alternar status, de inverter a ordem de valores. Em nossa longa viagem de volta até o 

Chimoio, capital da província de Manica, Narciso desabafa sobre a mudança de 

perspectiva que teve ao longo dos dois semestres que cursou no curso de Letras, a 

partir das posições dos professores: 

No Ensino Médio, no seminário, eu evitava falar Cimanyka. 

Havia uma garota da minha etnia com que eu evitava falar, toda 

vez que estava com colegas “da elite”, de uma classe mais alta. 

Não ficava bem pra mim. Eles me desprezavam. Quando cheguei a 

Maputo para estudar na faculdade, eu via o xichangana como 

superior ao cimanyka, sabia que lá xichangana tinha mais 

prestígio e cimanyka não tinha prestígio nenhum. 
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Hoje isso mudou e eu não tenho mais vergonha. Na aula de 

Linguística Bantu eu me esforço para dar exemplos de cimanyka. 

Às vezes os exemplos do cimanyka contradizem o exemplo dado na 

aula... a língua tem uma caracterização diferente... quanto mais 

eles servem como motivos de discussões, mais eu sinto orgulho de 

falar Cimanyka. Pela descrição das línguas bantu, fui percebendo 

que o que todos menosprezavam como um “dialeto” também era uma 

língua. 

Estou a tirar um peso da consciência do meu antigo 

preconceito, de eu achar que minha língua era um dialeto e hoje 

eu vejo que é língua. No princípio, eu tremia, transpirava, 

ficava tenso quando aturme se colocava a rir quando perguntavam: 

“Como se diz ‘bolo’ na tua língua?” E eu respondia; “Boro, na 

minha língua, se diz...” E todos riam, porque eu não conseguia 

pronunciar o /l/, e até hoje para mim é difícil falar laranja, 

limão... eu falava raranja, rimão... Então eu percebi que esses 

risos é que faziam com que a minha língua existisse; que eu não 

podia perceber aquilo como sinal de humilhação, mas como sinal 

de que a língua cimanyka não tem laterais, e que, portanto, se 

eu sou falante dessa língua eu não posso produzir esses sons!!! 

Só depois de estudar eu percebi isso, a causa daquele 

preconceito. 

Eu gostaria muito de ver a minha língua promovida, no mesmo 

nível das outras... que ela tivesse uma gramática, um 

dicionário... Pois há muitos que são como eu era no passado, que 

acham que sua língua não é uma língua; que só o português é 

língua. Tenho que pensar em um jeito de fazê-los perceber... 

Jovens como Narciso atuam como tradutores culturais que mediam, que tecem 

através das línguas as pontes entre as potências e perspectivas que são tão múltiplas 

quanto múltiplas são as culturas que o perfazem a Nação. Cada indivíduo não se 

desloca entre uma estrutura diglóssica vertical, como estamos acostumados a 

imaginar, mas é ele próprio depositário de infinitas possibilidades de agência, de 

intervenção, de atitudes e representações, ele próprio um habitat de culturas, um 

microcosmo etnolinguístico e social que se faz, desfaz e refaz na multiplicidade de 

experiências possíveis de ser e estar no mundo.  
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4.2.3. As políticas linguísticas in vivo na Rádio Moçambique  

  

 Passo algumas tardes na fitateca da Rádio Moçambique a pesquisar arquivos, 

documentos, relatórios de Seminários. É uma grande sala de 12x5m, com pé direito 

alto, rodeada de estantes fechadas com portas de vidro guardando muitos livros. 

Sofás de napa verde, amarela e rosa a um canto, seis escrivaninhas. Há três 

funcionários, sempre a falar xirhonga entre si (será devido à minha presença?) e eu 

fico a escrever no laptop em meio ao som agradável daquelas sibilantes e fricativas 

labiais, ph, swh... 

Há tempo eu havia proposto a Pedro que fizéssemos um grupo focal reunindo 

os locutores mais jovens da Rádio Moçambique, pois eu soubera que a iniciativa para 

as Jornadas Linguísticas na RM (que ocorreram em 2011 e 2012) havia partido deles. 

Sei que atuam em projetos de promoção e vitalização das línguas moçambicanas. 

Minha intenção é perceber as atitudes linguísticas dos locutores mais novos em 

relação ao estatuto das línguas bantu e do português, especificamente no que tange 

à comunicação social, bem como levantar problemas relacionados a ela. 

 

Situação de fala: reunião com grupo de comunicadores da RM 

L: Letícia 

 C1, C2, e C3: locutores ou comunicadores da rádio 

 

 L: Falem-me desses projetos que vocês propõem na rádio a 

respeito das línguas. 

C1: Nós preparamos uma série de projetos com línguas bantu 

para inserir na programação da rádio. Preparamos uma formação 

para os profissionais em línguas bantu para explicar aos ouvintes 

a contagem de coisas e a contagem de dinheiro. Por exemplo, 

aqueles que ainda chamam cinquenta meticais de sumbulane, e cem 

meticais de zana... houve uma troca do valor da moeda, que 

confundiu as pessoas...  

L: ... explicar na grade de programação da Rádio? 

 C1: ...pois, na grade de programação da Rádio. Falamos com 

o Prof. Leandro, da Matemática, e levantou-se o problema de 

contagem, mas não passou... dizem que não há orçamento... 

  [...] 

 L: Falem um pouco das Jornadas Linguísticas da Rádio 

Moçambique. 

 C2: As jornadas começaram em uma parceria da Associação 

Bantu Mosambiki e da RM, para a promoção das línguas 
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moçambicanas... Uma das estratégias eram esses debates e... 

prontos, chamamos muitos colegas da universidade, chamávamos a 

comunidade pela rádio e colávamos alguns cartazes... 

C1: Uma vez por mês, era sempre na última quarta-feira do 

mês... sempre nas quartas-feiras, até setembro, até a semana das 

Jornadas... das Jornadas de Linguística e Comunicação aqui no 

Hotel Girassol... mas agora enfraqueceu... ontem, por exemplo, 

os debatedores não foram, não foram aqueles que nós convidamos... 

C3: Nós já trouxemos inclusive os integrantes da Assembleia 

da República, para falar sobre o uso das línguas nos tribunais. 

C2: Mas, os custos todos saem do nosso bolso... nós já 

fizemos muitos projetos, com um orçamento de 82.000 meticais ao 

ano! (US$ 2.700) E não aceitaram... Há muita política, mas há 

muito desleixo, ou o que... alguma coisa está a faltar... 

[...] 

L: E esse diálogo com a Assembleia da República, como foi? 

C1: Nós pedimos uma audiência com o Secretário-geral da 

Assembleia da República, em 2010, ele chamou as outra spessoas 

e nós explicamos. E os outros disseram que não, que não era 

importante o uso das línguas moçambicanas na Assembleia da 

República. Mas o Secretário disse que sim, que era importante, 

sim. Então marcou uma palestra, para irmos lá explicar às pessoas 

que dirigem a Assembleia da República e alguns representantes 

das bancadas. Então fomos lá e demos a palestra. Mas eles nos 

apresentaram um problema. Existe o regimento, que no artigo 9 

diz o seguinte: o deputado pode falar na sua língua materna, 

disponibilizando um tradutor. E eles perguntavam: Será que os 

deputados vão pagar o tradutor? Então sugerimos que o deputado 

pedisse à assembléia que contratasse um tradutor, assim faria um 

“gabinete de tradução”.  

C2: Já existe. Já existe um gabinete de tradução, mas não 

para traduzir para as línguas moçambicanas. Usam para inglês e 

outras línguas. Por exemplo, se há um documento importante na 

Assembleia da República em outra línguas como francês, se traduz, 

mas em língua bantu, não. E nós nos disponibilizamos de forma 

vo-lun-tá-ria, a traduzir oralmente e a traduzir documento 

escritos, voluntariamente, desde que eles criassem condições. 

Então eles pediram para fazermos o projeto. Pra escrevermos como 

a coisa seria feita e tal e tal. E depois eles deram as cabines 

para traduzir lá na Assembleia da República. São cinco cabines, 

mas as cabines não têm equipamento. 

[...] 
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C3: Temos outro projeto, de tradução de termos parlamentares 

para as línguas bantu. Aqueles termos que não existem, mas que 

se fala toda a hora na rádio... 

L: Por exemplo? 

C3: Por exemplo... “democracia”. Se não tem na minha lígua, 

posso fazer então um empréstimo. Os falantes devem dizer o que 

deve sair e o que deve ficar, em que classe. Um termo, na língua, 

para democracia.  

L: Mas e quando os políticos discursam no palanque nessas 

línguas? 

C3: ...mas isso nunca vai para o papel... sempre dizem que 

orçamento não é suficiente... e isso, isso e aquilo, mas há 

setores. Mas nós fizemos por nós mesmos... se houvesse vontade 

política... fizemos já uma brochura de termos parlamentares. 

Achamos que era pouco, procuramos um dicionário político, 

tiramos e aí faríamos um seminário, nos reuniríamos com as 

pessoas, limaríamos aquelas coisitas que não são, não são e 

depois de fazer este trabalho vamos a testagem... São 600 

meticais, isso é que está a encalhar o projeto...nós estamos 

disponíveis para poder ajudar... 

 C2: Há muitos, muuuitos mesmo (eleva o tom) projetos, como o de 

um projeto para as pessoas aprenderem em línguas bantu a digirir 

automóveis, ou junto ao setor de registros de crianças, quando 

os pais querem pôr nomes bantu, mas são obrigados a usar nomes 

portugueses como Pedro, João, Manuel, porque os registradores 

não sabem a ortografia das línguas moçambicanas. Mas vontade 

política, não há... 

 

* 

Pedro sente-se frustrado por tentar ações junto à direção da RM que, por falta 

de verba135 ou de interesse político, acabam por não sair do papel. Desde os anos 90, 

o sucesso das ações em prol das línguas bantu na comunicação social (radiodifusão) 

dependem mais do esforço e abnegação dos profissionais de radiodifusão que, 

mesmo em face a difíceis condições de trabalho, não deixaram de cumprir suas 

                                                           
135 Segundo Mário et alii (2010), nos termos do disposto na legislação que as criou (decretos nºs 18 e 19 de Junho de 1994), 

tanto a RM como a TVM derivam a maior parte do seu financiamento a partir de dotações orçamentais do Estado. Em 2009 
o subsídio do Estado representou 60 por cento dos seus orçamentos totais, de acordo com informação disponibilizada pelos 
responsáveis das duas empresas. [...] O Presidente do Conselho de Administração da TVM, Simão Anguilaze, diz: “Na realidade 
não existe um sistema de financiamento para a radiodifusão pública em Moçambique”. De forma unilateral, e sem qualquer 
preocupação em relação ao programa de prioridade e orçamento das duas entidades, o governo assinou um contrato 
extraordinário de cinco anos com a Rádio Moçambique e de três anos com a TVM em 2006. “O Ministério das Finanças 
simplesmente decidiu cortar o nosso orçamento em 20 por cento e disse que deveríamos aumentar as nossas receitas 
comerciais para fechar o défice”, afirma Benedito Djedje. 
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obrigações profissionais (DIMANDE, 1996, BA KA KHOSA, 1996; MÁRIO, 2008). Os 

mesmos problemas que são levantados pelos locutores, gestores e diretores de 

programação são resolvidos em âmbito interno, muitas vezes a expensas próprias. 

Pedro queixa-se, por exemplo, que dois dos debatedores não foram nessa última 

jornada, pois os que estão a organizar não relembram o compromisso, não ficam 

insistindo, telefonando. Na tentativa de me aprofundar nessas questões das línguas e 

a comunicação social, peço o contato de um desses jornalistas, para entrevistá-lo. 

Gravei uma longa entrevista sobre a presença das línguas autóctones moçambicanas 

na radiodifusão e na mídia escrita, com o jornalista Tomás Vieira Mário, que cobriu as 

conversações de Roma, as quais puseram fim ao conflito armado em Moçambique 

em 1992: 

 

Situação de fala: Entrevista semiestruturada (excerto) 

L: Letícia  

T: Tomás Vieira Mário 

 

L: Qual o lugar do português e das línguas bantu moçambicanas na 

imprensa e na radiodifusão? 

T: A imprensa sempre pertenceu à elite, e a elite era letrada em 

português, nos colégios de padres. O domínio do português sempre 

teve, ao longo das fases históricas deste país (e até hoje), o 

seguinte estatuto: diferenciar a elite que o domina bem. De todos 

os recursos sociais – para os moçambicanos que têm consciência 

desse estatuto – um dos que tem maior valor é o domínio do 

português.  

L: E hoje? 

T: Hoje, 50% da bancada de deputados, por exemplo, não têm o 

domínio pleno da língua nem em seus discursos, quanto mais da 

língua escrita. Então, é natural que ele negue a língua da mãe, 

que é justamente a que o faz envergonhar-se. É um problema de 

auto-estima. No Malawi, dois deputados podem falar no Parlamento 

em língua autóctone local, e isso ter o mesmo prestígio que o 

inglês; em Moçambique, jamais. Só usariam o xichangana num 

contexto muito relaxado, para fazer uma piada. As línguas 

moçambicanas só vão ser valorizadas no dia em que um ministro, 

um chefe de Estado for para o palanque e falar em uma língua 

moçambicana, não por demagogia, mas por acreditar no seu 

estatuto. 

L: Essse estatuto foi contruído historicamente? 
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T: Sim. Mesmo na época colonial, mesmo quem era assimilado, tinha 

de dividir-se em dois: aprender a comer com talheres, falar 

português, rezar a deus, mas à noite, em casa, voltava à sua 

condição moçambicana, comendo com a mão, falando xitswha, 

pedindo aos mortos.  

L: Ter um comportamento fora de casa e outro em casa? 

T: Meu pai, por exemplo, conciliava essa condição (ele era 

professor primário) com a seguinte atitude: “eu peço aos mortos, 

para pedirem a Deus...” e imagino que essa era a condição deles 

em muitos aspectos, mas nunca renunciar aos antepassados, aos 

costumes à língua, à tradição, à família. A idealização do “homem 

novo” que deveria “matar a tribo para criar a nação” era 

exagerada, era burra, quer dizer: se tirar todas as pessoas que 

eram polígamas, todas as mulheres que aceitavam ser a segunda, 

todos os que cultuavam os mortos, não sobrava ninguém. Não havia 

na verdade esse “homem novo”. Havia sempre uma compensação: por 

exemplo, a pessoa tinha um nome em português registrado em 

cartório e tinha outro nome tradicional em casa. Até hoje é 

assim. 

L: E a decisão pelo português como língua oficial depois da 

independência? 

T: O que aconteceu é que o português também evitava as 

conspirações. Se numa reunião de revolucionários de várias 

origens um é makhuwa, o outro é mathswa, o outro é manyica e 

dois makondes começam a confabular entre si, vão despertar 

desconfiança. O tribalismo, que era uma arma de desagregação do 

colonizador, foi nacionalizado, foi incorporado convenientemente 

pelo novo governo. Assim, além da conotação da baixa auto-estima, 

as línguas moçambicanas também passaram a ser vistas como 

contravenção, como ameaça. 

L: E quando deixou de ser assim? Quer dizer, houve um momento de 

abertura democrática que trouxe as línguas bantu à luz do dia, 

aos ambientes públicos? 

T: Em 1992, com o Acordo de Roma, quando a acabou a guerra, e em 

1994, nas eleições pluripartidárias, as pessoas ficaram sem ter 

para onde virar, então voltaram-se para suas raízes e criaram as 

Associação dos Naturais de Inhambane136, Associação dos Naturais 

de Maputo (da qual o atual presidente Guebuza era o presidente), 

Associação dos Naturais da Manhiça; são associações que promovem 

                                                           
136 https://pt-br.facebook.com/pages/Associa%C3%A7%C3%A3o-dos-Naturais-e-Amigos-da-Prov%C3%ADncia-
de-Inhambane-ANAPI/355708474456643 
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o desenvolvimento cultural e, entre outras coisas, promovem as 

línguas das respectivas regiões. 

 

Saber que no meio político e social se depende do bom domínio do português 

é um valor que se agrega e se reforça a cada fase histórica, um valor forjado tanto 

nas circunstâncias históricas (por exemplo, o evento que marca a decisão da elite que 

compunha a FRELIMO por adotar o português como língua oficial ou a repressão 

política do regime socialista de obrigar as pessoas a falar português137). A reação das 

pessoas a essas medidas incorpora um habitus de recolhimento, de isolamento, a 

ideia de que “da porta pra fora” não se pode falar a língua materna. Não obstante as 

línguas permanecem sendo faladas em certos espaços – seguem seus fluxos 

subterrâneos... Poucos lugares traziam nos anos 80 as línguas moçambicanas “à luz 

do dia, fora do quintais”.  

 A RM, por promover uma política de línguas in vivo, supriu de certa forma a 

falta de uma política in vitro mais clara e eficiente no que diz respeito à comunicação 

social em línguas autóctones moçambicanas, mesmo quando elas eram as línguas 

maternas de 98,8% da população de Moçambique (CENSO, 1980). Uma das queixas 

proferidas no discurso de abertura do III Seminário de Radiodifusão em Línguas 

Moçambicanas – em 1996 - dizia respeito ao descaso do governo para com este tema: 

Um dos fatores que ensombram o serviço de radiodifusão em línguas bantu 
é o fato de, tacitamente, o Governo Moçambicano até o presente momento 
ter pautado por uma política de evitação. Por seu turno, a Rádio Moçambique 
seguia uma política pouco clara e coerente. Política esta que padecia de uma 
falta de sistematização, o que conduzia a uma constante flutuação ou 
indecisão quanto ao tratamento radiofônico a dar às Línguas 
Moçambicanas138. 

  

Analisei, nos Anais deste III Seminário, nos sete painéis e dezenove 

comunicações proferidas por eminentes personalidades ligadas à radiodifusão e às 

                                                           
137 Em 1974, Armando Guebuza, atual chefe de Estado e na época Ministro da Administração Interna do governo de transição, 

anunciou a criação de campos ou centros de reeducação. Este tipo de programa foi característica de outros regimes 
totalitários socialistas, como o da antiga União Soviética ou da China, por exemplo. Na época, o ministro Guebuza estimou 
que existiam 75 mil prostitutas só na capital (embora o número contemple mulheres que viviam sozinhas e mães solteiras). 
Além de prostitutas, milhares de outras pessoas como dissidentes políticos, suspeitos de ligação ao poder colonial português, 
alcoólicos, autoridades tradicionais (como régulos e curandeiros) e Testemunhas de Jeová (um grupo cristão que recusa, 
entre outros, o serviço militar obrigatório) foram apanhados nas ruas das principais cidades de Moçambique, em particular 
em Maputo, Beira e Inhambane. Através do trabalho forçado na agricultura, as pessoas deveriam ser reeducadas e, nesse 
processo, aprender os princípios do marxismo-leninismo. Apesar de não haver dados oficiais, estima-se que, em 1980, cerca 
de 10 mil pessoas estariam concentrados em 12 centros de reeducação. (THOMAZ, 2008)  
138 Discurso do Presidente do Conselho de Administração da RM-Emissora Provincial, na abertura do III Seminário. 
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línguas bantu, os trechos que mencionam a questão do estatuto entre o português e 

as línguas bantu, dentre os quais cito alguns a seguir: 

 
Não há legislação específica sobre o tratamento das línguas moçambicanas. 
Há uma ausência, digamos, de missão clara sobre o estatuto das línguas 
moçambicanas. Em suma, ainda prevalece uma ausência de política 
linguística no país. (KATHUPA, 1996). 
 
Sendo o interesse da RM alargar as suas emissões a um espectro muito 
amplo da população, é imperioso que seus programas recorram às línguas 
moçambicanas, como aliás já tem se verificado. Esta é de fato uma grande 
responsabilidade para a RM, pois é neste momento o órgão com 
potencialidades únicas para se atingir toda a população de uma forma rápida, 
eficiente e barata. (FIRMINO, 1996). 
 
O uso de uma mesma língua não uniformiza nações e não anula diferenças 
de organização política e social. Partindo do princípio de que a maior parte 
dos moçambicanos se comunica nas línguas moçambicanas, é efetivamente 
através dessas línguas moçambicanas que a maior parte dos moçambicanos 
faz a unidade nacional, porque, quando falamos na necessidade de unidade 
nacional, falamos na igualdade de direitos entre todas as etnias, falamos do 
seu papel, e isso é dito nas línguas moçambicanas, para a maior parte dos 
seus cidadãos. (TOMÉ, 1996) 
 
No caso de Moçambique, pesem as dificuldades por que atravessa nossa 
rádio, ela tem grande papel a desempenhar na sociedade. Papel que não se 
deve circunscrever ao lado meramente informativo e recreativo, mas, e 
sobretudo, no lado da elevação do nível cultural dos moçambicanos. E aqui 
ela joga um papel importante no desenvolvimento das línguas 
moçambicanas. [...] Quando todos os falantes das línguas moçambicanas 
conseguirem comunicar-se através da escrita, quando existirem jornais, 
livros, revistas e outros meios de comunicação, as línguas moçambicanas 
terão seu desenvolvimento. (BA KA KHOSA, 1996) 

 

A RM é um exemplo de como a assunção de uma política de línguas em 

Moçambique pode gerar problemas, que mudam conforme o tempo. Por mais que 

haja empenho e boa vontade dos jornalistas envolvidos, a política de línguas 

desenvolvida pela RM, uma vez que não está integrada a uma planificação linguística 

estatal, depara-se com problemas que são muito difícieis de resolver na prática. No 

que concerne à radiodifusão em línguas bantu moçambicanas, por exemplo, 

presenciei um debate que tinha como tema a avaliação da competência comunicativa 

dos locutores da RM, partindo, inclusive de críticas dos ouvintes. Os debatedores 

eram três funcionários da RM: a Sra. Felizmina Velho, mestre em Linguística e a Sra. 

Fernanda Fernandes, mestre em Comunicação e o produtor da Emissora Provincial 

de Maputo, Antônio Novela. As comunicações abordavam desde características de 

expressão linguística criticadas pelos ouvintes, como o uso indevido do conjuntivo ou 

a mistura de formas de tratamento por parte dos locutores da rádio até as atitudes 
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adequadas e respeitosas que eles deveriam ter em relação ao público ouvinte. Uma 

crítica foi feita à Emissora Provincial de Maputo: a mistura das línguas xichangana e 

xirhonga na transmissão das notícias. Nesses espaços de discussão, os problemas 

são levantados a partir de dificuldades com o uso das línguas como ferramentas de 

trabalho, em ambientes concretos de uso. Na prática, há de fato muitos empecilhos e 

dificuldades quando se tomam iniciativas de fazer política de língua como se faz na 

RM.  

 

4.2.4. Missionários religiosos e o trabalho de tradução linguística  

 

Um dia, combino com Armando que me acompanhe até a Sociedade Bíblica de 

Moçambique a ver o trabalho de tradução e distribuição de Bíblias em Línguas Bantu. 

Nosso contato é um pastor da Igreja Metodista que trabalha na tradução da Bíblia para 

a Língua Cicopi. 

Primeiro, visito a sala onde se fazem as traduções. O processo é muito 

sofisticado. A tela de computador onde aparece o texto bíblico que está sendo 

trabalhado é dividida em janelas que apresentam uma versão do texto bíblico em 

grego, em latim, em inglês, em português, em xichangana, para comparações da 

várias traduções. O trabalho de tradução é lento, minucioso e tem muitas etapas. A 

Bíblia que está sendo traduzida é para o Cicopi. O pastor Vítor Mavulule, responsável 

pela equipe de tradução, conta-me que em 1976 foram primeiramente traduzidos os 

quatro Evangelhos pelo Padre Antônio Fonseca Maheme e outros. Essa tradução 

ficou pronta apenas em 1982. A tradução era feita em um bloco de papel e a caneta. 

Depois começou a ser datilografada. Após uma revisão e a tradução do resto do Novo 

Testamento, o texto foi lançado no ano de 2000. Em 2011, ficou pronta a versão com 

os Salmos. O pastor explica como funciona o trabalho de tradução. 

 

Situação de fala: entrevista semiestruturada 

L: Letícia 

P: Pastor Vítor Mavulule 

 
L: Como funciona o trabalho de tradução da Bíblia? 

P: É um trabalho contínuo e demorado, mas houve também 

interrupções. Uma das dificuldades é que o cicopi não tem 

escrita, a não ser um dicionário de 1941. Então nós traduzimos, 

e dez falantes da língua cicopi ouvem e identificam as diferenças 
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entre o que é traduzido e o que eles compreendem. Mas é 

importante que esses ouvintes venham de regiões diferentes, que 

falam variantes diferentes da língua. Assim, escolhemos pessoas 

que vêm de Chindenguele, Manjacaze, Zavala e Inharrime, e falam 

as respsctivas variações do cicopi. Outro critério é que esses 

ouvintes sejam de denominações diferentes em termos de igrejas 

(Metodista Unida, Metodista Livre Congregacional, Católica, 

Anglicana, Presbiteriana). 

L: E há homens e mulheres? 

P: Sim, homens e mulheres, jovens e adultos (faixa etária) 

e também há leigos, pastores e padres. O grupo é bastante 

diversificado. 

L: E como funciona? Há uma leitura coletiva? 

P: Não. Eles leem o texto em casa, colocam interrogações e 

trazem para uma reunião. Dão sugestões como: “em vez de casa de 

mim seria melhor usar minha casa, que é como se usa lá em tal 

região”. Em geral, os problemas tem a ver com a estrutura frasal. 

Temos também uma relação com o INDE e com linguistas da UEM, 

para consensualizar, padronizar a ortografia, etc. 

 

Na semana seguinte, volto para entrevistar o Diretor da Sociedade Bíblica de 

Moçambique, Reverendo Valente Tseco. 

 

Situação de fala: Entrevista semiestruturada (excerto) 

L: Letícia 

R: Reverendo 

 

L: A SBM trabalha com várias denominações religiosas? 

R: A SBM trabalha em conjunto com muitas instituições em 

Moçambique. A Comissão do Ministério da Educação, o nosso 

consultor faz parte dela. Instituições não-governamentais, 

instituições parceiras, Liga Bíblica, União Bíblica e a 

congregação de algumas igrejas, não todas. A ideia da SBM é de 

trabalhar com todos sem exceção, todo aquele que usa a Bíblia 

tem aqui as portas abertas. Nenhuma igreja é excluída, incluindo 

a católica. A nível nacional. A nível internacional, para além 

das sociedades bíblicas unidas, temos parceiros na Austrália, a 

Hosana, a KIA, etc.  

L: Que outros trabalhos desenvolvem, além da tradução do texto 

bíblico? 

R: Para além da tradução e distribuição das bíblias em línguas 

bantu, também têm projetos de alfabetização, primeiro em 

português, mas também estão começando em línguas bantu. A 

primeira Bíblia foi traduzida para o Xichangana em 1923. A 
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segunda foi em ronga, a terceira em cithswa... à medida que os 

fiéis iam querendo... A Bíblia só faz sentido pra quem sabe 

ler... Por isso, temos um outro projeto que se chama “A fé é 

pelo ouvir”. É uma Bíblia em áudio, dessa organização chamada 

Hosana. Temos outra instituição parceira, que está a desenvolver 

a Bíblia falada. Tem dramatização, áudio... Já temos a gravação 

em nove línguas: xichangana, xirhonga, gitonga, ndao, lomwe, 

cisena, citshwa, português. A distribuição é gratuita para as 

igrejas. Pelo menos 30 minutos por semana seguido de um debate 

da comunidade. A nossa tradição é oral, as pessoas leem muito 

pouco.  

L: E em localidades em que não há igreja? 

R: Temos três em Maputo, temos cinco em Gaza, seis em Inhambane. 

Nós anunciamos essa vaga, as pessoas são avaliadas, 

entrevistadas, e as pessoas tem sua própria denominação 

religiosa.  

L: Mas vocês distribuem mais bíblias escritas ou bíblias faladas? 

R: Ah, não há comparação. Distribuímos no total, mais de 50.000 

bíblias escritas por ano. Faladas, só 1.500. Há um bocado de 

custo. Temos um outro projeto (mostra-me uma espécie de mini 

gravador) com o echuwabo. Com energia solar. Mas então é com uma 

pessoa só a falar. O aparelho é da China e a gravação é feita em 

Xai-xai (Gaza). Eles fizeram isso com base em um acordo. Nós já 

fizemos em 6 línguas. Mas existem Bíblias em 12 ou 14. Temos 

seis países vizinhos, Sualizândia, África do Sul, Zimbábue, 

Zâmbia, Malawi e Tanzânia. Então, o exemplo do Swahili, que é 

falado naquela região central, oriental de África, por causa 

desta fronteira que nós temos, nós da Sociedade Bíblica não 

precisamos voltar a traduzir oque eles já fizeram. A língua 

principal do Malawi é cicewe, ou cinyanja. Também tem Zimbábue 

então tem lá o Shona, então nós só revisamos. Onde há diferenças 

maiores nós procuramos fazer a nossa versão. A do Changana foi 

produzida por pessoas da África do Sul. Há 2000 línguas em 

África. Temos um pouco abaixo de 1000 traduções. 

L: Ainda há 1000 linguas que faltam... 

R: Há muito trabalho, muito trabalho... 

 

Missionários norte-americanos e suíços no final do séc. XIX, início do séc. XX 

vinham para Moçambique, mas paravam em Portugal para aprender um pouco de 

português antes. Por serem americanos, o inglês devia ser escondido, mandavam-

nos cladestinamente para o Zimbábue. De lá, vinham para Manica e Inhambane (cf, 

HEGELSSON, 1994, HARRIS, 1989 e 1998; RANGER, 1989). Eles desenvolveram 
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bíblias, dicionários e gramáticas em cithswa (Igreja Metodista) e xirhonga (Igreja 

Presbiteriana).  

Sabe-se que no período colonial, por mão de igrejas protestantes, houvera 
um esforço de fixação escrita das línguas, permitindo uma crescente 
alfabetização das populações, manifesta no fácil trato com a literatura 
religiosa amplamente traduzida nas línguas locais. Este esforço, embora 
centrado ao universo étnico, numa geografia precisa, teve o impacto de fazer 
chegar aos dias de hoje uma literatura que porventura se teria perdido com o 
tempo. Acresce-se a isto, embora reduzido a militância de poucos, o esforço 
de missionários católicos em recolher contos e provérbios, em elaborar 
dicionários e gramáticas das línguas veiculares das populações. Em 
consequência, era de se esperar que com o advento da independência estas 
iniciativas, ilhadas ao universo étnico, tivessem cidadania plena, gozando, por 
conseguinte, do direito de circulação e consequente confrontação com outras 
realidades culturais. (BA KA KHOSA, 2011) 
  

 Especialmente depois do Ato Colonial de 1930, segundo o qual a política 

colonial reforçava a integração da população indígena através da imposição da língua 

portuguesa, da educação e do cristianismo, as missões religiosas não-católicas 

sofreram perseguição e discriminação por catequizar em línguas locais. Segundo a 

historiadora moçambicana Teresa Cruz a Silva (1998, p. 399), a Missão suíça cunhou 

e desenvolveu uma cultura étnica, especialmente no processo de estudo e 

disseminação da escrita da língua, que contribuiu para a formação de uma identidade 

étnico-linguística tsonga. Esse tipo de educação da juventude nas missões 

protestatntes chamava-se mintlawa139  

O desenvolvimento da escrita levou à definição de limites entre o self e o 
other, estimulando a demarcação de fronteiras espaciais e temporais que 
ajudaram a diferenciar a sua comunidade (tsonga) das outras comunidades. 
O ensino da leitura e da escrita em língua vernácula e o seu uso para a 
evangelização reforçaram a noção de pertença a uma coletividade com a qual 
a população se identificava e compartilhava certos atributos. Uma vez que os 
missionários utilizavam a língua tsonga como veículo de comunicação, o texto 
impresso para o ensino do evangelho e para alfabetizar passou a ser uma 
necessidade imperiosa, levando ao estabelecimento de uma imprensa na 
própria missão. (CRUZ e SILVA, 1998, p. 399) 

 

As missões protestantes criaram a tradição do jornalismo vernáculo, com a 

publicação de jornais140 entre as décadas de 20 e 50, com artigos sobre a situação 

                                                           
139 Ntlawa é uma palavra tsonga que significa “grupo” (CRUZ e SILVA, 1998, p. 402). 
140 O jornal da missão suíça Nyeleti ya Miso: Papila va Vutonga ni Buronga (Estrela da Manhã: Jornal do Tsonga e dos Ronga), 
escrito em tsonga, era publicado na África do Sul (de 1921 a 1949) e depois distribuído em Moçambique. Mais tarde, ele foi 
substituído pelo jornal Mahlalhe: Papila va Vutonga, Wutshwa ni Buronga (Estrela da Manhã: Jornal do Tsonga e dos Ronga), 
publicado em Cleveland, no Transvaal.  
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política de Moçambique em tsonga, cithswa e xirhonga, que nunca poderiam ser 

veiculadas em língua portuguesa, desenvolvendo um tipo de ação subversiva. Nessa 

época os portugueses eram hostis às línguas africanas; os mintlawa permitiam aos 

jovens compreender melhor a realidade social e política, reforçando a tomada de 

consciência da fronteira entre a pertença e a não pertença entre colonizador e 

colonizado (CRUZ e SILVA, 1998, p. 402). 

Indubitavelmente, o trabalho dos missionários suíços e de várias outras 

denominações religiosas teve (e têm) um papel-chave no estudo das línguas 

vernáculas e no desenvolvimento da sua escrita e estandardização. Esse processo foi 

um importante veículo de contestação colonial, principalmente através dos jornais 

publicados pelas missões protestantes e posteriormente na tradução dos textos 

bíblicos. 
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5 - A ALTERNÂNCIA DE ATITUDES SOBRE O SIGNIFICADO SOCIAL DAS 

LÍNGUAS  

 

A identidade, sendo sempre em processo, em permanente 

dialética com o passado e com o Outro, não se conclui e nunca 

assume o perfil dos modelos prescritivos. (José Luís Cabaço) 

 

Neste capítulo final, proponho uma síntese interpretativa e reflexiva, depois dos 

relatos feitos, sobre algumas das perguntas que a etnografia permitiu fazer. A opção 

pelo método etnográfico, pelo sócio-interacionismo interpretativo, traz como uma 

vantagem a multiplicidade de conclusões possíveis. Lembramos com Peirano: o valor 

de uma etnografia é que esteja sempre aberta para novas pessoas trazerem novas 

perguntas e novas respostas. O mesmo problema ou os mesmos dados, nesta 

abordagem, podem dar lugar a duas ou mais interpretações. Estas que exponho a 

seguir foram aquelas que os dados permitiram a partir da minha visão neste dado 

momento.  

Por síntese interpretativa entendo uma sistematização complexa e globalizante 

das questões que apareceram transversalmente durante a pesquisa de campo, 

mantendo o duplo princípio metodológico e teórico que envolve (i) o princípio sistêmico 

pelo qual o funcionamento do todo retroage sobre o funcionamento dos elementos do 

sistema (ii) o princípio complexo segundo o qual o todo é ao mesmo tempo mais e 

menos do que a soma das partes. (BLANCHET, 2000, p. 57). No caso desta tese, 

veremos como em um contexto dado, em parte instaurado pela história recente e pela 

própria conformação etno-socioliguística do campo em estudo, o falante 

reproduz/produz/interpreta os usos linguísticos de uma maneira que radicalmente 

orienta e é orientada pela sua postura comunicacional; por consequência, a 

significação não reside “apenas” nos elementos constitutivos da mensagem, mas na 

atuação das disposições subjetivas que os âmbitos de eficácia dos usos das línguas 

condicionam em sua relação com a sócio-história de Moçambique. Para Gumperz 

(1996), a característica linguística desses índices de contextualização é tal, que não 

se pode interpretá-los fabricando abstrações generalizantes das situações concretas. 

O mesmo signo pode indicar, em certas condições, um desenrolar normal da 

informação dada, e, em outro, comportar significações contrastivas. Depende sempre 

dos condicionantes situacionais.  
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Em um primeiro momento 5.1, apresento os relatos finais dos sujeitos dessa 

pesquisa, já nas semanas de despedida, tempo de uma intensificação tanto das 

nossas experiências juntos como das discussões e posturas assumidas junto ao 

objeto de estudo. Depois, em 5.2, trato pela ordem três das questões que me 

inquietaram, deslocaram, instigaram e moveram nesses últimos quatro anos. A 

primeira diz respeito ao fluxo de atitudes e práticas linguísticas que têm lugar em um 

cenário de plurilinguismo; a segunda diz respeito à negociação dos valores e poderes 

das línguas em contato e a terceira trata de como se forjam essas identidades 

linguísticas híbridas que fazem da multiplicidade etnoliguística a característica da 

nação moçambicana.  

 

5.1 A modo de epílogo: terceiros relatos etnográficos 

 

5.1.1 “Se não fosse a minha língua, eu seria um estranho para eles”  

 

Dia 27 de agosto de 2012. Aula de Linguística Bantu sobre “Extensões 

Verbais”, uma propriedade dos verbos das línguas bantu de acrescentar traços de 

significado através de extensões pospostas à raiz do verbo. O professor pede 

exemplos aos alunos: 

 

P: E você, fala que língua? 

A: ... (fica calado, não responde) 

P: Ele não fala naaada! 

A:(indignado) Eu falo, sim! Falo changana, gitonga e xitswa!!!! 

 

Depois das férias, quando cursamos já o nível II da Linguística Bantu, a turma 

volta reduzida. Dos mais de sessenta alunos, devem restar pouco mais de quarenta. 

Narciso, João e Amâncio vão progressivamente abandonando-me no fundo da sala 

de aula e começam a tomar os lugares cada vez mais à frente, junto ao quadro-negro. 

Na volta da sua grande viagem ao Zimbábue nas férias, Narciso senta quase sempre 

na primeira classe. Quanto mais difíceis tornam-se as aulas, mais aplicado, o meu 

amigo. Não apenas presta toda atenção na aula, como dá exemplos do Cimanyka 

para cada fenômeno descrito. Quer promover a sua língua, chamar a atenção para 

ela. Esforça-se para compreendê-la em um nível mais teórico.  Um dia, no final da 
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aula, convoco-o para uma conversa: E então, quando vais contar-me em 

detalhes a viagem ao Zimbábue?” “Amanhã, Farai, amanhã hei de 

trazer o meu diário de campo para mostrar-te. 

Narciso passara duas semanas no Zimbábue. Mostra-me um diário de campo 

completo, detalhado, e faz pose de pesquisador. Muito diferente do menino que me 

mostrara um projeto de pesquisa de Psicologia da Educação todo rasgado alguns 

meses antes. Folheia as páginas e vai explicando-me o diário dividido em capítulos: 

começa com uma pesquisa detalhada sobre a história das fronteiras entre 

Moçambique e o Zimbábue. A seguir, ele enumera, de 1 a 5, os transtornos da viagem, 

especificando as datas, os locais, as horas e minutos. Há episódios narrativos com 

títulos como “Aventuras em Harare”. Ele narra em 3ª pessoa, falando das ações do 

personagem Narciso, como se fosse um narrador externo: “Narciso partiu para terras 

longínquas, sem contato de telefone...”. Descreve o ensino de línguas africanas nas 

escolas de Ensino Médio do país vizinho, compara-o com o de Moçambique. Propõe 

em uma das escolas um inquérito sobre os estatutos das línguas lecionadas. 

Descreve detalhadamente uma aula e entrevista várias pessoas, alunos, pais, 

professores. Ao final do diário, finda a viagem, fala das surpresas, encantamentos e 

decepções e reflete sobre os aprendizados que teve. O diário deve ter mais de cem 

páginas. Eu fico sem palavras. Dou-lhe os parabéns, compartilho ideias sobre a 

experiência que teve, digo-lhe que aprendo com ele. Logo, muda de assunto, conta-

me que já está na terceira tentativa de namorar, desde então... “Iiihhh, pá, já 

estou a ficar velho... preciso arrumar uma mulher, Farai, mas 

essas meninas não me querem...” 

Pergunto-lhe se finalmente ele pôde fazer as aulas de inglês, tão almejadas. 

Ele responde que não, que não encontrou os parentes, que não tinha dinheiro, que 

inclusive “furou” a fronteira pois não tinha sequer os documentos. Ele traz porém uma 

série de novas informações: diz que, além da valorização que ele estava aprendendo 

a dar à sua língua, o Cimanyka, de perceber naquela nossa viagem a importância de 

falar com os avós, os tios, registrar os ritos, a tradição oral, etc., (agora ele arregala 

os olhos e conta como uma grande novidade) ele percebeu que não foi graças ao 

inglês que ele foi bem recebido e pôde comunicar-se do outro lado da fronteira: foi 

graças ao Cimanyika, uma língua inteligível com o Shona, língua franca do Zimbábue. 

“Víssi, Farai? Foi a minha língua, (fala com ênfase e bate no peito) a 

miiiinha língua que eu falei com aqueles senhores de lá, com o 
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diretor da faculdade... foi o Cimanyika, sim!” O português e o inglês, 

línguas de tanto prestígio, tão importantes na faculdade, em Maputo, não lhe serviram 

no país vizinho, em cujo contexto a língua de aceitação e de sociabilidade foi uma 

variedade supradialetal, transfronteiriça, comum com o Shona. 

Se não fosse a minha língua, eu seria um estranho para eles 

no Zimbábue. Eu não tinha documentos, credenciais, passaporte, 

nem currículo, nem carta de recomendação, eu só tinha a minha 

língua materna. Havia um controle de entrada de alunos na 

Universidade. Quando eu expliquei quem eu era em Cimanyika, 

aqueles policiais me respeitaram. Me abriram as portas. Depois 

inclusive me deram boléia para voltar do campus até a cidade, 

víssi? Víssi, Letícia? Eu me senti honrrrado, muito honrrado... 

Depois o diretor da faculdade de Letras lá teria que vir até 

Inhambane, onde se fala português, xitswa, cicopi e gitonga. Ele 

fala Inglês e Shona.  Então ele perguntou se eu podia servir de 

tradutor, falando português aqui e e traduzindo para o Shona, 

que é praticamente igual à minha língua o Cimanyika. Vísse?  

 

 

5.1.2. “Aqui a hierarquia das línguas é outra” 

 

Passo meu último mês em Moçambique preocupada em aproveitar ao máximo 

o pouco tempo que lá me resta. Ando pelas feiras de artesanato e livrarias imaginando 

sempre o excesso de peso na bagagem de volta ao Brasil. Gostaria de escolher 

capulanas para minhas irmãs, mãe, tias, melhores amigas. Peço que minhas três 

colegas mais próximas, Manuela, Paula e Palmira, acompanhem-se à tradicional Casa 

Elefante, a mais bela e completa loja de tecidos africanos de Maputo. Elas dizem-me 

que as lojas da Av. Guerra Popular não são tão famosas, e portanto são mais baratas. 

Olhamos nas paredes repletas de tecidos empilhados de cores fortes, padrões e 

estampas muito diversos. Muitas das capulanas têm inclusive desenhos de símbolos 

nacionais, ou imagens de datas patrióticas comemorativas. Em meio à profusão de 

tecidos, enquanto esperamos longos minutos para sermos atendidas, eu lhes 

pergunto: “Como vocês aprendem tudo isso? Ou seja, todos os 

significados e regras que envolve o uso da capulana?” Manuela 

responde:  
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M: Ahhh, isso se aprende na família, com a mãe, a avó, as tias... 

L: E se tu chegas na aldeia recusando-se a usar capulana as tuas 

tias também lançam feitiços? (volto a provocá-la lembrando de nossa conversa de 

uns meses antes) 

M: Ahahahaha... pois... acho que sim, hahahaha... 

L: E vocês acham que, quando forem mais velhas e tiverem a idade 

de suas avós, de suas tias... vão portar-se assim com suas netas? 

Quer dizer... como pensam na transmissão desses costumes à 

próximas gerações? 

H: Hummm... não sei... às vezes o que falamos não é o que 

fazemos... O que ensinamos aos filhos não é o que fazemos. Por 

exemplo, os pais proíbem o filho de falar changana em casa, mas 

falam escondido do filho, apenas entre eles. Então o filho também 

aprende changana escondido dos pais, na rua com os amigos. Mas 

tanto filhos como pais falam, sem assumir uns pros outros... 

Então um dia, os pais notam que o filho está a falar changana e 

perguntam: “onde você aprendeu a falar assim?”. É assim... Eu 

conheço uma menina que é filha de pai português e mãe indiana. 

Ela fala changana com outras crianças, e os pais nem desconfiam! 

Então, mesmo que não se ensine, se aprende de alguma forma... A 

transmissão dos costumes moçambicanos acontece porque tem que 

acontecer... 

L: Paula, lembras quando em frente à tua tia, não falaste comigo 

em português porque lá no lobolo disseste que a hierarquia das 

línguas era outra? 

Paula: Sim... 

L: Explica-me de novo o que entendes por isso... 

Paula: Isso depende do poder que tem a pessoa com quem estás 

falando. Minha avó, por exemplo. Boa parte dos mais velhos, a 

quem devemos respeito, não falam português. É importante saber 

falar com eles sem precisar de intérpretes. A hierarquia é outra, 

também, porque às vezes é bom sentir-se mais africano, mais 

moçambicano. 

 

5.1.3. “Professor de línguas aqui é tradutor cultural” 

 

Em minha última semana, em finais de setembro, os momentos finais do 

trabalho de campo são intensivos. Com a proximidade da partida, o olhar fica mais 

perceptivo, como se não me pudesse escapar nada, nada pudesse ser deixado pra 

trás... Em uma das últimas aulas, o professor está a falar das relações de parentesco 
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e sobre por que razão não há, em algumas línguas bantu, como Ximanyka ou 

Xichangana a palavra para designar “primo”. “As relações de parentesco aqui 

são ou horizontais ou verticais. Ou se é irmão, ou se é filho. 

Se não há o conceito, não há a palavra para designar o conceito. 

É interessante perceber como cada língua veicula uma cultura.”  

Amâncio está sentado à minha frente e no meio da aula vira-se para dizer-me 

que precisa contar-me no intervalo um sonho que tivera comigo, muito 

impressionante. À saída da aula, sentamos no pátio, e ele me conta. Eu acho tão 

significativo, que pergunto se ele pode contar novamente para que eu grave.  

O Nyao é uma dança que se realiza na província de Tete, uma dança 

que é realizada nas cerimônias fúnebres e em momentos de festas, 

de colheita. E nesta dança os praticantes são homens, são homens 

mascarados que dançam ao som do tambor, e as canções são cantadas 

por mulheres... só pode fazer parte desta dança um grupo de 

pessoas preparadas. Não é qualquer pessoa que vai, que pensa que 

quer dançar e dança. Há uma cerimônia própria de preparação 

primeiro para fazer parte do grupo, e esta dança quem não faz 

parte nem nunca participou não pode se aproximar das pessoas 

quando estiverem mascarados, nem quando estiverem a dançar, já 

ninguém deve se aproximar dos mascarados, dos dançarinos. 

Ninguém se aproxima deles, pois, quando se entra em contato com 

essa pessoa, eles fazem perguntas sobre o significado daquilo 

que só eles sabem. Se tu não respondes, ele sabe que tu não fazes 

parte do grupo, dessa dança... já não pode... as pessoas vão se 

acostumando porque sabem que eles não querem interagir com as 

pessoas. As roupas são roupas velhas, trapos e penas de aves... 

põem máscaras. As máscaras são feitas de pano, de madeira. Quando 

começa a dança, as pessoas só podem assistir de longe, a uma 

distância, afastados. Eu sonhei que tu ias fazer um trabalho de 

pesquisa na casa de um senhor lá nessa região. E quando os Nyao 

saem, eles gritam, para as pessoas saberem que estão a passar e 

não saírem de casa. Eles vinham na tua direção e você parou, as 

outras pessoas continuaram a andar e e você aproximou-se deste 

Nyao e o abraçou. Eu assustei, não é normal alguém se aproximar 

assim de um Nyao, ainda mais abraçar. Eu disse ao meu primo: 

“Essa pessoa que está a abraçar o Nyao, eu conheço! Eu não sei 

o que vai acontecer ali.” Era de se imaginar que algo fosse 

acontecer de mau, alguma coisa, algum feitiço. Mas entretanto, 

terminou o abraço. E você, quando quis continuar a andar, você 

entregou a ele alguma coisa que eu não vi o que era. Os outros 

Nyaos todos ficaram como se estivessem contentes. 
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No mesmo dia, Armando diz que ele, a esposa e a filhinha têm um presente 

para que eu leve para o Brasil. Que ele vai passar em minha casa para entregar. No 

sábado anterior à minha partida, ele vem desde o bairro onde moram (mais de uma 

hora e meia do Centro da cidade), deixa o presente, um artesanato em madeira, e vai-

se embora, para chegar a tempo da aula de catequese que dá para os jovens da igreja 

do seu bairro. Disse-lhe que ele havia sido o primeiro colega e interlocutor, que fora 

muito importante para mim, no primeiro dia de aula, ouvir a pergunta que ele me fizera. 

Agradeço a interlocução, a inspiração para as inúmeras questões que eu estava 

levando comigo e sobre as quais refletiria nos meses seguintes. 

Sabes, Letícia, eu e meus irmãos nos criamos com minha mãe 

solteira, vendendo laranjas na rua, carregando aquela bacia 

cheeeia (eleva o tom) de laranjas sobre a cabeça. Cresci querendo 

estudar, aprender, mas em um sistema de ensino em que os nossos 

costumes não eram considerados, não eram válidos na escola. Então 

tu vens aqui e nos faz pensar sobre isso tudo... Eu sonho em 

poder ver a nossa cultura ensinada na escola, que a timbila que 

viste em Zavala seja estudada na escola. Quero que os alunos não 

tenham vergonha da nossa cultura, que estudem o que é nosso. 

Quero que no futuro nos afirmemos sem perder o coração da 

sociedade, que é a cultura, que é o essencial, o chão onde 

pisamos. Se não temos o chão para pisar, para plantar a folha de 

mboa, cacana, feijão nhemba, mathapa... aí ficamos sem chão, 

perdemos o chão sob nossos pés. Professor de línguas aqui é 

tradutor cultural. Tem que fazer a ponte entre os mundos. As 

crianças nas regiões mais afastadas, por exemplo, querem saber 

falar as duas línguas, para poder servir de ponte para os mais 

velhos, os anciãos que só falam a língua local. Mas nós não damos 

valor a isso. Não somos ensinados a valorizar as nossas línguas. 

Então, quando vemos que alguém vem de fora e dá importância a 

essa questão, isso nos obriga a pensar, a valorizar, a entender. 

 

 

5.1.4 “Não saber falar português não significa que a pessoa seja menos inteligente” 

 

Depois que voltei ao Brasil, em outubro, quis continuar comunicando-me com 

os amigos que fiz em Moçambique, e foi com muita satisfação que vi essa 

possibilidade conscretizar-se nas redes sociais virtuais, como o facebook. Pude dar 

prosseguimento ao contato com alguns dos sujeitos da pesquisa, em uma espécie de 
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netnografia. Nessa rede, em finais de 2012, criou-se uma página chamada Línguas 

Moçambicanas Escrita Livre, que no primeiro mês teve adicionados 700 amigos, 

número que hoje elevou-se para 1.612. O objetivo era promover a escrita em línguas 

bantu em um ambiente virtual de interação.  A iniciativa partiu de um dos sujeitos da 

rede de pessoas que conheci durante minha pesquisa, o qual pede anonimato sobre 

essa autoria, por acreditar que assim poderá saber que críticas sofrerá por parte dos 

colegas: “Sabes, podem pensar coisas políticas...”. À data da criação 

ele escreve-me no chat: 

[...] 

S: Ontem debatemos sobre questões de valorização de línguas e lá 

poderás ver coisas que te interessarão. Para a tua pesquisa. 

L: E eu posso adicionar-me ao grupo? 

S: Claro, a ideia é ensinar as pessoas a escrever nas línguas 

moçambicanas e depois motivá-los para que possam publicar 

conteúdos nas línguas moçambicanas na internet. 

L: Isso me parece muito bom... 

S: Precisamos partir para ações mais efetivas. Depois, no final 

do ano, penso em lançar outra ideia, que consistirá na criação 

de uma página grátis onde cada pessoa poderá aprender as linguas 

mocambicanas atraves da internet... vou trabalhar para integrar 

17 linguas. 

L: sim, compreendo. 

S: um site para disponibilizar os conteúdos do que já se 

tem: ortografia, gramática, cultura, etc. Tem de ser uma página 

forte, que tem imagem, cor, som, vídeos... 

L: Sim, tens razão, as redes sociais hoje são uma ótima fonte de 

divulgação... 

[...] 

Desde a criação da página até hoje, ou seja, durante um ano e meio, 

acompanhei as discussões, postagens, comentários e compartilhamentos escritos em 

muitas línguas bantu diferentes. Os tipos de postagem no mural dividem-se em (i) 

perguntas lançadas para serem respondidas nas várias línguas, como por exemplo: 

“Como se diz na sua língua moçambicana X?” (ii) polêmicas lançadas a debate, como 

o que os internautas pensam sobre as expressões pejorativas de “XINGONDO” e de 

“MACHANGANA” para designar pessoas do norte e do sul, o papel das línguas nas 

eleições e na função pública, declarações de personagens públicas como políticos, 
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escritores e artistas envolvendo questões de identidade nacional, notícias que 

envolvem controvérsias sobre a questão das línguas etc. (iii) ensinamentos de 

Gramática das Línguas Bantu. Em geral, cada postagem tem não apenas uma série 

de comentários que fomentam o debate, mas têm compartilhamentos nas páginas dos 

seus amigos, multiplicando discussões e espalhando-se pela rede. Transcrevo abaixo 

algumas dessas postagens, que me pareceram relevantes para o que discuto nesta 

tese: 

As línguas moçambicanas nunca tentaram criar a tensão política. 

Os sujeitos, os políticos, as leis, as ambições e as armas são 

os causadores da perturbação social. Por isso, as línguas 

moçambicanas sempre pautaram pelo entorno comunicativo comum, 

pela interacção e constituição de entendimento. Contudo, as 

intenções dos sujeitos usando as línguas transfiguram, manipulam 

os sentidos para ganhar objectivos. A língua é o poder! 

 

Escrever uma língua é desenhar a sua cultura! Postar conteúdos 

escritos em Línguas Moçambicanas na Rede Social é algo adequado 

aos sujeitos do século XXI. Assim o fazem na Índia, China, 

Rússia, RSA, Congo, Nigéria, Paquistão, Camarões, Ucrânia, 

Polónia, Swazilândia, Suécia, Haiti, Comores, Japão, Nova Papua 

Guiné, Mongólia, etc. O orgulho nacional não se fala, mas sim 

faz-se. Temos que demonstrar a nossa moçambicanidade, em todos 

os cantos, incluindo também nas redes sociais. 

Um simples “bom dia” escrito na sua língua moçambicana será um 

orgulho alimentado aos falantes que lhe responderão com um “bom 

dia”. Aprendi com os amigos a agradecer assim: Asanti sana, 

Zikomo, Nabonga, Nyibongide, Tatenda, Koshukhuro! (5.11.13) 

 

Claque em Xichangana no Afro-Basket Maputo-2013: Medo para quê 

e por quê? Eu vi e ouvi a claque em Xichangana num campeonato 

africano de basquetebol (AFRO-BASKET MAPUTO-2013). Esta é uma 

das mais simples evidências sobre o quanto as línguas são 

inocentes e nunca se excluem em qualquer espaço. Elas podem 

ocupar e servir qualquer evento em qualquer parte do mundo desde 

que os falantes tenham atitudes positivas sobre elas. Quem 

pensava que a claque do fim do jogo “claque da vitória 

confirmada” viria a ser cantada e festejada em xichangana? Os 

espectadores moçambicanos presentes no campo Club Desportos da 

Maxaquene deliravam-se cantando de mais no ar desde o primeiro 

jogo da Selecção Feminina de Basquetebol: 
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Salanini va makweru 

Hitatlela hiwonana 

Loko hosi yisvilava 

Salani salani salani (traduzido para tuga abaixo) 

 

Adeus queridos irmãos 

Veremo-nos outro dia 

Se Deus assim o quiser 

Adeus, Adeus, Adeus 

 

Recentemente, daquela página que envolvia todas as línguas bantu 

moçambicanas criaram-se outras, e a 5 de novembro de 2013, publicou-se na página 

o seguinte anúncio: 

Meus caros amigos, já estão criadas as páginas ou grupos abertos 

e interactivos no facebook. A ideia consiste em cada um vós 

adicionar-se a uma página ou grupo de acordo com as línguas por 

si faladas. Espero que possamos publicar conteúdos somente em 

línguas moçambicanas e ainda mais, que haja aprendizagem 

recíproca. Este é uma dos pré-requisitos que criei para 

acompanhar a II edição do curso sobre a escrita das línguas 

moçambicanas (grátis e semanal) que lançarei dentro de 

dias. Alguns grupos já arrancaram com a digitalização das línguas 

em suas respectivas páginas (ex.: Língua e Cultura Cicopi, 

Gitonga e Xichangana Escrita Livre). Vamos lá, pessoal, ninguém 

fará isto por este país senão nós os cidadãos. Afinal a nossa 

identidade neste mundo em rápida globalização está em nós. Os 

outros pelo mundo já adoptaram a nova versão da globalização, a 

GLOCALIZAÇÃO que é a globalização do local, a preservação e 

criação sociocultural e sociolocal. Um abraço! (5.11.13) (grifos 

nossos) 

 

A rede mostra-se como um espaço livre de exposição de ideias. Os 

posicionamentos dos internautas sobre a questão das línguas dá-se como um fórum 

de discussões, no qual todos podem manifestar-se, mais à vontade, talvez do que em 

outros cenários. As redes sociais não-presenciais, assim, mostram-se como um espaço 

de liberdade de expressão de opiniões e atitudes sobre a questão linguística 

moçambicana: 

Pelas nossas linguas damos o melhor de nos e sonhamos que um dia 

todos poderão usá-las OFICIALMENTE para expressar o que pensam. O 
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uso da língua portuguesa como a única lingua OFICIAL não combina 

com a Democracia (continua a ser uma lingua de exclusão). Nao 

saber falar PORTUGUÊS nao significa que a pessoa seja menos 

inteligente. 
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5.2 Discussão e síntese interpretativa dos dados 

 

5.2.1 A alternância de atitudes sobre o significado social das línguas em contato  

 O fato de muitos moçambicanos terem uma língua bantu como língua materna, 

e estarem em permanente contato com línguas de estruturas diversas, entre elas o 

português, facilita o surgimento de certos fenômenos do plurilinguismo em que o valor 

social das variáveis ganha maior diversidade e flexibilidade. A alternância e mistura de 

códigos (code-switching ou code-mixing), os empréstimos, as interferências são apenas 

alguns entre eles. No entanto, não é fácil relacionar a complexa estrutura do repertório 

linguístico com os significados sociais do comportamento verbal dos falantes, devido à 

amplitude dos fatores envolvidos, incognoscíveis em seu conjunto. Por exemplo, o 

sentimento de identificação com as línguas locais ou a preferência pelo português não 

variam apenas entre os falantes conforme a sua etnia, escolaridade, sexo, idade, bairro, 

mas em um mesmo falante conforme a situação de fala, o tópico, os interlocutores, a 

intenção, etc. Quanto maior a gama de relações pessoais do indivíduo, quanto mais 

alargada é sua rede social, maior variabilidade terão os estatutos das línguas, e a 

alternância de atitudes sobre elas tende a ser frequente e instável conforme, inclusive, 

os repertórios linguísticos dos outros falantes com que entra em contato ao longo da 

vida. 

Assim, confirmando um pressuposto da Sociolinguística Interacional, o valor 

social de uma língua não é um dado adquirido: ele é contextualizado e renegociado a 

cada ato de fala (GUMPERZ, 1982a). O que o contexto estudado em Maputo mostra 

é que, em uma situação plurilíngue, multiplicam-se de tal forma as possibilidades de 

alternância desses valores na negociação, que o que chama a atenção não são as 

atitudes em si, mas a transferência de uma atitude a outra, ou seja, a relação no 

mesmo falante entre uma atitude favorável e desfavorável em relação à mesma língua 

em um espaço muito curto de tempo (ou ainda uma atitude favorável em relação a 

duas ou mais línguas com estatutos sociais muito diferentes). A questão é: o que 

acontece quando a competência comunicativa envolve muitos desempenhos com 

muitas estruturas profundas que na interação assumem significados sócio-simbólicos 

diversos? A “competência comunicativa plurilíngue” consistiria na soma das escolhas 

entre as possibilidades e restrições em cada língua separada? Ou a percepção que o 

falante possui do significado social das línguas em seu conjunto pressupõe o estatuto 
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de cada escolha? Como se dá essa dialética na prática? Há uma hierarquia, uma 

espécide de diglossia encaixada situacional e idioletal?  

Os métodos de pesquisa atitudinal da Psicologia Social e da Sociolinguística 

Variacionista, abordados em 2.1, buscam em seus modelos teórico-metodológicos 

correlacionar esses valores sociais a fatores linguísticos e extralinguísticos e 

quantificá-los, dando muitas vezes um panorama abrangente das tendências das 

atitudes de tal sociedade sobre as línguas envolvidas no contato. A crítica teórica que 

procurei construir nesta tese – tendo como pano de fundo o cenário plurilíngue de 

Moçambique – defende que a esses panoramas “macro” escapam detalhes e sutilezas 

que uma descrição etnográfica das práticas linguísticas, contempladas a partir do 

ponto de vista do saber local sobre as línguas, permite. O método mais aproximado 

para este tipo de trabalho é o da Sociolinguística Interacional, que busca focar sua 

análise na interpretação dos valores sociais nos usos das línguas em interação. O 

processo, como indicam Gumperz e Blom (1972), consiste de duas etapas. Na 

primeira, os falantes captam pistas externas do ambiente e traduzem-nas em 

estratégias de comportamento adequadas; na segunda, essas estratégias de 

comportamento são por sua vez traduzidas em símbolos verbais. “Os determinantes 

deste processo comunicativo são os conhecimentos que o falante possui do repertório 

linguístico, da cultura e da estrutura social, e sua capacidade de relacionar esses 

conhecimentos às restrições ou balizas contextuais” (GUMPERZ; BLOM,1972, p. 65).  

Dessa forma, para os autores, o valor das línguas é definido situacionalmente, 

seguindo, principalmente, dois fatores que devem ser analisados: o contexto (cenário) 

e os papéis sociais que os falantes assumem nele. As características socialmente 

significativas de cada ambiente de interação imporiam restrições de motivações e de 

ação. Isso já foi exaustivamente tratado na literatura sociolinguística e ganhou nomes 

diferentes, como situação de fala (Goffman, 1964, Hymes, 1964), cenário (Blom; 

Gumperz, 1972), domínios de uso (Fishman, 1972), fatores condicionantes (Labov, 

1972).  

No entanto - e aqui desponta a questão crucial, para mim, a que tais modelos 

não respondem -, esses âmbitos geralmente não são considerados em sua 

mobilidade e flexibilidade, e sim dados a priori: são considerados como anteriores, ou 

explicativamente superiores e vitalmente posteriores (duram mais que) os atos de fala. 

Parte do problema levantado por mim neste estudo diz respeito ao fato de a literatura 

Sociolinguística considerar que atos de fala e contexto são essencialmente 
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separados, aqueles sendo condicionados por este. E se concebêssemos que ambos 

são inseparáveis? Ou se pensássemos que os atos de fala é que produzem o 

contexto? Que o contexto nada mais é do que a articulação desses atos de fala, de 

diversos e muitos atos de agentes envolvendo escalas de valores e poderes diversos? 

Portanto, prefiro a ideia de âmbitos de eficácia das línguas porque privilegia não 

apenas os territórios, os espaços onde as falas acontecem, ou os fatores 

condicionantes dos usos, mas a relação, o resultado da ação, as práticas, as potências 

envolvidas na cena em si. Por exemplo, se é um ritual cerimonial, se é uma sala de 

aula, se é uma brincadeira na rua ou uma conversa na mesa do bar, as potências das 

línguas envolvidas, a sua eficácia, os seus valores sócio-simbólicos e os ganhos que 

os falantes têm em cada situação não podem ser generalizados nem pressupostos.  

  Isso não tira a importância dos fatores contextuais. A ferida colonial não está 

cicatrizada. O pertencimento étnico tem inegável relevância. O português é de fato a 

língua de mais prestígio em ambientes institucionais. E a etnografia mostra que 

Narciso, Manuela, Paula e os outros alternam suas atitudes frente às línguas conforme 

as situações de uso e os interlocutores. Especialmente diante dos mais velhos, nos 

rituais que envolvem antepassados, ou nas aldeias, no ambiente rural, local onde a 

penetração do português é quase nula, optam pelo uso das línguas bantu e têm em 

relação a elas uma atitude favorável. Quando mudam de cenário, no pátio da sua 

casa, diante dos colegas, nos mercados, assumem-se falantes de línguas várias, 

conforme a situação. Porém, o cenário muda porque mudam os poderes vários que 

determinam o estatuto e o valor das líguas em contato; o seu conjunto em cada 

situação cria esses cenários, ou seja, os âmbitos de eficácia das línguas. Assim, o 

cenário e o evento são o pano de fundo para a eficácia, o poder de intervenção, de 

ação dos sujeitos. Estamos habituados, na sociolinguística a considerar que o cenário 

é que produz X e não o contrário. E isso procede, especialmente se pensarmos nas 

estruturas que a diferença colonial produziu. Quanto mais a situação reproduz as 

persistentes diferenças culturais de processos subalternos efetuados pelo encontro 

colonial, como uma aula na universidade, uma consulta médica no hospital, um 

congresso de “lusofonia”, ou uma audiência pública – tanto mais atento é o uso das 

línguas e expressões com que os falantes respondem a essa diferença colonial141. 

Esses exemplos envolvem mudanças claras nas definições dos deveres e direitos do 

                                                           
141 Tomada aqui como dimensão ontológica da persistência do colonialismo, da colonialidade do ser, da subalternização e 
do epistemicídio de outros conhecimentos e práticas devido ao encontro colonial (SOUZA SANTOS, 2006) 
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participantes na interação, o que é chamado por Gumperz e seus seguidores de 

alternância de códigos situacional. Por exemplo, embora nesses âmbitos a maioria 

dos atos de fala sejam proferidos em português e excluam de certa forma as 

variedades bantu, os próprios professores, médicos, linguistas ou políticos mudam em 

direção a adotá-las quando o ambiente envolve assumir traços de sua identidade 

étnica moçambicana. Ainda que o cenário e a situação social sejam os mesmos (no 

caso, o professor diante dos alunos em sala de aula), uma mudança de tópico ou de 

assunto pode ocasionar a mudança de uma língua para a outra (por exemplo, ele pode 

contar uma piada em Xichangana no meio da aula, e ao retomar a explicação sobre 

categorias morfológicas das línguas bantu, voltar ao português, o que reflete a 

configuração local de atribuição de funções e valores das línguas). É o que Gumperz 

chama de alternância metafórica de códigos, que, ao contrário da situacional, não 

pressupõe a mudança de papéis sociais: eles continuam sendo alunos e ele, 

professor, na mesma sala de aula, mas a língua que representa o poder/saber se opõe 

à língua subalterna e ‘marginal’. Quando tal situação é recorrente, ela entra para o 

repertório da comunidade de fala com determinado significado social (é comum em 

meio a conversas em português a interrupção para contar uma piada em xichangana, 

mas não é comum em uma conversa em xichangana, a interrupção para contar piadas 

em português), que pode implicar convergência, simpatia, pertencimento étnico, 

privacidade, etc.  

 Reitero que a ideia de domínio ou cenário permite imaginar uma série de 

acontecimentos sociais distintos, envolvendo performatividades várias, mas centra-se 

na fotografia da situação, ao passo que a ideia de âmbito de eficácia está relacionada 

à agência, à mudança de atitude, ao fluxo, ao travelling. Em outras palavras, um 

mesmo cenário, dependendo das restrições à interação proporcionadas pela mudança 

de participantes e de objeto da interação, pode dar lugar a muitos eventos de fala 

diferentes, e cada um pode envolver atitudes diferentes, também. Por exemplo, o que 

significa o fato de, no microcosmo de uma aula de Linguística Descritiva das Línguas 

Bantu proferida em português, algumas línguas reproduzirem os mesmos lugares de 

poder e de marginalidade perpetrados durante a colonização? E o fato de os 

estudantes mudarem de registro, de prática e de atitude quando chegam ao pátio da 

Universidade, ou em casa?  

A interação entre dois estudantes de etnias diferentes que vão ao quadro para 

exemplificar o funcionamento de suas línguas coloca-os em uma situação de 
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constrangimento em que os sistemas de distribuição de valores sobre o objeto de 

interação (status) não são os mesmos levados em consideração na interação desses 

mesmos alunos, na mesma sala, diante dos mesmos colegas, quando a aula termina 

e eles relaxadamente combinam o estudo na biblioteca, ou o almoço no fim de 

semana. Na primeira situação, as restrições são impostas pelo papel social que 

desempenham (alunos falantes de línguas com estatutos diferentes), pela presença 

de um elemento superior na hierarquia de saberes/poderes (professor), pela “plateia” 

de colegas, pelo tópico em questão (o funcionamento de sua língua materna), pelo 

código usado (metalinguagem da descrição linguística), etc. Há uma série de tensões, 

conflitos e hierarquias (entre os papéis sociais, entre os estatutos das línguas, entre a 

formalidade dos códigos, etc.), que se desfazem, na segunda situação, quando 

mudam as restrições em jogo. Trata-se de uma alternância de códigos focada no tipo 

de interação, no âmbito de atuação das línguas, que envolve cenário, papéis sociais 

dos falantes e valores das línguas. 

Às vezes, no entanto, fui surpreendida no trabalho de campo por um outro tipo 

de alternância que não é incomum em Maputo: a alternância de atitude sobre as 

línguas na mesma situação de fala. Na entrevista que me deu na Universidade, por 

exemplo, Manuela muda de atitude três vezes em relação ao português e ao 

Xichangana, conforme o tópico, ou o assunto: (a) o ensino blíngue e o uso das línguas 

no meio urbano, (b) depois o uso do Xichangana entre as tias no ambiente rural, e (c) 

finalmente a transmissão geracional – ensinar as línguas aos filhos (ou seja, com o 

mesmo interlocutor, na mesma situação de fala (entrevista), o que a fez mudar de 

atitude foram tensões que existem sobre as línguas dentro dela mesma). Muitas 

vezes, a tensão social básica, mínima, não é entre duas pessoas, duas classes 

sociais, ou duas línguas... mas entre ideias e heranças dentro do mesmo sujeito; entre 

as representações que eles têm daquelas pessoas, línguas, lugares, assuntos, 

situações, etc. Outro exemplo: Paula, diante de sua tia na cerimônia do lobolo, passa 

por cima de uma deferência comigo (que sou visita, estrangeira e falante da língua de 

“prestígio social”) e sequer se dirige a mim para traduzir a fala de sua tia em cicopi, 

justificando o prestígio dessa língua bantu diante do português durante o ritual familiar; 

porém, alguns dias depois, em sala de aula, afirma, como Manuela, que não ensinará 

aos filhos a língua bantu: “O que? Ensinar Cicopi aos meus filhos??? O cicopi é 
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considerado “a língua dos que limpam as latrinas da cidade!!142”. Mostra-se, em cada 

dúvida, em cada contradição, em cada escolha e suas múltiplas relações, a 

atualização de relações coloniais, nas quais os atores sociais estão sob permanente 

avaliação social. Nenhuma declaração, portanto, é vista como definitiva, nenhuma 

sentença é vista como final. Assim, o terreno dos poderes está em constante 

transformação, a partir das tensões, hostilidades, resistências e concessões 

perpetrados pelos agentes dessas mudanças, responsáveis não apenas por 

reproduzir, mas por alterar e construir essas relações herdadas da diferença colonial. 

Chamo de fluxo atitudinal, ou alternância de atitudes linguísticas a capacidade 

que um falante tem de flexibilizar e dinamizar no seu próprio idioleto essas oposições 

e subverter os valores das línguas na interação com os outros. Nessa alternância, as 

práticas linguísticas muitas vezes rompem com a expectativa de uso que opõe 

variedades de prestígio social em um extremo e variedades sem prestígio em outro, 

de acordo com uma lógica social não apreensível facilmente em um primeiro 

momento. Esta tese foi uma tentativa de observação dessa dinâmica da valorização 

das línguas, por meio de uma etnografia de fala em alguns âmbitos de atuação que 

me pareciam favorecer essa fluidez.  

 Embora fortemente balizada por normas sociais, a alternância atitudinal (mudar 

o axioleto dentro do mesmo repertório linguístico, ou seja, a alternância entre a 

variedade linguística que tem mais valor sobre as outras) vista em alguns exemplos 

descritos aqui nesta tese demontra que há uma relação dialética entre os fatores 

determinantes pela estrutura social e a liberdade de escolha das línguas nos eventos 

de fala pelos participantes na conversa. Ou seja, a determinação de axioleto não pode 

ser considerada apenas estrutural e social, mas também contingente e individual. É 

na soma das decisões baseadas nos repertórios linguísticos em contato que se dão 

essas relaçãos, e elas estão circunscritas ns processos sócio-históricos. Podemos 

situar, então, cada fala em círculos concêntricos de estágios consecutivamente mais 

complexos no processamento que o falante diz da informação contextual: atos de 

fala>eventos de fala> situações de fala>cenários. Se cada estágio inclui aquele que o 

antecede, de forma que o precedente é parte do insumo que afeta a seleção de regras 

do seguinte, a decisão do falante não se dá sem uma atenta e imediata identificação 

quanto à natureza do evento em questão; consequentemente a sua atitude segue 

                                                           
142 À época colonial, a etnia Copi, migrava para a cidade e tinha a função subalterna de limpar as latrinas da cidade. 
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essa variabilidade. Assim, o âmbito de atuação perpassa todos esses níveis e diz 

respeito à atitude que motiva a ação do falante (práxis). 

 Além disso, é importante lembrar que a escolha pela língua nunca é totalmente 

determinada e predizível, pois o grau de liberdade de escolha dos indivíduos está 

relacionado a aceitar ou não as sanções que pode sofrer pelo uso das línguas e ainda 

assim ter uma motivação que supere isso (Cf. os conceitos de dialética do controle de 

Giddens, 1979, p. 145 e de estrutura da conjuntura de Sahlins, 2005, p. 297, 

explorados em 2.2.1, que definem a maneira  pela qual as categorias culturais se 

atualizam num contexto específico por meio da ação interessada dos agentes 

históricos e dos aspectos pragmáticos da sua interação).  

 Imaginemos então que estes estudantes, em cada situação de fala, quando 

proferem cada uma das suas falas, co-sustentada por outros participantes, têm em 

mente esse arranjo de implicações sociais que é muito variável em um contexto como 

o de Moçambique. O fato de o valor das línguas se alterar sugere que as relações dos 

falantes baseadas na identidade com as línguas bantu pressupõe não uma fixidez, 

mas uma fluidez dentro do hibridismo identitário que os caracteriza. Os fluxos, em sua 

relação antitética com os limites, estabelecem a possibilidade do plurilinguismo 

societal estável, tal como se configura atualmente em Moçambique. Esta estabilidade 

é produzida justamente pela mobilidade que os falante têm em uma zona intersticial 

de uso dos seus repertórios linguísticos plurilíngues, que têm âmbitos de eficácia 

diferentes em cada espaço de atuação. 

 As minhas perguntas, então, tem a ver com a mobilidade da atitude. Ou seja, 

quais são as pistas disponíveis que indicam a mudança de valor que cada língua tem 

naquele momento? Se esse valor é variável, consequentemente a atitude dos falantes 

também, pois as diferenças entre as línguas não consistem apenas em diferenças de 

estrutura fonológica, morfológica, sintática, lexical, mas das funções sociais que elas 

desempenham em uma sociedade, quem as usa, como as usa, em que situações, 

qual a sua influência na sociedade. Assim, arrisco a afirmar que não se pode falar em 

“a língua portuguesa”, ou “o português moçambicano”. Quando Manuela fala que só 

vai ensinar português para os seus filhos, ela está referindo-se a uma certa língua. 

Quando ela diz que não pode aceitar que o curandeiro fale em português ou que a tia 

não admite que ela fale em português lá na aldeia em Gaza, está se referindo a outra 

língua. “Português” para ela, nessas duas acepções, assume um valor sócio-simbólico 

quase oposto. O enorme deslocamento que ela faz deve-se a essa zona de fronteira 
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que permite tal hibridismo identitário. Não se trata de uma contradição, pois a definição 

de língua passa pelo estatuto, pelo significado sócio-simbólico que assume para o 

falante em situações de fala específicas. Assim, conforme Firmino (2014) em tal 

situação de plurilinguismo, nem se pode falar de línguas, mas de categorias 

linguísticas. Os limites entre uma e outra são tão difusos e imprecisos quanto os 

significados sócio-simbólicos que podem adquirir em cada evento de fala. 

  

5.2.2 Ubuntu: permanência linguística e a noção de participação vital do ser 

 
Umuntu Ngumuntu Ngabantu  

(Uma pessoa só é uma pessoa através de outras pessoas) 
máxima dos povos Xhosa e Zulu 

 
 

No contexto descrito anteriormente, é difícil definir o uso das línguas bantu 

como apenas uma resistência ao português, conferindo a essa palavra um sentido de 

oposição, como esforço, como insurgência, como luta ou contestação. O que há é 

uma espécie de continuidade, de lealdade a essa estrutura de pertencimento, de 

prolongamento das tradições bantu. É mais uma permanência desse sujeito que 

busca continuamente construir e reconstruir seu “ntu” (ser) em meio a outros. A 

explicação dessa permanência há que se buscar na história pré-colonial africana. Aí 

encontraremos características importantes das culturas bantu. A primeira de todas é 

o que Altuna (2006) chama de participação vital, “o princípio-base da cultura bantu”. 

O que Senghor chama de “supranaturalismo” e outros de “pan-vitalismo”, pertença, 

heritage, etc. O que está subjacente ao sentimento de Ubuntu143. Muitas vezes, essa 

palavra é interpretada no Ocidente com o sentido cristão de generosidade, 

solidariedade, compaixão com os necessitados, mas tem mais razão se observarmos 

a ideia de pertencimento à organização das famílias, do parentesco, do clã, da aldeia 

e o vínculo inquebrantável que os mantêm unidos desde tempos imemoriais.  

                                                           
143 Segundo Ramose (1999) Ubuntu é um termo que se encontra em várias línguas banto. Trata-se de duas 
palavras em uma, a saber: “ubu” e “ntu” no grupo nguni de línguas; botho, “bo” e “tho”, no grupo sotho de 
línguas; e hunhu, “hu” e “nhu” em shona. Trata-se de uma categoria epistêmica e ontológica fundamental do 
pensamento africano dos grupos que falam línguas bantu. Ubu- como o mais generalizado ser se-ndo, está 
profundamente marcado pela incerteza, por estar ancorado na busca da compreensão do cosmos numa luta 
constante pela harmonia. Essa compreensão é importante, pois a política, a religião e o direito assentam e estão 
banhados da experiência e do conceito de harmonia cósmica. 
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Um dia, aula de línguas bantu, o professor explica que criança é “mwana”, mas 

não é apenas o filho do pai e da mãe, mas “todas as crianças aquelas que, pela minha 

idade, eu posso ter gerado e posso cuidar... então posso e devo tratá-los como trato 

os meus, todos os que estão sob minha responsabilidade”. Como então acontece no 

familioleto a continuidade entre pais e filhos de um sentimento de pertença étnica, 

linguística e identitária na transmissão linguística diageracional? E se ela não 

acontece, para onde vai essa pertença e participação vital? 

O filósofo sul-africano Mogobe Ramose define Ubuntu como “um dos conceitos 

filosóficos e um dos princípios organizacionais essenciais das populações que falam 

línguas Bantu. Estas populações precisam, face à globalização econômica, cimentar 

fortes vínculos de solidariedade, em primeiro lugar entre elas mesmas.” Em African 

Philosophy Through Ubuntu (1999), Ramose discute duas teses encontradas na 

maioria das línguas africanas vivas. A primeira é Motho ke motho ka batho e a 

segunda, Feta kgomo o tshware motho144. Embora seja muito difícil, afirma o autor, 

traduzir o sentido exato da língua original, o significado essencial da primeira é que 

“ser humano é afirmar a humanidade própria através do reconhecimento da 

humanidade dos outros, e sobre tal embasamento, estabelecer relações humanas 

respeitosas para com eles”. O segundo aforismo significa que “se e quando uma 

pessoa enfrenta uma escolha decisiva entre a riqueza e a preservação da vida de 

outro ser humano, ela deve optar pela preservação da vida”. Porém, o princípio da 

solidariedade juntamente com os princípios da partilha e do cuidado mútuo têm todos 

sido alvo de ataque pela globalização capitalista (voltarei a isso em 5.2.3).  

Compreender o pensamento e as manifestações culturais bantu, portanto, 

passa por uma fenomenologia da participação vital (ALTUNA, p. 48). A concepção 

que o Muntu (pessoa) tem do ser é sintética, unificadora, e todos os seres estão 

ontologicamente ligados. A partir da sua integração na família-comunidade pelo 

sangue-vida recebido dos antepassados, “essa corrente vital é uma força-energia de 

idêntica ‘qualidade’ porque partiu de um mesmo princípio. Entretanto, a sua 

‘quantidade’ está possuída, aumentada ou diminuída de maneira diversa nos variados 

seres da criação.” (ALTUNA, 2006, p. 48).  

A sua ontologia fundamenta-se no dinamismo do ser, que leva, desde a 

participação vital, à interação permanente. Por isso o “ntu” é capaz de 

                                                           
144 Expressões estão em Sapedi, uma das línguas que integra o grupo linguístico do Shoto do Norte (África do 
Sul) 
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aumentar ou diminuir. Eles insistem mais no aspecto dinâmico do seu “ntu”. É 

nesse sentido que se pode falar numa “dinamonologia bantu”. [...] As filosofias 

conhecidas da África tradicional possuem em comum ser dinamistas. 

Representam o mundo não como uma entidade fixa no ser mas como um devir 

em perpétuo crescimento. (ALTUNA, 2006, p. 52) 

 

Assim, o “ntu” é inseparável dos outros seres. Certo dia, quando um amigo 

moçambicano deixou uma gorjeta no restaurante, a atendente perguntou: “em nome 

de quem?” E ele disse o nome de família. Quer dizer: é em nome dessa família que 

ela deveria agradecer a dádiva. Por isso, também, a terra não é propriedade de um 

único indivíduo, como contou Narciso. Nenhuma pessoa, diz-se, pode possuir algo 

que pertence a todos, algo que tem o poder de vincular o passado e o presente. Assim, 

esse todo constitui um corpo, que a partir de um epônimo, se sucede pela instauração 

de novas linhagens com as alianças matrimoniais. Assim, nas culturas bantu, “toda 

sociedade, família, clã, tribo, nação pode ser considerada do ponto de vista da 

participação” (ALTUNA, 2006, p. 54). Mogobe Ramose (2011), explica que, na filosofia 

ubuntu, a comunidade é lógica e historicamente anterior ao indivíduo. Com base nisso, 

a primazia é atribuída à comunidade, e não ao indivíduo. Essa comunidade é definida 

como uma “entidade dinâmica” entre três esferas: a dos vivos, a dos mortos-vivos 

(“ancestrais”) e a dos ainda não nascidos. 

 Dessas considerações decorrem aspectos importantes a levar em conta nesta 

análise. Um deles é que existe uma ambivalência nesse princípio de participação: “ela 

é querida e cuidada até o delírio, porém também é temida pavorosamente. Assim, as 

comunidades bantu experimentam permanentemente a dialética do gozo e do terror, 

da paz-harmonia e da perturbação-desagregação, do amor-fraternidade e do ódio-

vingança” (ALTUNA, 2006, p. 54). Daí se explicam as reações de Narciso, Manuela e 

Paula ao temerem a zanga e a vingança dos antepassados caso falem outra língua 

que não é a deles: o fundamento e a justificativa da ‘magia’ e da religião tradicional 

encontram-se no pertencimento a essa totalidade concêntrica e harmônica dos 

mundos visível e invisível.  Outro princípio é que a comunidade de fala (e os grupos 

de referência para a “acomodação” da fala, segundo Bell, 1984) é mais alargada do 

que a conhecemos segundo nossos parâmetros ocidentais, já que envolve a esfera 

dos vivos, dos ancestrais e dos não-nascidos. 

 Então, o que eu chamo de permanência linguística está na ordem de um 

enraizado sentimento de pertencimento a essa coletividade, subjacente à filosofia de 

ubuntu. Esse sentimento gera uma tensa, conflitiva, emocionalmente intensa prática 
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de participação no mundo possível e disponível para os jovens sujeitos dessa 

pesquisa. Uma prática que, em tempo presente, tem de saber decidir o que fazer e 

como se posicionar neste mundo que herdaram. Não podemos esquecer que a 

maioria deles estuda para ser professor de português neste contexto educacional 

plurilíngue. Nas sociedades orientadas para a coletividade (ao contrário da nossa 

ocidental, orientada para o individualismo), há um tipo de sociabilidade subterrânea 

que fala de raízes muito profundas. Não que não haja espaço nessa coletividade para 

a agentividade do sujeito; há espaço, afinal, para a tensão entre o desejo individual e 

a vontade do grupo. Nessa linha, Narciso reproduz respeitosamente as fábulas e 

narrativas que ouvira de seus avós, acrescentando-lhes suas variações e seu talento 

como narrador; por outro lado, atualiza essa língua defendendo-a na aula de 

Linguística na universidade e na comunicação transfronteiras, alterando o estatuto 

que ela têm para si e para os outros. Curandeiros seguem as receitas de seus 

antepassados, mas falando em português com as gerações mais jovens que não 

compreendem línguas bantu, jovens que podem aceitar essa nova condição, ou 

rejeitá-la, conforme suas crenças. 

 Voltando à ideia de devir minoritário que exploramos em 2.2.2, a atitude de 

permanência linguística pode ser uma ação deliberada na esfera de uma escolha 

política e coletiva de reterritorializar as línguas desterritorializadas e construir 

identidades linguísticas híbridas em meio a essa interculturalidade. Assumir a prática 

de marginalidade das línguas bantu em relação ao papel ideológico e hegemônico da 

língua portuguesa e aceitar a desterritorialização de ambas é reterritorializá-las no 

espaço de fluxo, de intermediação, sendo e vindo-a-ser (no sentido de Ubuntu, que é 

um gerundivo, ou seja, um nome verbal denotando simultaneamente um estado de 

ser e de tornar-se), neste não-lugar, um devir minoritário e encontrando nele 

alternativas de escoamento, de vazante, fluidez, saída, ressignificando o valor sócio-

simbólico atribuído às línguas nas últimas décadas. 

Finalmente, ressignificar valores nos faz questionar a noção de domínios 

considerados “baixos” e “altos”, nomenclatura a que resisto aceder, uma vez que tais 

abordagens versam sobre lugares mais de “fixidez” do que de mobilidade e tendem a 

destacar a assimetria social como a dimensão mais importante a condicionar a 

alternância entre as línguas, assim contribuindo para a sua perpetuação, e impedindo 

emergir uma lógica distinta. Temos de lembrar que a consideração de alto e baixo, no 

contexto moçambicano, está inserida em uma arena na qual os falantes esforçam-se 
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diariamente por se apropriar, resistir e ressignificar o sistema ideológico monocultural 

que impuseram tanto o Estado colonial, como o Estado contemporâneo. O importante 

aqui é ponderar que no caso de África, as tradições populares locais, a educação em 

casa, a curandeira, a música, os ritos, os casamentos e falecimentos, a tradição da 

oralidade, da culinária, da medicina tradicional, etc. nada disso é domínio baixo, do 

ponto de vista do falante. As categorias e critérios segundo os quais julgamos o que 

está “acima” e “abaixo” em termos de valores culturais e linguísticos são relativos, 

conforme já discutimos em 2.2. Como lá mencionei, é fundamental perguntar: quem 

define (e desde que lugar) o que é “prestígio”? 

 De acordo com a Etnografia da Fala, para julgarmos o que determina alto e 

baixo, há que se considerar os saberes nativos. Interpretar as motivações 

sociolinguísticas de um falante moçambicano “decalcando-as” de uma verticalidade 

de valores baseados na cultura ocidental (por exemplo, almejar uma vaga e competir 

por ela no mercado de trabalho) e considerar a partir dela quais são os domínios altos 

(privilegiados) e baixos (desprestigiados) para todas as culturas do mundo, não 

apenas ignora os valores assumidos dentro do repertório comunicacional das culturas 

específicas, como reforça a circularidade de discursos que perpetua as instâncias de 

poder ligadas à lógica do sistema capitalista neoliberal em um contexto de 

globalização. Significa pressupor que todos os homens situam-se no mundo 

afirmando-se, como o ocidental, pela diferença, pelo que não é ele mesmo, e não pelo 

pertencimento, como uma continuidade do todo vital, como parte de uma harmonia 

cósmica (RAMOSE, 2010, p. 175). Ao contrário da noção ocidental que enfatiza a ideia 

de indivíduo como uma entidade fragmentada que age com base nas contigências de 

interesses pessoais, a concepção africana sublinha a ideia do ser humano como 

totalidade, tendo suas ações e seus direitos assegurados como tal145.  

 Nos dados desta pesquisa, os falantes apresentam comportamentos que 

podem ser aparentemente conflitantes ou contraditórios. No entanto, é importante 

entender as “contradições” que surgem nos dados. Se toma-se como pressuposto que 

há lugares predeterminados de prestígio, elege-se o português como a língua de 

maior status, e aplica-se o raciocínio inverso para as línguas bantu. Então assume-se 

                                                           
145 Mogobe Ramose (2010, p. 179), expõe uma filosofia dos direitos humanos baseados na filopráxis Ubuntu 
como uma resposta ao fundamentalismo econômico contemporâneo na forma de globalização. Seguindo sua , 
as populações falantes de bantu devem cooperar com todos os seres do mundo determinados a substituir o 
dogma mortal do fundamentalismo econômico, preferindo a preservação da vida humana através da 
colaboração à busca estrita do lucro. 
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que mercado de trabalho, universidade, assembleia da República são domínios altos, 

enquanto religiosidade, associação comunitária, família, ancestralidade, mercados 

são domínios baixos. Definir alto e baixo em termos sociolinguísticos nesses termos 

tem que implicações para a qualidade de vida dos cidadãos? Por que é mais 

importante se colocar no mercado de trabalho do que ter sucesso em um ritual de 

adivinhação? Proponho agora que se exclua essa categoria “prestígio” ou que se 

imagine que prestígio é uma categoria móvel e que pode depender de poderes vários 

para além daqueles estabelecidos pela classe dominante (do qual fazem parte a 

cultura letrada, a ciência da linguagem, a gramática, o dicionário, a norma-padrão, 

etc). O descentramento simbólico das múltiplas relações de poder (ou poderes) 

permitiria tirar os sujeitos da relação desproporcionada e sobredeterminada de 

oposição e de dominação. Permitiria conceber o processo de subjetivação que 

possibilita o reconhecimento e a valorização da diferença e a circulação por um terreno 

social em permanente mudança, negociação e avaliação. Esse fluxo se dá entre 

atitudes que podem coincidir com os estatuto que as línguas têm na sociedade, em 

termos de prestígio e poder (fatores externos) ou podem divergir desse padrão e ser 

motivadas por outros poderes, não hegemônicos (fatores internos). Nessa relação 

“entre” o repertório do indivíduo e a determinação social é que se vai construindo a 

cultura. 

Se as representações vêm da cultura, vem de dentro, vem da alma, dos 

antepassados, do mercado de trabalho, das relações com os colegas, das 

pretendentes a namoradas, dos professores despóticos, do patrão, etc. falar 

Cimanyika ou português tanto pode ser uma potência, um valor, um lucro, quanto uma 

vergonha, uma perda, um revés. O falante pode ser defensor da língua dos 

antepassados diante dos avós, para logo em seguida, ser um algoz a condená-la 

diante do diretor do Instituto Camões, seguindo ele próprio pontos de vista diversos 

sobre as línguas que usa, conforme as várias perspectivas que o habitam em uma 

identidade múltipla, fluida, mosaica, indócil. 

 Assim como, na experiência desses jovens estudantes de Letras de 20 anos, o 

uso das línguas é matéria de reinvenção e adequação constantes que desconstroem 

de certa forma nossa maneira ocidental de ver a questão que envolve língua e poder 

e nos propõem um diálogo entre o uno e o múltiplo, num mesmo patamar de valências 

e eficácias (e não em uma visão de hierarquia). Cada pessoa é um microcosmos 

linguístico que resume enquanto possibilidade e devir os valores que as línguas 
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assumem em dada sociedade. Retomando à ideia do Narciso de que a línguas não 

ocupam espaço, o que nela está pressuposto é que quanto mais competência 

comunicativa, melhor. Nenhum dos falantes nativos que eu entrevistei acha ruim saber 

falar muitas línguas bantu. Alguns acham ruim não haver ensino bilíngue em 

português e na sua língua materna. Outros gostariam de ver promovidas as suas 

línguas. Outros julgam ser mais vantajoso falar português e envergonham-se de falar 

língua bantu em certos contextos. Todos eles, no entanto, assumem essa identidade 

linguística múltipla e conseguem mover-se entre essas competências conforme 

sentem necessidade.  Assim, repensar o que é “alto” e “baixo” não representa negar 

as assimetrias de poder; mas colocá-las em perspectiva e em movimento. A estrutura 

social condiciona a diversidade de práticas dos falantes, mas não é uma abstração, e 

sim um conjunto de eventos sobre o quais eles agem, optam, intervêm. Nem todas as 

pessoas reagem da mesma maneira; sujeitos sociais e históricos diferentes 

respondem a isso diferentemente. 

  

5.2.3 Hibridismo identitário – ressignificação das práticas sociais e linguísticas 

 

 

Segundo Homi Bahbha (1994, p. 143) um traço importante do discurso colonial 

para a construção ideológica da alteridade é a sua dependência do conceito de 

“fixidez”. “A fixidez, enquanto signo da diferença cultural/histórica/racial no discurso 

do colonialismo constitui um modo paradoxal de representação: conota rigidez e uma 

certa ordem imutável, bem como desordem, degeneração e repetição compulsiva”. A 

principal estratégia discursiva dessa rigidez seria o estereótipo, que identifica aquilo 

que tem lugar fixo e deve repetidamente ser comprovado. 

O estigma social que recai sobre as línguas bantu (ver 4.1.2) e as estratégias 

dos falantes de defesa, permanência e fluidez no uso dessas línguas mostram a 

ambivalência que cerca a questão linguística em Moçambique. O que sugeri neste 

trabalho foi deslocar o reconhecimento imediato e estereotipado das imagens 

positivas ou negativas das línguas a priori, tal como declarado pelos seus utentes, 

para compreender nas práticas dos sujeitos os processos de subjetivação que o 

discurso estereotípico torna possíveis e as saídas e subterfúgios encontrados pelos 

falantes para subvertê-lo. Julgar os usos linguísticos em Moçambique a partir de uma 
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normatividade sócio-política prévia equivale a rejeitá-los, e não a deslocar o olhar para 

compreendê-los no cenário de dominação e dependência, poder e resistência que 

marcam o colonizado (e também o colonizador). Para entender a relação entre o 

estatuto das línguas moçambicanas e o do português é importante não sujeitar o 

julgamento a um juízo normalizador, deslocar a relação de uma teoria do poder, para 

uma teoria “dos poderes” (Foucault). Uma leitura assim permite identificar as zonas 

de fronteira que a relação entre as línguas impõe e as ações de transgressão desses 

limites por parte dos falantes plurilíngues. 

O próprio discurso de silenciamento desse contato, ou o sistema de 

representação homogêneo das línguas autóctones como um espaço unificado, é 

designado sempre de modo muito geral no espaço transnacional da língua 

portuguesa, onde não se menciona via de regra tal relação de mescla. Na tradicional 

questão nacionalista da unidade nacional moçambicana em torno da língua 

portuguesa (HONWANA, 1983; KATHUPA, 1985; FIRMINO, 2002), a não aquisição e 

o não acesso a essa língua pela maioria dos moçambicanos num espaço de 38 anos 

constrói lugares de miscigenidade etnolinguística de des- e reterritorialização das 

línguas envolvidas no contato. 

Em outras palavras, a zona de fronteira que no discurso colonial busca separar 

e excluir os falantes de línguas bantu por meio de epítetos e etiquetas identitárias 

(SERRA, 2013) permite, nas práticas desses falantes, a sobreposição e a 

multiplicidade polimorfa de usos e escolhas que constituem uma identidade linguística 

híbrida. Existe um espaço teórico e um lugar político de exercício dessa hibridez e 

fluidez identitária e etnolinguística nas práticas cotidianas dos atores sociais. Ignorar 

tal fluidez é que gera os estereótipos que simplificam o uso das línguas por considerá-

los de forma fixa e imobilizada (um makhuwa não tem chance na sala de aula, porque 

é makhuwa e está aí para confirmar esse lugar). Negar esse hibridismo identitário que 

permite ao falante a mobilidade sociolinguística constitui um problema para a auto-

representação do sujeito nos sentidos sociais e políticos da sua comunicação. A 

fixação disjuntiva de ou bantu/ou português estabelece uma atividade negadora por 

ambos os lados: negação de um homem novo, inserido em uma unidade nacional e 

consequentemente em um panorama internacional, e de outro lado o pertencimento 

regional e etnolinguístico. Somente a possibilidade de diferenciação e circulação entre 

esses lugares, que eu chamo de fluxo, é que libertará da fixidez dos estereótipos e 

estigmas que aprisionam o falante plurilíngue. Tal fluidez sempre aconteceu na 
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prática; ela apenas não foi reconhecida e legitimada por uma política linguística 

estatal.  

Uma cena fica-me na memória: por ocasião do M’saho, o Festival Nacional de 

Timbilas146 de Quissico, considerado Patrimônio Cultural da UNESCO, dezenas de 

grupos apresentaram-se, com suas orquestras de timbilas, bailarinos, marimbeiros, 

grupos de crianças, etc. como manda a tradição de festejar a colheita há centenas de 

anos. Da cintura para baixo, usavam vestimentas tradicionais, com palha de coqueiro, 

couro, pés descalços, máscaras, etc. Mas todos os grupos vestiam camisetas cor-de-

rosa choque do BIM – banco Millenium, que patrocinara a festa – que faziam parecer 

que todos os grupos fossem iguais. Como essa festa, a ressignificção permanente e 

a mobilidade tanto do estatuto das línguas bantu quanto do estatuto do português 

moçambicano nos diversos cenários sociais da nação é a característica da situação 

linguística atual de Moçambique. Por exemplo, tomemos o uso das línguas nos ritos 

tradicionais, como o lobolo da prima de Paula, a pitakufa que Armando explica. Eles 

não estão muito distantes de gestos cotidianos, como verter a bebida alcoólica e 

oferecê-la aos antepassados antes de beber, e de outras crenças, atitudes, ações, 

comportamentos que estão incorporados no dia a dia do homem bantu. Certos rituais 

podem implicar um alto grau de determinação gestual e linguística, enquanto outros 

dão-se de maneira mais negociável, mais flexível. Quero dizer com isso que da 

mesma forma como os gestos, as regras de seleção de valor das línguas ou 

variedades também podem ser flexibilizadas. A ressemantização ou os 

deslocamentos de significado social das línguas em uma sociedade em constante 

transformação não tem fim.  

Em alguns situações de fala isso é rompido e age contra o previsto – em outras, 

não. A explicação nativa para “os espíritos não ouvem se não são interpelados em 

línguas bantu”, que apareceu nas falas de Narciso, Paula e Armando, ou seja, 

atribuição dessa simbologia às línguas é que os mais velhos, os antigos da família, 

que receberam e transmitem essa herança cultural exigem do uso dessa língua 

específica. E se o fazem é por uma fidelidade não apenas ao ritual, aos antepassados 

mas àqueles que imediatamente acima, na hierarquia, dizem-lhes que a eficácia 

simbólica do ritual depende não só das oferendas feitas, de cada mínimo gesto - como 

o uso da capulana na hora certa, o vinho branco libado, e o uso das língua bantu – 

                                                           
146  
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mas do reconhecimento e do respeito que cada um desses elementos traduz. 

Entender por que permanecem línguas ou variedades que não tem prestígio passa 

por entender como as crenças e atitudes sobre ela são adquiridas e que tipo de 

motivações mantém vivos os saberes apesar de contrariar certa lógica (que tem a ver 

com prestígio, poder, mercado, etc).  

A construção dessa identidade híbrida se estrutura a partir de uma relação com 

a alteridade, pressupõe interculturalidade e é mediada pela força simbólica das 

crenças, saberes e fazeres da comunidade. Neste caso, o pertencimento a uma 

coletividade multiétnica, plurilinguística e intercultural complexifica a ideia de que 

pertencer a uma comunidade de fala, pois a sua principal característica é a habilidade 

para a mobilidade entre culturas. O ubuntu, que tanto enfatiza a importância vital de 

levar o “nós” a sério traduz-se, na prática, em um ‘polílogo’ [ou polidiálogo] de culturas 

e tradições a fim de promover a filosofia intercultural para a melhoria da compreensão 

mútua e a defesa da vida humana. 
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PALAVRAS FINAIS 

 

Todos os falantes com que entrei em contato em uma rede social de mais de 

cento e cinquenta pessoas na cidade de Maputo são atravessados pela questão do 

contato de línguas e pela diferença de estatuto entre elas. “Ser-no-mundo” envolve 

gerenciar uma competência linguística plurilíngue e repertórios linguísticos que 

pressupõem eficácias, potências e poderes variados nos uso linguísticos. E isso 

nunca é tranquilo. Tem como cenário um campo de batalha marcado pela tensão 

conflitiva entre o rural e o urbano, o escolarizado e o não-escolarizado, a tradição e a 

modernidade, o mundo de casa e da família e o mundo do estudo, do trabalho e da 

sociedade, o futuro tecnológico e a memória dos ancestrais, a administração pública 

e a religiosidade. São experiências que acontecem no corpo e na subjetividade de 

cada um, sempre como um processo inacabado, sempre em dialética com o Outro, e 

com o passado e o presente histórico. Acompanhando as práticas linguísticas dos 

sujeitos desta pesquisa e de suas redes sociais, vi múltiplas atitudes tensionadas 

dentro de um mesmo corpo, com a possibilidade de intranquilas e nem sempre 

convictas reversões e inversões de status, poder, prestígio, enfim, de eficácia 

simbólica agindo ora centrífugamente, numa direção contrária ao poder estruturante, 

organizador e centrípeto da língua oficial, ora alinhando-se a ele. 

Teórica e metodologicamente, a escolha principal desta tese foi basear a 

reflexão em uma etnografia de fala da comunidade de prática de um grupo de 

estudantes universitários plurilíngues na cidade de Maputo, e tentar compreender os 

eventos do presente etnográfico, com foco nas relações entre o uso das línguas e 

seus significados sociais, a partir de conceitualizações nativas, locais, endógenas. 

Retive minha atenção e foco nessa comunidade de prática, a fim de ilustrar a partir da 

experiência concreta dos atores sociais as asserções da pesquisa. Como sugere 

Carlo Ginsburg, em seu tratado metodológico baseado em um paradigma indiciário, 

“promover o detalhe de uma instância secundária a uma particularidade significativa”, 

não descartar o residual, o marginal que pode ser eloquente (GINSBURG, 2011, p. 

170). Os estudos atitudinais clássicos em sua maioria prescindem de uma análise 

contextual e etnográfica. Com este estudo, pretendi contribuir para a teoria 

sociolinguística com a proposição de uma abordagem quali-quantitativa de base 
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fenomenológica e interpretativa na descrição de atitudes em contextos plurilíngues, 

tendo em conta o contexto sócio-histórico onde se forjam essas atitudes.  

Minha pergunta era o que acontece num espectro multilíngue em que os 

repertórios linguísticos em contato são muito variados, não apenas em termos de 

quantidade de línguas e de combinações possíveis (falantes bi-tri-multilingues com 

proficiências diversas) como em termos da variabilidade de estatuto das línguas. 

Pareceu-nos importante descrever em eventos de fala específicos e em variadas 

situações de fala como se dá essa alternância de estatuto, que se apresenta altamente 

variável, uma vez que a participação em determinado grupo pressupõe limites, 

organização e adequação (alinhamento) de todos ou de alguns participantes. Nesses 

encontros, ou comprometimentos face-a-face, quanto mais línguas houver no 

repertório linguístico dos co-sustentadores da situação de fala, línguas com suas 

características sócio-simbólicas particulares, mais complexa é a relação e o fluxo 

entre as práticas e as atitudes em direção a elas. Assim, nesta comunidade de prática 

específica, o valor das línguas se alterna conforme os grupos de referência no sistema 

socioecológico que dá base à comunidade, pois as relações sociais abrangem tanto 

laços locais como supralocais, envolvendo padrões de comportamento diferentes e às 

vezes conflitantes. 

Nessa ordem de questões, a experiência individual do falante multilíngue ocupa 

um lugar especial na fissura da onipotência estrutural que sempre predominou na 

explicação dos fenômenos linguísticos. O que defendi aqui, com base na minha 

pesquisa de campo, é que não se pode medir atitudes, sem pressupor que atitude é 

algo que se modifica, se atualiza e se negocia a cada ato de fala, com base na prática. 

Por essas razões, medir atitudes através de um teste é como descrever a 

personalidade de alguém a partir de uma fotografia.  Atitudes não só não são 

instantâneas, como podem variar se forem olhadas no mesmo instante sob outro 

prisma, com outro foco, com outra iluminação. Uma investigação sobre os domínios 

das línguas, com inquérito direto aos sujeitos da pesquisa, ou uma indagação sobre 

os valores sociais de cada língua em contato que confirme estereótipos ou 

preconcepções sobre as línguas não produzem os mesmos tipos de dados que um 

trabalho etnográfico sobre as práticas reais dos sujeitos. Assim, embora a parte mais 

objetiva da pesquisa tenha fornecido um pano de fundo para o aprofundamento de 

algumas questões, ela não obteria as explicações que a abordagem qualitativa e 

interpretativa fornece para uma alternância situacional de estatuto das línguas. Essa 
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alternância de estatutos parece flexibilizar-se em um continuum de comportamentos 

alternativos com significados sociais específicos que atendem a restrições de 

situação, atores envolvidos, papéis sociais, tópicos, línguas em questão, etc. Portanto, 

a apreensão de tal diversidade e da alternância dos valores sociais das línguas, em 

termos metodológicos não deve, a meu ver, prescindir de uma descrição qualitativa, 

que complemente toda e qualquer generalização estatística. 

Isso não nega o peso identitário e definidor do status das línguas, mas desloca 

a sua existência biunívoca e fixa (status alto para classe alta e status baixo para a 

classe baixa, por exemplo) para um universo de circulação de vários poderes e 

haveres diferentes, performatizáveis e negociáveis nas ações sociais. Assim as 

identidades linguísticas híbridas no contexto pós-colonial melhor serão estudadas na 

pluralidade de relações que cada falante estabelece em suas ações sociais. Portanto, 

neste trabalho não se tratou de saber como o ator social, cuja identidade linguística é 

fixa e pre-determinada, se relaciona com uma língua majoritária cuja dominação lhe é 

natural ou estrutural, mas como a dominação, o prestígio, o status e o poder são 

criados e recriados a cada ato de fala, a cada relação linguística. Se as relações 

sociais e consequentemente as relações linguísticas são sistemas de relações que se 

transformam em novas relações, numa concatenação infinita de representações 

sociais e linguísticas (efeito dominó), busquei apreendê-las, descrevê-las em termos 

de identidades linguísticas segundo um método de pesquisa qualitativa etnográfico 

que permitisse a análise dessas relações. Em outras palavras: os elementos que 

perfazem a interação, o ponto “entre” um falante e outro que estabelece a zona 

intersticial para a construção de uma identidade híbrida, concebendo aqui identidade 

não como algo herdado e fixo, mas como “identificação”, como uma opção - nem 

sempre consciente - de pertencimento e atuação.  
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ANEXO 1 

Mapas da diversidade linguística no mundo 

 

Fonte: Ethnologue 
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ANEXO 2 

 

Quadro das línguas usadas nos serviços de radiodifusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Mario et alii, 2010) 

 



310 
 

 

  



311 
 

 

ANEXO 3 

INSTRUMENTO DE PESQUISA - INQUÉRITO SOCIOLINGUÍSTICO          
 
NOME: _______________________________________________________________________ 
NATURALIDADE (PROVÍNCIA E CIDADE): ____________________________________________ 
IDADE: _________     SEXO: (   ) M  (   ) F OCUPAÇÃO: ____________________________ 
ESCOLARIDADE:  _______________________________________________________________ 
DENOMINAÇÃO RELIGIOSA: ______________________________________________________ 
ZONAS ONDE VIVEU (DURANTE QUANTO TEMPO): ___________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
BAIRRO ONDE MORA: __________________________________________________________ 
FREQUÊNCIA COM QUE VIAJA PARA A CIDADE DE ORIGEM: ____________________________ 
LÍNGUA MATERNA: _____________________ LÍNGUA SEGUNDA: _______________________ 
OUTRAS LÍNGUAS QUE FALA: _____________________________________________________ 
COMO E COM QUE IDADE APRENDEU PORTUGUÊS: ___________________________________ 
COMO APRENDEU AS LÍNGUAS MOÇAMBICANAS QUE FALA? _____________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
QUE LÍNGUAS USA: (Especificar qual a língua bantu ao lado)  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) COM O PAI:      

B) COM A MÃE:      

C) COM OS AVÓS:      

D) COM OS IRMÃOS:      

E) COM O MARIDO/ESPOSA:      

F) COM OS FILHOS:      

G) COM AMIGOS DA RUA:      

H) NA ESCOLA, COM O PROFESSOR:      

I) NO TRABALHO, COM O PATRÃO:      

J) NO TRABALHO COM OS COLEGAS:      

K) NA CONSULTA COM O MÉDICO:      

L) NA CONSULTA COM O CURANDEIRO:      

M) COM O PADRE, NA IGREJA (dizer qual é):      

N) EM QUE LÍNGUA SONHA?      

O) EM QUE LÍNGUA FAZ CONTAS?      

P) EM QUE LÍNGUA CONTA ANEDOTAS?      

Q) EM QUE LÍNGUA INSULTA?      

R) EM QUE LÍNGUA NAMORA?      

S) EM QUE LÍNGUA REZA?      

T) EM QUE LÍNGUA FAZ COMPRAS NO MERCADO?      
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SE JULGAR NECESSÁRIO, USE O ESPAÇO PARA DETALHAR ALGUMA DAS RESPOSTAS ACIMA: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
CHAMA A LÍNGUA MOÇAMBICANA QUE FALA DE “DIALETO”?    (   ) SIM        (   ) NÃO 
QUAL A DIFERENÇA ENTRE DIALETO E LÍNGUA, NESTE CASO? ________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
ACHA O PORTUGUÊS QUE OS MOÇAMBICANOS FALAM DIFERENTE DO PORTUGUÊS DE OUTROS 
PAÍSES? (   ) SIM        (   ) NÃO  
EM QUE ASPECTOS? _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
ACHA QUE O PORTUGUÊS QUE VOCÊ FALA É CORRETO OU TEM MUITAS FALHAS? POR QUÊ? DÊ 
EXEMPLOS. ________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
ALGUMA VEZ NA ESCOLA OU NOUTRO LUGAR PÚBLICO SENTIU-SE ENVERGONHADO OU DIMINUÍDO 
POR FALAR UMA LÍNGUA MOÇAMBICANA? (   ) SIM        (   ) NÃO 
RELATE (DIZER O ANO E REGIÃO). ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
ALGUMA VEZ NA ESCOLA OU NOUTRO LUGAR PÚBLICO VIU OUTRAS PESSOAS NÃO PODEREM FALAR 
UMA LÍNGUA MOÇAMBICANA? (   ) SIM        (   ) NÃO 
RELATE  (DIZER O ANO E REGIÃO). ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
ALGUMA VEZ SENTIU QUE NÃO SERIA ACEITE OU BEM VISTO EM UM GRUPO SE NÃO FALASSE UMA 
LÍNGUA MOÇAMBICANA? (   ) SIM        (   ) NÃO 
RELATE ____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
QUAL É A IMPORTÂNCIA DE SABER PORTUGUÊS? __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
QUAL É A IMPORTÂNCIA DE SABER UMA OU MAIS LÍNGUAS BANTU? __________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
COMO SE SENTE QUANDO FALA UMA LÍNGUA BANTU: 

A) EM CASA? __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

B) NA ESCOLA/TRABALHO? _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

C) COM AMIGOS? ______________________________________________________________ 
D) NA IGREJA? __________________________________________________________________ 

 



313 
 

 

ATRAVÉS DA FORMA COMO AS PESSOAS FALAM PORTUGUÊS, SERIA CAPAZ DE DESCOBRIR:  
A) SUA ZONA DE ORIGEM (DÊ ALGUNS EXEMPLOS) _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
B) SEU ESTATUTO SOCIAL (DÊ ALGUNS EXEMPLOS)  _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
C) SEU NÍVEL ACADÉMICO (DÊ ALGUNS EXEMPLOS) _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
EM QUE CONTEXTOS ACHA QUE SE DEVERIA USAR OFICIALMENTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) DISCURSOS POLÍTICOS    

B) SESSÕES DE TRIBUNAL    

C) EM DOCUMENTOS OFICIAIS    

D) EM JORNAIS    

E) NA TELEVISÃO      

F) EM RÁDIOS    

G) NO ENSINO PRIMÁRIO    

H) NO ENSINO SECUNDÁRIO    

I) NO ENSINO SUPERIOR    

J) NO SISTEMA DE SAÚDE/HOSPITAIS    

K) OUTRO: ___________________________    

 
ACHA QUE TODAS LÍNGUAS MOÇAMBICANAS DEVERIAM SER OFICIALIZADAS? POR QUÊ? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
SE APENAS ALGUMAS LÍNGUAS FOREM OFICIALIZADAS, QUAL O CRITÉRIO DE ESCOLHA? ________ 
_________________________________________________________________________________ 
ACHA QUE AS LÍNGUAS MOÇAMBICANAS DEVERIAM SER ENSINADAS NAS ESCOLAS? (  ) SIM 
(   ) NÃO.  POR QUÊ?_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
ACHA IMPORTANTE QUE SEUS FILHOS APRENDAM UMA LÍNGUA MOÇAMBICANA? (  ) SIM 
(   ) NÃO.  POR QUÊ?_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
SER FALANTE DE LÍNGUA BANTU INTERFERE NA APRENDIZAGEM DO PORTUGUÊS?_______________ 
__________________________________________________________________________________ 
QUE TIPO DE CONHECIMENTO PODE SER VEICULADO EM PORTUGUÊS, MAS NÃO NAS LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS? __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
QUE TIPO DE CONHECIMENTO PODE SER VEICULADO LÍNGUAS MOÇAMBICANAS, MAS NÃO EM 
PORTUGUÊS? ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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