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Tensão entre a escrita e a oralidade e as consequências da língua portuguesa no processo de 
ensino-aprendizagem na Guiné-Bissau: Caso da etnia Balanta Brassa, no sul do país 
 
Dabana Namone (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus Araraquara) 
 
RESUMO: A Guiné-Bissau foi uma das colônias portuguesas na África, tendo sido dominada por 
Portugal desde primeira metade do século XVI – 1446, pois o país conquistou a sua 
independência unilateral em 1973, reconhecida pelos colonizadores em 1974. Desde sua 
independência até momento desta pesquisa a língua portuguesa é a única língua oficial segundo 
a Constituição da República. A política e o planejamento linguísticos atribuíram o poder ao 
português desprezando as diversas línguas africanas faladas pela maioria dos guineenses. É 
lógico que claro que o ensino passou a ser em português relegando o crioulo, a língua falada por 
pouco mais de 90% dos guinenses. A pesquisa tem como objetivo analisar a partir de um olhar 
baseado na perspectiva sócio-antropológica sobre a tensão entre a escrita e a oralidade, as 
consequências da língua portuguesa no processo de ensino-aprendizagem na Guiné-Bissau, 
especificamente, na etnia Balanta Brassa localizada no sul do país. É uma pesquisa bibliográfica 
que levanta o estado do problema e discute as diversas teorias linguístico-antropológicas da 



          
 

 

implicância do ensino da escrita naquele grupo social.  Da pesquisa se observa que a Guiné-
Bissau possui uma diversidade cultural e étnica muito vasta, na qual coabitam mais de vinte 
grupos étnicos, cada um com a sua língua e cultura específica. Esses dois elementos são 
fortemente ancorados na tradição oral, sendo que a etnia Balanta é a mais representativa do 
país em termos demográficos, estando muito ligada à sua tradição oral, através da qual os pais 
e os mais velhos passam ensinamentos e experiências de vida aos mais novos. Isso se deve 
hipoteticamente, a sua estrutural social – “horizontal”, ou seja, sem estado ou rei e sim, 
igualitária. Conclui-se que a falta da tradição escrita na etnia Balanta provoca desmotivação e 
abandono escolar uma vez que a língua escrita é diferente da falada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação; Tradição oral; Portugês; Balanta. 
 

 

A situação sociolinguística e cultural na República do Togo: políticas das línguas 
 
Omar Ouro-Salim  
(Universidade Federal de Goiás, Campus Catalão) 
 
RESUMO: Situado na costa do Golfo de Guiné, na África Ocidental, o Togo cobre uma área de 
56.600 km2. É limitado ao sul pelo atlântico, ao norte por Burkina Faso, a leste por Benin e pelo 
oeste por Gana. O Togo é subdividido em cinco regiões econômicas do sul ao norte: região 
Marítime, região plateaux, região centrale, região Kara e região savane, com um total de 30 
prefeituras. O Togo apresenta uma diversidade linguística espaço onde convive línguas 
europeias e africanas. Daí se questiona qual a situação sociolinguística atual? A pesquisa visa 
explicar a situação sociolinguística do Togo e demonstrar como as línguas participam na 
identidade cultural de um povo ou não. O presente trabalho tem como objetivo de expor a 
cultura togolesa em geral em relação aos aspectos econômico, social, educacional e ambiental. 
A metodologia empregada foi a revisão bibliográfica seletiva e descritiva através da base de 
dados do Google Acadêmico entre os anos 2000 e 2015 em trabalhos cujas palavras-chave 
continha “Togo”. Como resultado percebe-se que o Togo é um país subdesenvolvido mas que 
contém as riquezas naturais para se desenvolver ainda e alcançar a independência econômica. 
A tendência hoje em dia é formar os Estados Unidos Africanos para impedir a influência 
europeia. Conclui-se que no Togo há várias línguas africanas que não servem no campo 
acadêmico-científico porque a Constituição privilegiou as línguas europeias. As línguas africanas 
são faladas pela maioria, mas elas se restringem ao comercio informal, às tradições locais e aos 
usos particulares. Observa-se uma redução do número de falantes dessas línguas em favor da 
língua oficial. Da pesquisa se conclui que o país teria mais a ganhar se incluísse as diversas línguas 
africanas em prol do desenvolvimento socioeconômico e cultural do país.  
 
PALAVRAS-CHAVE: República do Togo; Línguas; Cultura; África. 
 

 
Preservação das línguas crioulas em São Tomé e Príncipe  
 
Sara Cristina Semedo Fortes Jeronimo Salvaterra (Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira, Campus dos Malês),  
Karl Gerhard Seibert (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, 
Campus dos Malês) 



          
 

 

 
RESUMO: O presente trabalho visa demonstrar a gênese das Línguas Crioulas em São Tomé e 
Príncipe. Essas línguas, consideradas maternas, se encontram em via de desaparecimento nas 
ilhas do Golfo da Guiné, em contraste com um nível elevado de falantes do Português. A análise 
inicia-se a partir do contexto histórico e linguístico, juntamente com a teorização do processo 
de surgimento dessas línguas. O ponto inicial do trabalho é mostrar como se dá à construção da 
sociedade crioula santomense e quais são os pontos crucias para que essas línguas crioulas 
sejam desvalorizadas e marginalizadas pelos seus falantes e assim pensar numa viabilização 
política, de conscientização da população, na perspectiva de se fazer uma desconstrução do 
paradigma que se criou em relação a essas línguas em oposição à língua do colonizador que 
perdura até hoje. A comunicação será dividida em três grandes partes: na primeira, visa mostrar 
o panorama de São Tomé e Príncipe, sua demografia e aspectos políticos, sociais e culturais; na 
segunda parte, esbouçarei um pouco sobre as Teorias da Crioulízação; na terceira parte, 
abordarei as línguas crioulas faladas em São Tomé e Príncipe e por fim, deixar que o debate guie 
nossas discussões no Grupo de Trabalho. O objetivo deste trabalho é analisar essas línguas 
crioulas como indicadores parciais da história e cultura do povo santomense, por isso deve-se 
pensar em uma forma de valorização e manutenção dessas línguas, para evitar que o país perca 
um dos seus aspectos culturais mais importantes, caracterizado pela sua história de lutas e 
conquistas pela liberdade e direito do povo. A ideia central é demonstrar a origem dessas línguas 
crioulas como reforço identitário, assim como também apontar a necessidade da valorização 
das línguas crioulas no País. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  São Tomé e Príncipe; Línguas Crioulas; Preservação Linguística. 
 

 
A elipse de objetos direitos como parâmetro areal na baixa Casamance 
 
Alexander Cobbinah (Universidade de São Paulo, Departamento de Linguística) 
 
RESUMO: A região da Casamance, situada no sul do Senegal, se caracteriza por uma densidade 
muito elevada de línguas faladas no território. Assim como no nível pessoal a população é na 
média extremamente multilingual (LÜPKE, 2018). Essa situação de contato linguístico intenso, 
já desde épocas históricas (Brooks), constitui um fator relevante para a mudança linguística e as 
características fonológicas, morfológicas e sintáticas das línguas desta zona (COBBINAH et al 
2017). Um dos parâmetros mais interessantes neste contexto de identificar traços espalhados 
por via de contato linguístico é a elipse de objetos direitos (veja Bickel 2003 sob a “densidade 
referencial” numa situação de contato). Presento dados experimentais e naturais de várias 
línguas (Baïnounk Gubëeher, Joola Kujireray, Joola Banjal, Crioulo de base Portuguesa da Guinea 
Bissau e Casamance), a maioria das quais faladas numa zona na Baixa Casamance - ao oeste de 
Ziguinchor - com parentela genética muito fraca ou inexistente. Os dados experimentais foram 
gravados usando um estimulo vídeo “pear story” (CHAFE, 1980), e foram tratados e analisados 
usando as ferramentas ELAN e SPSS. Apesar da distância genética, a elipse de objetos é bem 
frequente em todas as línguas analisadas, com níveis de variação interpessoal consideráveis. Em 
consideração aos dados linguísticos e sociológicos disponíveis, sugiro de considerar que 
parâmetros individuais como repertórios linguísticos e uso de línguas dentro de redes sociais 
influenciam a realização de objetos direitos. A prevalência deste fenômeno nas línguas da Baixa 
Casamance, cuja extensão ainda tem que ser determinada, parece se dever a processos de 
difusão areal.   



          
 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Estrutura de argumentos; Contato linguístico; línguas atlânticas e crioulas. 
 

 
O hiperestrato na construção do português de Angola: hipóteses morfossemânticas e 
lexicossintácticas sobre a interferência das línguas bantu  
 
Manuel da Silva Domingos (Universidade Agostinho Neto) 
 
RESUMO: Embora seja notória a diferença entre o Português falado em Angola e o falado em 
Portugal, tanto nos círculos intelectuais, quanto nos mais comuns, a designação Português de 
Angola tem sido relegada para a existência de uma norma. Neste caso, os angolanos convencem-
se de que usam a norma europeia na sua interação verbal, o que, do nosso ponto de vista, não 
passa de uma alienação linguístico-cultural. Nesta perspectiva, a nossa investigação apresenta 
hipóteses de natureza morfossemântica e lexicossintáctica suficientes para fazer perceber os 
motivos do uso do termo Português de Angola, independente da existência de uma norma 
politicamente aprovada. Em função das constantes incorporações de palavras das línguas bantu 
e de construções gramaticais muito particulares no Português em referência, propomos o 
conceito de “hiperestracto”, para aludir à interferência permanente dessas línguas no 
Português. Ou seja, contrariamente aos outros intrusos, que entram numa determinada língua, 
deixam os seus vestígios e saiem, para o caso a que nos referimos, a coabitação linguística é 
permanente e, portanto, suptível de apresentar constantes inovações baseadas em 
empréstimos e fusões. Através de um conjunto de corpora constituído por 30 horas de fala 
espontânea de vários locutores angolanos e por textos jornalísticos angolanos, a nossa pesquisa 
traz ao lume algumas marcas gramaticais que optam para a autonomização do Português de 
Angola, tendo em conta as particularidades denotadas nos processos de: (i) composicionalidade 
e lexicalização; (ii) concordância, regência e colocação pronominal e (iii) criação de novos 
sentidos, com base em interfaces léxicossemânticas e lexicossintácticas. Esses processos todos 
concorrem para a construção de hipóteses em favor de uma variedade autónoma construída 
por força das interferências permanentes das línguas bantu.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Português de Angola; hiperestracto; interferência, teoria da optimidade; 
línguas bantu. 
 

 
A descrição da língua pepel: produtividade lexical e classes nominais  
 
Aroldo de Andrade (Universidade Federal de Minas Gerais)  
Lídia Lima da Silva (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, 
Campus dos Malês)  
 
RESUMO: Este trabalho é derivado de um projeto de visa a documentar línguas da família 
atlântica (tronco Níger-Congo), faladas por estudantes da Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira a partir de Guiné-Bissau. Mancanha, manjaco e pepel 
são línguas muito próximas que por vezes são consideradas variantes entre si e podem ser 
consideradas línguas em perigo de extinção, devido à influência crescente do crioulo guineense, 
associada à progressiva urbanização da população e à falta de uma política linguística naquele 
país que favoreça o ensino das línguas étnicas. No primeiro momento deste projeto, observam-



          
 

 

se dados relativos às classes nominais, um traço característico das línguas nígero-congolesas em 
geral, sendo nosso objetivo observar em que aspecto os marcadores de classe podem ser usados 
para formar novas palavras, o que tem sido reconhecido como um problema para teorias que 
opõem flexão e derivação, pois sua função básica é marcar distinção de número. Por exemplo, 
em pepel encontram-se distinções entre “pedra” e “ferrugem”, que compartilham a mesma 
base lexical (pe-laak vs. u-laak). Para tanto, coletamos uma série de palavras, buscando por 
pares distintivos junto aos falantes que participaram da pesquisa. Em seguida, buscamos 
identificar se qual é a produtividade dessas estratégias, buscando outras palavras originadas de 
mecanismos semelhantes. O resultado preliminar é que o uso das classes nominais não é o único 
nem o principal para esse fim, sendo que há sufixos derivacionais com a mesma finalidade. Os 
empréstimos não entram no sistema de formação de palavras, ficando quase sempre confinados 
a uma só classe.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Línguas atlânticas; Classes nominais; Derivação; Empréstimos 
 

 
Do silêncio à indiferença: as diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola 
 
Adelmir Fibani (Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Passo Fundo) 
 
RESUMO: Em 1888, o Estado, derrotado pelo movimento abolicionista e resistência cativa, 
decretou o fim da escravidão no Brasil. Cem anos após, em 1988, por ocasião da promulgação 
da Constituição Federal, o Estado assumiu o compromisso de titular as terras dos remanescentes 
das comunidades de quilombos. Em 2012, foi homologoda a Resolução do Conselho Nacional 
de Educação nº 8, definindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 
Quilombola na Educação Básica. Após cinco séculos da presença africana no Brasil, o Estado 
reconheceu o direito que todos os estudantes têm de saber sobre a história, cultura, 
religiosidade, sobretudo, os saberes das comunidades quilombolas. Não se trata de uma norma 
restrita aos estudantes que residem em comunidades quilombolas, mas um direito de toda 
população brasileira. Esta comunicação pretende debater sobre as referidas diretrizes e como 
estão sendo seguidas nas escolas. Para implementação das Diretrizes Curriculares para a 
Educação Quilombola faz-se necessário uma pedagogia própria, respeito à diversidade, valorizar 
os saberes, tradições e costumes das comunidades. A história das comunidades muitas vezes 
não está registrada nos livros, mas isso não quer dizer que não exista. Ela está nas falas, nos 
silêncios, na memória dos mais velhos, que passará para as gerações subsequentes se a escola 
permitir, se os professores acreditarem em outras histórias, além da 'oficial'. Não é tarefa fácil 
romper com a tradição eurocêntrica cristã de educação, mas não podemos retroceder, pois está 
é uma conquista de todos, resultado obtido após intensos debates e muita luta do movimento 
negro brasileiro.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Diretrizes curriculares; Educação; Quilombolas. 
 

 
O português afro-brasileiro: características e reflexões sobre sua invisibilização na sociedade  
 
Flavia Coutinho Ferreira Sampaio (Universidade Federal Fluminense) 
 



          
 

 

RESUMO: A história do Brasil é marcada por um violento processo de homogeneização 
linguística. Na atualidade, a realidade linguística do país se caracteriza por um multilinguismo 
localizado, já que apenas 2% da população fala outra língua que não seja o português. 
Entretanto, até o final do século XVII, o Brasil era um país multilíngue. Por meio do contato entre 
indígenas, portugueses e populações escravizadas provenientes de diferentes regiões da África, 
formou-se uma variedade da língua portuguesa cuja norma se afastou da variedade europeia. A 
herança indígena, em nossa língua, percebe-se, sobretudo, no léxico. Já o legado das línguas 
africanas está presente não só no léxico, mas também em aspectos sintáticos e morfológicos. 
Contudo, devido à polarização sociolinguística característica do país (LUCCHESI, 2015), a elite 
letrada sempre buscou negar esse legado linguístico africano, mantendo como padrão e norma 
detentora de prestígio uma variedade mais próxima ao português lusitano. Por outro lado, 
diferentemente desse português culto, o português popular foi muito mais afetado pelo contato 
com as línguas africanas. Nesse sentido, o objetivo do presente artigo é discorrer sobre as 
características da variedade denominada português afro-brasileiro e refletir sobre como essa 
polarização sociolinguística retrata preconceitos linguísticos e o racismo estruturante da 
sociedade brasileira. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Português afro-brasileiro; polarização sociolinguística; preconceito 
linguístico; racismo 
 

 
Descaso e silenciamento sobre educação quilombola no Piauí: o caso das comunidades 
Carnaúba Amarela, Canto Fazenda Frade e Custaneira 
 
Luciana da Silva Ramos (Universidade Estadual do Piauí) 
 
RESUMO: O trabalho visa analisar os desafios que marcam a trajetória da educação escolar 
ofertada nas comunidades quilombolas. Temos por objetivo analisar a situação educacional da 
população quilombola, relacionando-a com a proposta de desenvolvimento vigente no estado. 
Visando atingir os objetivos propostos buscamos dados em levantamento bibliográfico, 
documental e em entrevistas. No suporte teórico estão autores como Moura (1987), Lima 
(2015), Fiabani (2012), Medeiros (2016) e Dowbor (2006) dentre outros. Partimos da 
compreensão que os quilombos no Brasil marcam o período escravista com presença em 
praticamente em toda e extensão do território nacional e que os descendentes atuais dessas 
populações são herdeiras de uma cultura e modos de vida tradicionais diferenciados. Ao mesmo 
tempo tais comunidades padecem da exclusão das políticas públicas e, de modo especial, de 
uma política educacional que respeite e reconheça seus valores culturais. Também enfrentam 
um modelo de desenvolvimento voltado para a exploração do território e da mão de obra local. 
Nesse contexto, em 2003, atendendo reivindicações dos movimentos organizados, o Estado 
brasileiro instituiu a lei nº 10.639 que em seu o artigo 26-A altera a lei Nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 
currículo oficial da rede pública ou privada de ensino fundamental e médio a obrigatoriedade 
da História e Cultura Afro-brasileira. Porém, observa-se, pela análise dos dados, que a oferta 
educacional voltada para essas populações é insuficiente, tanto do ponto de vista quantitativo 
como qualitativo, especialmente no ensino médio do meio rural e que a política oficial, 
constante no Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Piauí projetado até 2050, 
está voltada para o crescimento econômico, em detrimento do desenvolvimento sóciocultural 
e que apesar de o Pano indicar metas para a Educação e a Cultura, estas não aparecem 



          
 

 

relacionadas a estratégias que apontem saída efetivas articulando educação e desenvolvimento 
econômico. A academia não pode silenciar diante desta realidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Quilombolas; Educação quilombola; Educação do campo; Desenvolvimento 
econômico. 
 

 
O suarabácti como africanidade: análise de recorrência na fala de campistas idosos  
 
Camilla da Silva Mendes (Instituto Federal Fluminense),  
Nathalia Reis de Medeiros (Instituto Federal Fluminense) 
Thiago Soares de Oliveira (Instituto Federal Fluminense) 
 
RESUMO: Devido ao cultivo da cana-de-açúcar decorrente da existência de centenas de 
pequenos e médios engenhos em Campos dos Goytacazes, tal cidade da região norte fluminense 
do Estado do Rio de Janeiro, ficou consolidada como principal área agroexportadora estadual de 
tal matéria-prima, sendo que a mão de obra utilizada era majoritariamente de escravos negros 
traficados da África. Após séculos de contato e mesmo com a expansão econômica campista, 
ainda é possível notar hoje a herança linguística (entre outras) deixada pelos escravos, um dos 
fatores responsáveis por enriquecer ainda mais a cultura do município. Baseado nessa herança, 
este estudo busca verificar, por meio da pesquisa de campo e da aplicação de inquéritos 
fonético-fonológicos, se há recorrência de suarabácti na oralidade de campistas idosos 
residentes nos dois asilos de Campos. Parte-se do pressuposto de que esse fenômeno fonético, 
configurado pelo acréscimo de uma vogal para desfazer um grupo consonantal, é uma alteração 
fonética de origem africana, conforme atestam Mendonça (2012) e Aragão (2010). No mais, o 
aporte teórico desta pesquisa contempla autores tais como Petter (2015), Lucchesi (2008) e 
Pessoa de Castro (2011; 2005). 
 
PALAVRAS-CHAVE: História da Língua Portuguesa; Influência africana; Fonética; Suarabácti. 
 

 
Línguas moçambicanas e o ensino: políticas e desafios 
 
Rajabo Alfredo Mugabo Abdula (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 
Campus de Araraquara) 
 
RESUMO: Este resumo faz uma abordagem em torno do ensino em Moçambique através do uso 
das línguas nacionais como meios de ensino, uma vez que, durante muito tempo o ensino foi 
realizado apenas através do uso da única língua oficial- a língua portuguesa. Recentemente 
surge interesse, primeiro por parte de linguistas no ensino bilíngue e em segundo momento por 
parte dos políticos que se viram obrigados a mudar a visão com relação as mais de vinte línguas 
do grupo bantu faladas pela maioria dos moçambicanos. Tendo em conta a existência de 
modelos e pela necessidade de valorizar as línguas nacionais que durante muito não têm sido 
valorizadas se questiona: será que o modelo de ensino bilíngue adotado pelo Ministério de 
Educação de Moçambique visa efetivamente valorizar as línguas bantu ou é um processo de 
eliminação gradual? Para o efeito, traçamos como objetivo, discutir o modelo de ensino bilíngue 
adotado pelo país olhando para as principais vantagens e desvantagens e os principais desafios 
que devem ser tomados. A pesquisa discutiu teóricos como Hornberger (1991), Akkari (1998), 



          
 

 

Lopes (2004), Mello (2010) para compreender o estado do assunto para usar o método 
bibliográfico que se baseou nas análises das Leis, teses e dissertações, diretrizes curriculares e 
manuais escolares do programa bilíngue. Conclui-se que ainda há muito trabalho a ser feito para 
que a educação bilíngue se efetive até porque ainda há muito preconceito linguístico com 
relação às línguas bantu. Enquanto não forem oficiais, as línguas africanas não terão nenhum 
valor e estarão relegadas aos usos locais e culturais. Conclui-se que não desenvolverá literatura 
nem poderá ter ascensão no espaço acadêmico-científico fato que é mais relevante. O modelo 
do ensino bilíngue adotado pelo país preconiza o uso das línguas nacionais como meio de ensino 
nas classes iniciais 1º e 2º ciclos, e o português é usado como disciplina. No 3º ciclo, o ensino é 
feito em língua portuguesa o que mantém o estado inicial da situação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Línguas; Educação bilíngue; Política linguística; Moçambique 
 

 
A influência da língua portuguesa nas línguas bantu faladas em Moçambique: o caso da língua 
xichangana  
 
Alexandre António Timbane (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira, Campus dos Malês) 
 
RESUMO: Moçambique tem uma grande diversidade linguística. No 3º Seminário realizado em 
2008 foram padronizadas ortograficamente 17 línguas de grupo bantu (NGUNGA; FAQUIR, 
2011). O português é a língua oficial (MOÇAMBIQUE, 2004), porém não é materna para a maioria 
da população. O português é falado especialmente por pessoas escolarizadas e/ou por aquelas 
que moram na zona urbana. A língua xichangana é uma língua bantu (a 2ª língua mais falada) 
que se modifica nos últimos anos sobretudo a nível lexical fruto do contato com o português. A 
pesquisa objetiva conhecer e explicar as influências do xichangana no português. Através de 
corpus de conversas informais em xichangana e do levantamento lexical no dicionário 
xichangana-português, verificou-se como os empréstimos não só provêm do português, mas 
também do inglês e do afrikaans. O léxico é a face mais visível da língua (TIMBANE, 2013). A 
integração ocorre ortográfico e foneticamente na maior parte dos casos e que esses fenómenos 
não empobrecem, mas sim enriquecem o xichangana. Muitos empréstimos são necessários 
(TIMBANE, 2016), pois não existe o equivalente em xichangana pois, retratam realidades novas, 
resultados da expansão das novas tecnologias. Constata-se que há mudanças significativas nos 
sobrenomes resultado do aportuguesamento. A língua é ao mesmo tempo cultura, por isso 
muitos aspetos da língua só fazem sentido dentro da cultura. A ortografia do português não 
consegue dar conta da complexidade fonético-fonológicas das diversas línguas bantu 
moçambicanas. A padronização das línguas bantu moçambicanas consolida cada vez mais a 
autonomia e autoridades das línguas africanas havendo necessidade de produzir materiais 
literários (manuais, poesias, contos, biografias, jornais, revistas, etc) respeitando as regras 
previstas na padronização. A influência entre línguas é um fenômeno normal em todas as línguas 
naturais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Moçambique; Influência; Português; Língua Xichangana 
 

 
«Kanimambo! Por informar-me na minha língua materna»: a acepção da rádio comunitária no 
reforço da política linguística: um estudo de caso da rádio comunitária Voz-Coop 



          
 

 

 
Cremildo G. Bahule (Pesquisador Independente, Jornal Notícias-Moçambique) 
 
RESUMO: As rádios comunitárias, tendo em conta o espírito da sua criação, vinculam os seus 
conteúdos em línguas maternas, em detrimento do Português. A rádio comunitária funciona 
bem no universo de partilha de conhecimento, promoção da educação e ilustra, o pensamento 
político do cidadão e sua participação nas políticas públicas. Não obstante a língua portuguesa 
ser oficial, as línguas maternas encontram nas rádios comunitárias um lugar para a sua 
protecção e resistência. As línguas maternas têm mais vitalidade nas comunidades, por isso as 
rádios comunitárias são a melhor incubadora para protegê-las. As rádios comunitárias, fazem 
com que a maioria da população tenha acesso a informação. Nessa senda, urgem algumas 
perguntas: qual é a afluência das rádios comunitárias para o reforço do acesso a informação às 
comunidades e como as rádios comunitárias podem alicerçar a definição da política linguística, 
tendo em conta que a maioria da população moçambicana, ainda comunica-se nas suas línguas 
maternas? Para fortalecer a minha proposta de trabalho, alinho com três objetivos específicos, 
a saber: enunciar a pertinência de ter uma rádio comunitária que difunde informação na língua 
materna; debater a importância da rádio comunitária no reforço da identidade linguística do 
cidadão e modelo de resistência linguístico- identitário; e, demonstrar o poder da rádio 
comunitária na formulação e complementaridade de uma política linguística adequada ao uso 
das línguas moçambicanas na informação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: acessão a informação; rádios comunitárias; informação difundida em 
Xirhonga; política linguística. 
 

 
Imagens de Língua: um estudo sobre as línguas nacionais e o português na escola moçambicana 
por meio do discurso do professor 
 
Sheila Perina de Souza (Universidade de São Paulo – Brasil/Escola Superior Pedagógica do Bengo 
– Angola) 
 
RESUMO: Neste artigo analisamos as imagens de línguas nacionais moçambicanas e do 
português conferidas nos discursos dos professores. O objetivo é compreender como esses 
professores representam as línguas bantu no ensino e na aprendizagem em relação ao 
português, língua oficial. A pesquisa foi realizada junto de uma escola de ensino primário da 
cidade de Maputo, e com os alunos-professores das disciplinas “didáticas das línguas bantu”, 
através de uma metodologia de cunho etnográfico, baseada nas entrevistas e questionário. 
Temos como base as reflexões sobre atitudes linguísticas de Schlieben-Lange (1993). Os 
resultados apontam que a maioria dos entrevistados considera positiva a implementação do 
ensino bilíngue nas escolas moçambicanas, ao mesmo tempo em que colocam as línguas bantu 
numa posição secundária no sistema de ensino, funcionando como coadjuvantes ao português 
(o que remete outras possibilidades de pesquisa que investiguem como são formadas essas 
imagens de língua que colocam as línguas bantu apenas como instrumentos para a 
aprendizagem da língua portuguesa). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Moçambique; Línguas Nacionais; Imagens; Professores 
  

 



          
 

 

Instabilidades linguísticas em contexto pós-guerra: desafios para a educação 
 
Sabrina Rodrigues Garcia Balsalobre (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 
Campus de Araraquara) 
 
RESUMO: O século XX foi marcado por duas guerras importantes em solo moçambicano: a 
guerra pela Independência e a guerra civil. Além de profundas marcas de ordem cultural, política 
e econômica, esses contextos bélicos também deixaram heranças importantes nas escolhas 
linguísticas de moçambicanos. A fim de se observar essas relações, esteve em foco a análise das 
formas de tratamento utilizadas por falantes do país em contextos de interação com 
desconhecidos. Como resultado, diversas formas produtivas do contexto pessoal e familiar 
foram selecionadas para esse tipo de interação, sob a justificativa de que, como houve muita 
repressão em tempos de guerra, com severas fraturas nos relacionamentos sociais, com o 
advento da paz houve um “boom” de solidariedade, ou seja, banalizaram-se as formas de 
tratamento familiares em função de um sentimento de pertencimento, coesão, comunidade. 
Nesse sentido, do colonialismo à independência e do socialismo ao capitalismo foram processos 
agressivos com consequentes mudanças de ordem econômica, filosófica, política e ética, que 
produziram sérias interferências na vida social e linguística. Uma vez que o momento presente 
é de instabilidade, motivada pelo crescente uso da língua portuguesa - em processo de 
ressignificação -, essa situação constitui-se em mais um desafio para a educação do país.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Formas de tratamento; Variedade moçambicana do português; Sócio-
história.  
 

 
Variações léxico-semânticas em jornais lusófonos do Brasil, de Moçambique e de Portugal  
 
Ivonete da Silva Santos (Universidade Federal de Goiás, Campus de Catalão) 
Maria José Alves (Instituto Federal de Tocantins, Campus Porto Nacional)  
Alexandre António Timbane (Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira, Campus dos Malês) 
 
RESUMO: A língua portuguesa é o nome do sistema linguístico de origem latina que se expandiu 
no mundo no século XIX através da colonização. A política linguística define que os países 
falantes do português sejam chamados como lusófonos que pertencem a CPLP. O português 
falado nessas comunidades não é homogêneo e varia segundos os contextos socioculturais e 
históricos. E o léxico da língua varia devido a influência de variáveis sociais. A manifestação de 
fala “ocorre de forma variada, caso contrário não teríamos interpretações semânticas, não 
teríamos variedades, variantes, dialetos e sotaques” (SANTOS; TIMBANE, 2017, p.64). A 
pesquisa discute a variação léxico-semântica na lusofonia em especial no Brasil, Portugal e 
Moçambique buscando, através da análise de corpora escritos, explicar as complexidades da 
língua como entidade coletiva, além de demonstrar como a variação léxico-semântica participa 
na mudança. Analisando os neologismos nos Jornais “Verdade” (Moçambique), “O Liberal” 
(Brasil) e “Destak” (Portugal) baseando-se no Houaiss (2009), como corpus de exclusão, 
observaram-se diferenças lexicais nos três países lusófonos. Tal como Alves e Timbane mostram 
o escritor não parte do nada. “Ele pertence a um povo que tem uma cultura e tradição (ALVES; 
TIMBANE, 2016, p.77). Concluiu-se que cada palavra ganha significado dentro da cultura; há 
necessidade de elaboração de dicionários para cada variedade do português, pois nenhum 



          
 

 

dicionário atende plenamente aos consulentes da lusofonia. Toda a variação e/ou mudança é 
incentivada ou motivada pela cultura, pela tradição, pelo desenvolvimento econômico, 
tecnológico e político que se apresenta em cada lugar geográfico. Fica clara a ideia de que na 
lusofonia se escreve em português, mas há variações léxico-semânticas mais visíveis que não 
impedem a compreensão geral da mensagem. O acordo ortográfico está sendo aplicado em toda 
CPLP exceto em Moçambique e Angola onde por questões meramente políticas resistem a 
adesão.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Variação; Léxico; Semântica; Lusofonia 
 

 
Políticas públicas e linguísticas: estratégias e desafios no combate às desigualdades sociais em 
Moçambique 
 
José Gil Vicente (Universidade Salgado de Oliveira) 
Alexandre António Timbane (Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira, Campus dos Malês) 
 
RESUMO: O mundo democrático da maioria dos países africanos tem criado problemas ao invês 
de solucionar assuntos que afetam diretamente a população. Moçambique possui um Estado 
novo porque alcançou a independência em 1975 e passou por 5 processos eleitorais. A maioria 
desses sufrágios eleitorais não são reconhecidos pela oposição. A pesquisa visa discutir a 
influência das políticas públicas e linguísticas na vida dos moçambicanos e mostrar caminhos 
possíveis para uma política que atenda os interesses da população. Usando um método 
bibliográfico e buscando pesquisadores que discutem as políticas públicas e políticas linguísticas 
se chegou à conclusão de que há necessidade de envolver a sociedade (no sentido verdadeiro 
da palavra) na tomada de decisões e na resolução dos problemas sociais. Concluiu-se que o 
português é língua oficial, mas ao mesmo tempo segrega uma maioria que não é alfabetizada. 
Precisamos discutir formas de ultrapassar as diferenças linguísticas e sociais criando assim, um 
ambiente são e com harmonia. As políticas linguísticas não valorizam as línguas bantu. Apenas 
o português é reconhecido pela Constituição e quem fala português fica privado dos seus 
direitos. Muitos moçambicanos são julgados numa língua desconhecida. Na polícia, cidadãos são 
interrogados em português que é uma língua desconhecida. Nos hospitais, os pacientes relatam 
o que sentem na língua desconhecida. Nas instituições públicas quem não fala português não 
consegue ser atendido. Nas escolas, muitas crianças vindas de regiões onde o português é 
segunda ou terceira língua reprovam várias vezes na mesma classe. Esses exemplos mostram 
que uma política mal decidida cria um impacto direto na vida da população. Precisamos 
ultrapassar esses impasses. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas; Políticas linguísticas; Moçambique; Democracia.  
 

 


