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Resumo

O au tor parte da ca rac te ri za ção de uma cul tu ra acús ti ca, como
a mo çam bi ca na, para, em se gui da, fazer uma aná li se da im por tân cia das lín guas mater nas, um dos atri bu tos cultu ra is mais
sig ni fi ca ti vos de um povo. Para me lhor con tex tu a li zar a te má ti ca que se pro põe desen vol ver, o au tor apre sen ta, em tra ços bas tan te gera is, alguns da dos histó ri cos, po lí ti cos e so ciais de
Mo çam bi que. Em se gui da, in daga em que me di da o po der po lí tico saí do da in de pen dên cia le vou em consi de ra ção os tra ços
fortes da ora li da de pre sen tes nes ta cul tu ra, e de que modo tal
po lí ti ca influ en ci ou, ou não, o pro ces so de le tra men to. A ado ção da língua por tu gue sa como lín gua de en si no e a con se qüen te reje i ção, por par te do po der polí ti co, do es tu do,
sis te ma ti za ção e in tro du ção das lín guas mo çam bi ca nas nas pri me i ras sé ri es, têm con tri bu í do para o agra va men to das ta xas de
anal fa be tis mo e para per das, quem sabe, ir re ver sí ve is das tra di ções orais, ao mes mo tem po que cons ti tui uma des va lo ri za ção
das vári as cul tu ras étni cas. A so lu ção pre co ni za da es ta rá na in tro du ção de um bi lin güis mo. Isto im pli ca a trans for ma ção da
lín gua de ora li da de em lín gua es cri ta e a con ser va ção de uma
lín gua es tran ge i ra como se gun da língua. Esta se gun da língua,
sen do lín gua ofici al, terá um pa pel im por tan te em mu i tas áreas
so ci a is, como a co mu ni ca ção ofici al do Esta do, os con ta tos in ter na ci o na is etc.
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Abstract

The author starts from a characterization of an acoustic
culture, such as the Mozambican, to then analyze the
importance of mother tongues as one of the most significant
cultural attributes of a people. To put the theme to be
developed in its context, the author presents in broad lines
some social, political and historical information about
Mozambique. Next, he discusses in what measure the political
power after Mozambique’s independence took into account
the strong unwritten features that are present in that culture
and in what way such policies have or have not influenced the
literacy process. The adoption of the Portuguese as the
teaching language, and the refusal by the political authorities
to research, systematize and introduce the Mozambican
languages on the initial grades have contributed to raise
illiteracy rates, and to perhaps irreversible losses of oral
traditions. At the same time, it constitutes a devaluation of
the various ethnic cultures present in Mozambique. The
author argues that a solution will be found in the adoption of
bilingualism. That implies transforming the oral languages in
written languages, and the preservation of a foreign language
as the second language. That second language, being the
official language, would have an important role in various
social areas such as in official communications of the State,
in international affairs etc.
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A essencialidade da comunidade nacional
chamada Moçambique parece assentar numa
1
cultura fundamentalmente acústica. Designamos por cultura acústica a cultura que tem no
ouvido, e não na vista, seu órgão de recepção e
percepção por excelência. Trata-se, no entender
de Antonio Viñao Frago, de uma “cultura não li 2
near, mas esférica” (1993, p.19). Numa cultura
acústica, a mente opera de um outro modo, re correndo (como artifício de memória) ao ritmo,
à música e à dança, à repetição e à redundância,
às frases feitas, às fórmulas, às sentenças, aos
ditos e refrões, à retórica dos lugares-comuns –
técnica de análise e lembrança da realidade – e
às figuras poéticas – especialmente a metáfora.
Sua ora li da de é uma ora li da de flexí vel e si tu a ci o nal, ima gi na ti va e poé ti ca, rítmi ca e cor po ral, que vem do interior, da voz, e penetra no
inte ri or do ou tro, atra vés do ou vi do, en vol ven do-o na ques tão. Nessa cul tu ra, os ho mens e
mu lhe res sabem es cu tar e nar rar, con tar
histórias e re la tar. E isto com pre ci são, cla ri da de e riqueza ex pres si va. De um modo cá li do e
vivo, como a pró pria voz. São mes tres do re la to,
das pa u sas e das brin ca de i ras, da con ver sa e da
es cu ta. Amam con tar e ou vir his tó ri as, to mar
par te ne las.
Mas de que modo, no pós- indepen dên cia, a po lí ti ca lin güís ti ca adota da pelo po der
po lí ti co le vou em con si de ra ção os tra ços for tes
da ora li da de pre sen tes nes ta cul tu ra acús ti ca?
Em que me di da tal po lí ti ca in flu en ci ou, ou não,
3
o pro ces so de le tra men to? Às ele va das taxas de
anal fa be tis mo her da das do pe río do co lo ni al
(mais de 95%), vi e ram so mar-se, com o pas sar
dos anos, as pre o cu pan tes taxas de eva são e re pe tên cia, so bre tu do, nas pri me i ras sé ri es da
escolarização for mal e no pro ces so de erradi ca ção do anal fa be tis mo no seio de jo vens e adul tos. Di ver sos es tu dos têm mos tra do que, des de
a in de pen dên cia, a ado ção da lín gua por tu gue sa como lín gua ofi ci al e lín gua de ensi no e a
con se qüen te re je i ção, por par te do po der po lí ti co, do es tu do, sis te ma ti za ção e in tro du ção
das lín guas mo çam bi ca nas nas pri me i ras séri es
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(ain da que a tí tu lo ex pe ri men tal), tem con tri bu í do para o agra va men to das ta xas de anal fa be tis mo. Mas mais do que isso, a re je i ção
des se rico uni ver so lingüís ti co pode es tar con tri bu in do para per das irre ver sí ve is das tra di ções ora is, ao mesmo tem po que cons ti tui um
des res pe i to e uma desva lo ri za ção das vá rias
cul tu ras ét ni cas.
O que pode acon te cer, a lon go pra zo, se
se man ti ver tal po lí ti ca lingüís ti ca? Não ocor re rão per das sig ni fi ca ti vas na me mó ria co le ti va? Extin guir-se-ão al gu mas ou uma gran de
par te das lín guas mo çam bi ca nas? Em re sul ta do da atu al polí ti ca de ho mo ge ne i za ção cul tu ral, não se am pli a rão as ten sões ét ni cas,
pro vo can do cli va gens no teci do so ci al mo çam bi ca no?
Que sa ídas para pro ble mas tão com ple xos? O que se de ve rá im plan tar em ter mos lin güís ti cos? Po de rá a in tro du ção de um

1. Esta con ce i tu a ção, apli ca da de for ma ge né ri ca às mais de duas
de ze nas de gru pos ét ni cos mo çam bi ca nos, não sig ni fi ca que desco nhe ça mos e/ou des va lo ri ze mos ou tros sis te mas de “es cri tu ra”,
mais pró xi mos da re pre sen ta ção pic to grá fi ca e ide o grá fi ca, como
os en con tra dos até hoje na sua pin tu ra ge o mé tri ca fa ci al e so bre os
ar te fa tos de sua cul tu ra ma te ri al.
2. Expres sões como cul tu ra oral, cul tu ra ágra fa, cul tu ra sem escri ta, cul tu ra não-letrada, cul tu ra ora lis ta, cul tu ra de ora li da de primá ria, cul tu ra de for te tra di ção oral, cul tu ra ver bo-motora, en tre
ou tras, são uti li za das por vá ri os au to res com um sig ni fi ca do equiva len te ao de cul tu ra acús ti ca. Embo ra no de cor rer de nos so tra balho pos sa mos uti li zar tam bém al gu mas des sas ex pres sões,
pa re ce-nos ser mais ade qua da a ex pres são cul tu ra acús ti ca. Essa
ex pres são po de rá ser en ten di da como uma sim ples me tá fo ra para
in di car pro pri e da des de uma cul tu ra que se apóia fun da men talmen te no som, no oral, em que a es cri ta é pou co uti li za da. É uma
con ce i tu a ção mu i to pró xi ma à uti li za da por Wal ter Ong, ao
referir-se às cul tu ras ver bo-motoras, nas qua is, por con tra po si ção
às da alta tec no lo gia, as vias de ação e as ati tu des ante as vá ri as
ques tões de pen dem mu i to mais do uso das pa la vras e, por tan to, da
in te ra ção hu ma na, e mu i to me nos do es tí mu lo não-verbal (pre domi nan te men te vi su al) do mun do “ob je ti vo” das co i sas (ONG, 1993,
p.72). Eric Ha ve lock uti li za o ter mo acús ti co, para se re fe rir às
convenções co muns da lín gua que se acham co di fi ca das em
nossos cé re bros, que ele con si de ra se rem acús ti cas e não vi su a is
(Ha ve lock, 1996, p.59).
3. A con cep ção de le tra men to que per fi lha mos é a de fen di da por
Mag da Soa res. Se gun do ela , le tra men to “é o re sul ta do da ação de
en si nar ou de apren der a ler e es cre ver; o es ta do ou a con di ção que
ad qui re um gru po so ci al ou um in di ví duo como con se qüên cia de
ter-se apro pri a do da es cri ta” (So a res, 1996, p.85).
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bi lin güis mo abrir ca mi nho a uma re va lo ri za ção
da(s) cul tu ra(s) acústi ca(s) e, con se qüen te men te, das lín guas mo çam bi ca nas, sem pre ju í zo
para o fato de que, em inú me ras fun ções, a lín gua por tu gue sa con ti nue desem pe nhan do o
pa pel de lín gua ofi ci al? Que de se nho para uma
edu ca ção in ter cul tu ral cada vez mais efe tiva?
Estas são al gu mas das questões que nos
pro po mos ana li sar nes te tra ba lho.
Uma microrradiografia da
sociedade moçambicana

A atual formação social moçambicana é
uma síntese complexa de um longo processo de
transformação das formações sociais existentes
na região austral da África – cujo desenvolvimento endógeno foi impedido pela penetração e
dominação colonial –, da formação social colonial estabelecida no território delimitado como
Moçambique, além dos valores novos forjados
tanto no processo revolucionário de libertação
nacional, como na sociedade, resultando em
luta por assegurar a formação da nação e um
processo de desenvolvimento independente.
Ainda que de forma breve, vejamos, ago ra,
4
o país, por meio de alguns dados estatísticos. A
taxa de crescimento per capita tem decaído desde 1990 e tornou-se negativa a partir desse
mesmo ano. Em 1991, o total da dívida externa
era equivalente a mais de 350% do PNB (a
segunda maior do mundo, depois da Nicarágua).
Este alto nível de dívida constrange a economia
de três formas: 1) constitui uma drenagem im portante das preciosas divisas de Moçambique;
os pagamentos devidos em 1991-1992 montavam a 150% das receitas totais do país em moe da externa; 2) os pagamentos são feitos a partir
do orçamento nacional, reduzindo o montante
disponível para serviços públicos; em 1993, só o
pagamento dos juros, importava em 1/6 do or çamento nacional; 3) esta drenagem da econo mia serve como desincentivo do investimento
privado, retardando ainda mais o crescimento
econômico a curto e a longo prazos.
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No cam po edu ca ci o nal, em vir tu de da
guer ra, 60% das es co las fo ram des tru í das,
ten do, por exem plo, a pro vín cia de Tete per di do 95% das es co las. Em todo o país, o re gres so de um mi lhão e meio de re fu gi a dos e de
qua tro mi lhões de pes so as deslo ca das in ter na men te trou xe um au men to de 25% da po pu la ção em ida de es co lar para a es co la
pri má ria. Somen te uma em 12 cri an ças que
en tram para a es co la pri má ria com ple tam cin co anos com êxi to. Esse au men to massi vo da
pro cu ra de ser vi ços edu ca ti vos, a man te rem-se as ta xas de in gres so en tão pre va le cen tes, ne ces si ta ria de um au men to de 30% dos
gas tos cor ren tes (1993-1995). A taxa bru ta de
in gres sos no en si no pri má rio caiu de 75,5%
para 43,9%, en tre 1981 e 1992. A taxa de re pe tên cia (27%) está mu i to aci ma da média da
Áfri ca sub sa a ri a na (18%) e dos pa íses me nos
de sen vol vi dos (15%). Enquan to os ra pa zes
ob têm uma mé dia de ape nas 2,1 anos de es co la ri da de, as mo ças obtêm só a me ta de des te
va lor. A re la ção alu no/pro fes sor, em ní vel na ci o nal, de 57:1 é mu ito ele va da e com pa ra-se,
des fa vo ra vel men te, com a ci fra para a Áfri ca
sub sa a ri a na (41) e para os pa íses me nos de sen vol vi dos (45). Com a ele va da taxa de de sis tên cia e, por con se qüên cia, um nú me ro cada
vez me nor de alu nos em anos su ces si vos, a re la ção alu no/pro fes sor nos pri me i ros anos de
es co la ri da de é, se gun do os au to res do es tu do
que es ta mos uti li zan do, su pe ri or a 80:1, em
ní vel na ci o nal, e mes mo mais ele va da em al gu mas regiões. A ma ioria das es colas fun ci o na num siste ma de 2 a 3 turnos. Os gas tos
com os ma te ri a is de en si no e aprendi za gem,
in clu in do os cus tos dos ma nu a is esco la res
(90% do to tal), são cer ca de US$1 por alu no
por ano. Ape nas 50% dos ma nu a is esco la res
pro du zi dos che gam às mãos dos alu nos, su ge rin do que US$1 é uma so bre es ti ma ti va do

4. To dos os da dos es ta tís ti cos que se rão apre sen ta dos nes te
pon to têm como fon te WUS (World Uni ver sity Ser vi ce-UK) / INDE,
1994.
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va lor dos ma te ri a is na sala de au las. Os ní veis
sa la ri a is dos pro fes so res são exces si va men te
ba i xos, deixando a ma i o ria com um ren di men to
fa mi li ar per capi ta equi va len te a oiten ta
dólares por ano.
Mo çam bi que vi ven ci ou, nas úl ti mas três
dé ca das, um su ces si vo pro ces so de rup tu ras
po lí ti co-sociais de de si gual in ten si da de, é cer to, mas que cons ti tu í ram ou tros tantos de sa fi os à ca pa ci da de cria ti va e à bus ca de so lu ções
para os com ple xos pro ble mas que emer gi ram
após cada rup tu ra, tan to no cam po polí ti co,
eco nô mi co e so ci al, quan to no cam po edu ca ci o nal e cultu ral. Re to man do de for ma sin tética o
que ocor reu nes se pas sa do recen te e to man do
como pon to de par ti da o ano de 1962, ano da
cri a ção da Fren te de Li ber ta ção de Mo çam bi que (prime i ra rup tu ra), que vi ria a de sen ca de ar
uma luta ar ma da de li ber ta ção naci o nal con tra
o co lo ni a lis mo por tu guês até a in de pen dên cia
do país em 1975 (se gun da ruptu ra). Na pri me i ra dé ca da de in de pen dên cia, o país en ce tou um
pro je to de cons tru ção de ca rá ter so ci a lis ta,
pro je to que, com o pos te ri or alas tra men to da
guer ra e a de te ri o ra ção da eco no mia, aca bou
sen do su fo ca do. A gra vi da de da si tu a ção
acabou levando o país a adotar a filosofia neoliberal, aderindo, em 1985, ao FMI e ao Banco
Mundial como forma de suster a deterioração
econômica (terceira ruptura). O término da
guerra e abertura ao multipartidarismo culminaram com as primeiras eleições gerais multipartidárias de Moçambique, em Outubro de 1994
(quarta ruptura). Um novo quadro de
pós-guerra se desenha, no qual o aprofundamento da cidadania e do aprendizado democrático constituem novos desafios para a Frelimo e
para a sociedade moçambicana como um todo.
A crise eco nô mi ca que Mo çam bi que vem
atra ves san do, em re sul ta do dos er ros na con cep ção e di re ção da es tra té gia eco nô mi ca, da
guer ra de de ses ta bi li za ção e da con jun tu ra
eco nô mi ca in ter na ci o nal des fa vo rá vel, tem
apro fun da do a de pen dên cia. O país de pen de,
hoje, de do na ti vos e em prés ti mos es tran ge i ros
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para finan ci ar as im por ta ções es sen ci a is e até
o pró prio or ça men to e fun ci o na men to do
Esta do. Nessa si tu a ção, não é fá cil sal va guar dar-se a so be ra nia naci o nal, tão ne ces sá ria à
to ma da de de cisão so bre as mu dan ças ou re a jus ta men tos eco nô mi cos e po lí ti cos em cur so,
cor ren do-se, assim, um gran de ris co de se
per der, com a ado ção de no vas po lí ti cas eco nô mi cas e fi nan ce i ras, o que tan tas vi das cus tou na luta pela in de pen dên cia na ci o nal. Com
a paz al can ça da em 1993, o país pas sou a
trilhar o cami nho de um sis te ma só cio-econô mico e po lí ti co com base no mul ti par ti da ris mo e no mer ca do.
O país não está imune à “conflituosidade” étnica. Tal “conflituosidade”, decorrente
de questões de ordem linguística, e não só,
está latente em Moçambique. Com relativa fre qüência, os principais órgãos de informação
moçambicanos nos dão conta dela. A título de
exemplo, o jornal “Domingo”, de 22/09/96,
que se publica em Maputo, capital do país, re fere três notícias que de algum modo têm a ver
com esse tipo de “conflituosidade”.
Uma notícia, a que foi dado o título de
“Alarme do Episcopado Católico”, informa que
na Carta Pastoral, emitida após recente Confe rência Episcopal, os bispos manifestaram-se
preocupados “com as nuvens que se adensavam no horizonte” e falavam da exaltação de
regionalismos e rivalidades étnicas que faziam
perigar a concórdia em Moçambique.
Uma ou tra ex pli ci ta va que mem bros da
et nia sena bo i co ta ram a mis sa na Igre ja de
São Be ne di to na cida de da Beira (no cen tro do
país), até que o pá ro co se de ci dis se a ce le brar
o cul to nas três lín guas ad mi ti das pelo Arce bis pa do: Por tu guês, Sena e Ndau. “Caso não
haja con sen so, não ire mos per mi tir que o pá ro co Mu ca u io con ti nue a tra ba lhar em São
Be ne di to, e nós pas sa re mos a fazer a ce le bra ção da Pa la vra no lu gar da mis sa. Isto para
nós será me lhor do que com a pre sen ça do pa dre, que só nos cria con fu são”, dis se um ele men to do Con se lho Pa ro qui al. Até ago ra, o
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Ndau in ter ca la va com o Sena. Se gun do o
jornal, tra ta va-se de um con fli to, que se pre ten de de âmbi to me ra men te litúr gi co, o qual
foi de sen ca de a do em 1985 e atin giu a fase mais
agu da em 1991, quan do D. Ja ime Gon çal ves,
Arce bis po da Be i ra, pro i biu o uso do Sena na
ce le bra ção da li tur gia, pro i bi ção essa que não
du ra ria mu ito tem po.
Por úl ti mo, uma ou tra no tí cia re fe re a
re a li za ção de um se mi ná rio so bre a pa dro ni za ção das lín guas mo çam bi ca nas, ten do che ga do à con clu são de que as lín guas ban tos
de ve ri am ser di vul ga das atra vés da mí dia, com
des ta que para o rádio. Tais lín guas, se gun do o
jor nal, de ve ri am ser es tu da das e pa dro ni za das,
pon do em re le vo o pa pel do rádio e da Igre ja
nes ta po lí ti ca de di fu são. Em ge ral, con clui o
pe rió di co, a lín gua por tu gue sa não é tra ta da
nes tes se mi ná ri os como lín gua na ci o nal, mas
como lín gua ofi ci al, em bo ra ela seja ma ter na
para uma boa par te dos mo çam bi ca nos, ex clu são que se afi gu ra pou co con di zen te com a
realidade.
É vi sí vel que a lín gua por tu gue sa como
idi o ma ofi ci al está vin cu la da à idéia de país, de
pá tria, de povo. Se exis te a ne ces si da de do es tu do das lín guas mo çam bi ca nas, para mu i tos
é, na opi nião de Luís Hon wa na, para aju dar ou
fa ci li tar “a lín gua” e “para nos fa zer en ten der
pe las mas sas” e não por que se con si de ra que
“é ne las onde re si dem, se pre ser vam e se trans mi tem os prin ci pa is ele men tos cons ti tu ti vos
da iden ti da de cul tu ral” (Hon wa na, 1988, p.3).
Essa per ti nen te ob ser va ção de Hon wa na le va-nos a ques ti o nar as ra zões pe las qua is es tas
lín guas con ti nu am a man ter-se au sen tes no
pro ces so de le tra men to da so ci e da de mo çam bi ca na.
Algumas marcas peculiares da
cultura acústica moçambicana

Uma cul tu ra es sen ci al men te oral, como
a mo çam bi ca na, pra ti ca men te não dis põe de
tex tos. Nes ta cul tu ra acús ti ca, os se res hu ma -
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nos apren dem mu i to e pos su em gran de sa be do ria, mas não es tu dam. Como re ú nem
ma te ri al or ga ni za do para que pos sa ser re cor da do? Como se tor na pos sí vel tra zer à
me mó ria aqui lo que se pre pa ra tão cu i da do sa men te? A úni ca res pos ta é: pen sar co i sas
me mo ri zá ve is. O dis cur so oral, de um modo
ge ral, tem na re pe ti ção uma de suas mar cas
mais pe cu li a res. É co mum atri bu ir-se o fe nô me no à ne ces si da de de re for çar a in for ma ção
con ti da numa men sa gem que se de sen vol ve
li ne ar e ir re ver si vel men te na ca de ia do tem po
e que, por esse mo ti vo, não per mi te qual quer
es pé cie de re vi são, quer por par te do emis sor,
quer por par te do re cep tor. Há, pois, um re tor no cons tan te às pa la vras-chave ou sen ti dos-chave, num es for ço para evi tar a
dis per são em re la ção ao con te ú do fun da men tal.
Assim, numa cul tu ra oral, para re sol ver
com efi cá cia o pro ble ma de re ter e re cor dar o
pen sa men to cu i da do sa men te ar ti cu la do, o
pro ces so de ve rá se guir mo de los mne mô ni cos, for mu la dos para uma rá pi da re pe ti ção
oral. O pen sa men to deve ori gi nar-se por
meio de mo de los equi li bra dos e pro fun da men te rít mi cos, em que, en tre ou tros re cur sos, a re pe ti ção de sem pe nha um im por tan te
pa pel. Nes sas cul tu ras, os se res hu ma nos
apren dem ou vin do, re pe tin do o que ou vem,
de co ran do pro vér bi os, mas sem es tu dar no
sen ti do es tri to.
No do mí nio da po e sia oral, de um modo
ge ral, e da africa na, mais par ti cu lar men te, a
re pe ti ção é uma das suas do mi nan tes, con cre ti zan do-se em di ver sos níveis: em nível da pa la vra, do ver so e até de gru pos de ver sos, bem
como em ní vel do sen ti do, com re cur so a pa la vras di fe ren tes. É, como dis se mos, uma ca rac te rís ti ca ge né ri ca, que se ma ni fes ta na
qua se to ta li da de dos gê ne ros poé ti cos ora is
afri ca nos (a po e sia pa ne gí ri ca, a poe sia ele gía ca, a poe sia mi li tar e de caça, a po e sia lí ri ca, a po esia satí ri ca polí ti co-social, a po esia
re li gi o sa).
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A po esia do mo çam bi ca no José Cra ve i ri nha apre sen ta inú me ros exem plos da con cre ti za ção do prin cípio da re pe ti ção, ins pi ra dos nas
for mas des ta poe sia oral (Ma tus se, 1993,
5
p.105). Obser ve mos um extra to do po e ma
“Qu e ro ser tam bor”:
Nem rio corren do para o mar do desespero.
Nem za gaia tempe ra da no lume vivo do
de sespero.
Nem mesmo poe sia forjada na dor rubra do
de sespero.
[...]
Só tambor velho de gritar na lua che ia da
mi nha ter ra.
Só tambor de pele curtida ao sol da mi nha
terra.
Só tam bor cava do nos tron cos du ros da mi nha
terra! (Cra veirinha, 1982, p.123)

A poe sia oral mo çam bi ca na, que é can ta da ou de cla ma da, é ge ral men te an ti fô ni ca, ou
seja, exis te uma es pé cie de res pos ta de um coro
ao so lis ta, sen do dessa al ter nân cia que a sua
per for man ce depen de. A repe ti ção in te gral de
um ou mais ver sos pode corres pon der à res pos ta do coro ao mote dado pelo so lis ta, e o mes mo acon te ce com o re frão.
Uma ou tra for ma de po e sia oral é o
provérbio. Se gun do Hol man e Har mon, o
pro vér bio é “Uma ora ção ou fra se cur ta e
‘me mo ri zá vel’, que ex pres sa algo re co nhe ci do
como ver da de i ro ou que en vol ve ob ser va ções
acer ca de as pec tos prá ti cos da vida” (Hol man;
Harnon, 1986, p.401). A com pres são e
con ci são que ca rac te ri zam o pro vér bio
de pen dem, em gran de me di da, do con jun to de
re cur sos es ti lís ti cos de que se ser ve
(me tá fo ras, com pa ra ções, hi pér bo les...), o que
os tor na, quan to à for ma, di fe ren tes do
dis cur so
or di ná rio.
Essa
com po nen te
es ti lís ti ca faz do pro vér bio uma for ma mu i to
im por tan te para a li te ra tu ra oral 6 afri ca na,
pois o seu mo de lo e as suas téc ni cas são
mu i tas ve zes apro ve i ta dos em for mas mais
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ela bo ra das e mais ex ten sas, como a can ção e
o con to. É im por tan te no tar que os
pro vér bi os fa zem fre qüen te men te alu são a
fe nô me nos na tu ra is e à vida ani mal, o que
pen sa mos, pren de-se ao fato de nes ses
do mí ni os
im pe rar
uma
es pé cie
de
“per fe i ção”, uma ló gi ca ima nen te e
fun ci o nal, di fe ren te dos com por ta men tos
hu ma nas, mais ins tá ve is e ar bi trá ri os. Em
“Ter ra So nâm bu la”, numa se qüên cia de
fra ses, o es cri tor mo çam bi ca no Mia Cou to
pro cu ra, de for ma sin té ti ca, ca rac te ri zar e
jus ti fi car, com base numa pre ten sa ver da de
uni ver sal, a ten ta ção da per so na gem de
aban do nar o seu pro je to ini ci al, num dado
pon to da ação: “As idéi as, to dos sa be mos,
não nas cem na ca be ça das pes so as.
Co me çam num qual quer lado, são fu mos
sol tos, tres va i ra dos, ro dan do à pro cu ra de
uma de vi da men te” (Cou to, 1992, p.44). A
nar ra ti va de Mia Cou to ex plo ra lar ga men te o
mo de lo e a téc ni ca do pro vér bio nas
pas sa gens de ca rá ter re fle xi vo, sen do este
um dos seus ele men tos mar can tes.
Os pro vér bi os não se em pre gam ape nas
para arma ze nar co nhe ci men tos, mas tam bém
para com pro me ter os ou tros no com ba te ver bal e in te lec tu al: um pro vér bio desa fia os ou vin tes a supe rá-lo com ou tro mais opor tu no
ou con tra di tó rio. O seu ca rá ter mo ra lis ta é um
dos as pec tos im por tan tes que, com

5. No en ten der de Gil ber to Ma tus se, “O subs tra to cul tu ral ban to
de Cra ve i ri nha é ron ga, et nia do sul de Mo çam bi que (Ma pu to e arre do res). Isto leva a crer que a ins pi ra ção mais di re ta vem da po esia ron ga. Há, con tu do, mu i tas afi ni da des das for mas da po e sia
ron ga com as das po e si as de ou tros po vos, mais ou me nos pró ximos ge o grá fi ca e lin guis ti ca men te (os chan ga nas, os cho pes, os
su a zis, os zu lus e ou tros)”(Ma tus se, 1993, p.105).
6. Wal ter Ong con si de ra mons tru o so o uso do con cei to “li te ra tu ra
oral”, che gan do a afir mar que con si de rar tra di ção oral como li te ratu ra oral é o mes mo que con si de rar ca va los como au to mó ve is sem
ro das. Em vez da ex pres são “li te ra tu ra oral”, ele su ge re a ex pressão “for mas ar tís ti cas ex clu si va men te ora is” ou “for mas ar tís ti cas
ver ba is” (ONG, 1993, p.20-23). So mos de opi nião que Ong, ao fazer este tipo de crí ti ca, se re ve la de ma si a do pre so à raiz das pa lavras. Por isso, não ve mos ra zão para não ado tar mos a ex pres são
“li te ra tu ra oral”.
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freqüência, in cor po ram os pro vér bi os. 7 Eles
cos tu mam, também, ser apli ca dos na ju ris pru dên cia. Na opi nião de Ong, os pro vér bi os não
são me ros ador nos da ju ris pru dên cia, mas
cons ti tu em, eles mes mos, a pró pria lei. “Com
fre qüên cia recor re-se a um juiz de uma cul tu ra
oral para que re pita pro vér bi os per ti nen tes a
par tir dos qua is pode de du zir deci sões jus tas
para os ca sos de lití gio for mal que lhe são sub me ti dos” (ONG, 1993, p.42).
Um ou tro as pec to im por tan te a con si de rar é o de que na re a li da de cul tu ral mo çam bi ca na, as sim como nas so ci e da des ágra fas em
ge ral, cons ta ta-se que é prin ci pal men te pelo
ato de nar rar que é pos sí vel man ter um elo en tre os ve lhos e os no vos, e per pe tu ar a trans mis são das vi vên ci as e dos co nhe ci men tos
an ti gos.
A nar ra ção re cor re à fór mu la, ins tru men to pri vi le gi a do das cul tu ras acús ti cas, nas
qua is a na tu re za au di ti va e men tal das pa la vras está re la ci o na da não só aos mo dos de ex pres são e pro du ção cul tu ral, mas aos
pro ces sos de trans mis são e apren di za gem. O
que se pode re lem brar de pen de de for mas
mne mô ni cas, nas qua is o rit mo con tri bui para
a lem bran ça e toda a ex pe riên cia é in te lec tu a li za da mne mo ni ca men te (Go ody, 1977,
p.112-128). O con cei to de fór mu la a que nos
es ta mos re fe rin do con fi gu ra uma se qüên cia
de ele men tos, um es que ma or ga ni za dor, ca rac te rís ti co às for mas ora is e so bre vi ven tes nas
cul tu ras es cri tas. A fór mu la é aqui en ten di da,
so bre tu do, como um pro ce di men to mne mo téc ni co, um qua dro es tru tu ral, um meio de li gar ele men tos que, sem o apo io da es cri ta,
se ri am mais di fi cil men te me mo ri za dos para
sua trans mis são e di fu são. Foi a fór mu la,
historicamente, um ins tru men to de cons tru ção e trans mis são de obras ver ba is, apo io à
me mó ria so ci al e his tó ri ca dos po vos sem es cri ta (Go ody, apud Le Goff, 1984, p.12).
No en tan to, a me mó ria acu mu la da e
trans mi ti da nas soci e da des sem es cri ta, com
apo io da fór mula, não era uma me mó ria “pa la -
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vra a pa la vra”, uma re me mo ri za ção exa ta.
Nes sas so ci e da des, a memó ria so ci al pa re ce
es tar mais ba se a da numa re cons tru ção cri a ti va do que na memó ria me câ ni ca.
Adé lia Be zer ra de Me ne ses afir ma que
“não po de mos es que cer da car ga cor po ral
que a pa la vra fa la da car re ga. Na nar ra ti va
oral, a pa la vra é cor po: mo du la da pela voz
hu ma na, e, por tan to, car re ga da de mar cas
cor po ra is; car re ga da de va lo res sig ni fi can tes” (Me ne ses, 1989), den tre os qua is se des ta ca o tri un fa lis mo. Se gun do Ong, as
cul tu ras ora is es ti mu lam o tri un fa lis mo, que,
na atu a li da de, tem ten dên cia a de sa pa re cer,
à me di da que as so ci e da des que al gu ma vez
fo ram ora is se vol tam cada vez mais para a
pa la vra es cri ta (ONG, 1993). Tal tri un fa lis mo
de i xou suas mar cas bem vin ca das no dis cur so po lí ti co das li de ran ças mo çam bi ca nas
que, em bo ra já es ti ves sem in cor po ra das ao
uni ver so le tra do, no fun do, re fle ti am, de al gum modo, esse pas sa do re cen te ain da mu i to
vin cu la do à tra di ção oral. Assim, não era sur pre en den te a uti li za ção de pa la vras de or dem, em que im pe ra va, so be ra na, a mar ca do
tri un fa lis mo. A tí tu lo de exem plo, na ela bo ra ção pelo Par ti do e Esta do mo çam bi ca no do
pla no de de sen vol vi men to para a dé ca da,
emer giu a pa la vra de or dem “1980-1990:

7. O au tor, na épo ca em que foi Di re tor Pro vin ci al de Edu ca ção e
Cul tu ra na Pro vín cia de Ma pu to (1979-1983), tra ba lhou no Go ver no
Pro vin ci al sob a li de ran ça do Go ver na dor da Pro vín cia, Ge ne ral
José Mo i a ne, des ta ca do co man dan te guer ri lhe i ro du ran te a luta arma da de li ber ta ção na ci o nal con tra o co lo ni a lis mo por tu guês. Este
lí der dis pu nha de um ver da de i ro ar se nal de pro vér bi os que usa va
com fre qüên cia nas pró pri as re u niões do Go ver no Pro vin ci al. Numa
des sas re u niões, na qual se dis cu ti am as for mas de atu a ção dos
mem bros do go ver no nos vá ri os dis tri tos que com pu nham a pro víncia já en tão as so la da pela guer ra de agres são do re gi me do apartheid, re cor do-me de um Di re tor Pro vin ci al ter fei to uma
in ter ven ção na qual pro cu ra va sen si bi li zar o gover na dor para os
ris cos de atu a ção dos mem bros do go ver no em zo nas de guer ra.
Para o gover na dor, tal mem bro do go ver no es ta va co lo can do di ficul da des para a re a li za ção de uma ta re fa, mes mo an tes de
conhecer e vi si tar o lo cal que lhe ti nha sido co me ti do. Sua in ter venção, fe i ta num tom de gran de cal ma, veio sob a for ma de pro vér bio:
“Se nhor Di re tor, não de ve mos di zer que aque le saco é pe sa do, sem
que pri mei ro o co lo que mos às cos tas!”.
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década da vi tó ria so bre o sub de sen vol vi men to”; ou quan do, pe ran te a ame a ça de in va são
do exér ci to sul-africano, o pre si den te Sa mo ra
Ma chel dis cur sa va num co mí cio e afir ma va pe remp tó rio (cito de me mó ria): “Que ve nham!
Que ve nham! Cada pal mo de ter ra será uma
tum ba para o in va sor”.
A língua como patrimônio cultural

A lín gua es cri ta e fa la da de um povo é,
pos si vel men te, seu mais im por tan te atri bu to
cul tu ral. A polí ti ca co lo ni al por tu gue sa, na
con di ção de ins tru men to de um gru po mais po de ro so, foi uti li za da sis te ma ti ca men te para do mi nar o povo mo çam bi ca no. A po lí ti ca
lin güís ti ca, da mesma for ma que ou tras po lí ti cas, foi usada como ins tru men to de do mi na ção, frag men ta ção e re in te gra ção, dentro de
uma es tru tu ra polí ti ca do mi nan te. Assim, uti li zan do a lín gua por tu gue sa como ins tru men to
de do mi na ção, não é de sur pre en der que as lín guas mo çam bi ca nas tives sem sido ig no ra das,
quan do não hos ti li za das, pela or dem co lo ni al.
Com a in de pen dên cia de Mo çam bi que
ocor ri da em 1975, o novo po der po lí ti co vai
uti li zar a lín gua por tu gue sa como lín gua de
uni da de naci o nal, pro cu ran do fa zer dela não
um “ins tru men to de do mi na ção, mas, ao con trá rio, um ins tru men to de liber ta ção”. Se é pa cí fi co ace itar como cor re ta esta es tra té gia,
dado que ne nhu ma das lín guas mo çam bi ca nas
tem uma co ber tu ra terri to ri al tão avas sa la do ra
que pu des se ins ti tu ir-se como lín gua naci o nal,
já nos pa re ce, con tu do, bas tan te con tro ver sa,
ou no mí ni mo pro ble má ti ca, a polí ti ca lin güís ti ca que foi adota da ante as lín guas mo çam bi ca nas. Com o fa la ci o so ar gu men to da fal ta de
qua dros e da in ci pi en te codi fi ca ção das lín guas mo çam bi ca nas, o po der po lítico aca bou,
por ou tras vias, dan do con ti nu i da de à po lí ti ca
lin güís ti ca colo ni al. Ou seja, não só as lín guas
mo çam bi ca nas fo ram igual men te igno ra das,
quan do não hos ti li za das, em nome da co e são
na ci o nal que era pre ciso criar e de sen vol ver,
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como tam bém poucos, ou nenhum, es for ços
fo ram fei tos para pre ser var e de sen vol ver as
ri quís si mas poten ci a li da des da tra di ção oral,
en ca ra da esta, por um lado, como su por te de
toda a me mó ria de um povo que era pre ci so
ser res ga ta da, e, por ou tro lado, como sus ten tá cu lo im por tan te ao apren di za do da lín gua
por tu gue sa.
Não de i xa de ser pre o cu pan te que, em
Mo çam bi que, inú me ras pes so as, in clu in do
pro fes so res que vi ven ci a ram a épo ca co lo ni al, di fi cil men te con si de ram como um pro ble ma a po lí ti ca lin güís ti ca se gui da pelo país
após a in de pen dên cia. Elas sus ten tam com
toda a se gu ran ça que to dos os alu nos são
per fe i ta men te ca pa zes de apren der o por tu guês, se ele for en si na do de for ma ade qua da.
Pen sam que tudo o que se diz das lín guas
ma ter nas tem uma fun ção ape nas no de sen vol vi men to das res pec ti vas cul tu ras , mas
deve su pe rar-se a ques tão da lín gua de en si no, que so men te pode e deve ser em por tu guês. Para elas, a ne ces si da de de apren der
por tu guês é ab so lu ta men te ur gen te e in com pa tí vel com to das es tas dis cus sões se cun dá ri as. É di fí cil con ven cê-las de que ou tra
pers pec ti va pode ser mais efi caz, pois suas
pró pri as ex pe riên ci as de vida pa re cem pro var
o con trá rio.
O pro ble ma é que esta pers pec ti va
pres su põe um con tex to de do mi na ção co lo ni al que con se guiu um cer to êxi to com uma
mi no ria que não ti nha ou tra sa í da se não sa cri fi car sua iden ti da de. Este con tex to sim ples men te não exis te mais e não pode ser
res ta u ra do por de cre to. Tec ni ca men te, fun ci o nou, sem dú vi da, por que não es ta va obri ga do a as su mir a re pro du ção de uma
so ci e da de e de uma cul tu ra plu ral: po de ria
sim ples men te ex plo rá-la no sin gu lar, quer
di zer, em por tu guês.
So me-se a isto a ques tão da et ni ci da de, con fi gu ra da em Mo çam bi que pela exis tên cia de mais de vin te et ni as, com as suas
lín guas e cul tu ras, para se ter um qua dro da
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im por tância que essa pro ble má ti ca tem na
atu a li da de, for te e cres cen te men te mar ca da
por con fli tos re a is (mu i tos de les ten do de ge ne ra do em ver da de i ras lim pe zas ét ni cas) ou
latentes. Em Mo çam bi que, não de ve mos es que cer que a guer ra ci vil, que após a in de pen dên cia fus ti gou os mo çam bi ca nos du ran te
mais de uma dé ca da, foi for te men te mar ca da
pela et ni ci da de. Se hoje tais con fli tos pa re cem
es tar sob um re la ti vo con tro le, avo lu mam-se
in dí ci os de que es sas ten sões ét ni cas po de rão
de i xar sua la tên cia, ex plo din do de for ma mais
vi o len ta e in con tro lá vel quan do e onde me nos
se es pe ra. Se, em vá ri os do mí ni os, não fo rem
le va das à prá ti ca po lí ti cas que ob je ti va men te
ga ran tam o re co nhe ci men to à di ver si da de cul tu ral exis ten te no te ci do so ci al mo çam bi ca no,
es ta rão cri a das as con di ções para a eclo são de
tais con fli tos. Uma des sas po lí ti cas é pre ci sa men te a po lí ti ca lin güís ti ca, que, ao mes mo
tem po que ins ti tui a lín gua por tu gue sa como
lín gua ofi ci al, deve lan çar mão de to dos os
me i os para es tu dar, pes qui sar e de sen vol ver a
ri que za e a di ver si da de lin güís ti cas pre sen tes
em Mo çam bi que.
As pres sões mun di a is em fa vor da as si mi la ção têm um efe i to drás ti co so bre as lín guas. Exis tem, hoje, no mun do, en tre 5 e 20
mil idi o mas, cada um dos qua is re fle te uma vi são sin gu lar do mun do, um pa drão de pen sa men to e de cul tu ra. Po rém, mu i tas des sas
lín guas en con tram-se em pe ri go de ex tin ção
em um fu tu ro pró xi mo, seja pela fal ta de cri an ças que as uti li zem, seja pelo seu aban do no
em fa vor de idi o mas me tro po li ta nos, cu jos lo cu to res são cul tu ral men te agres si vos e eco no mi ca men te po de ro sos. Mu i tas lín guas já es tão
mo ri bun das, e al guns es pe ci a lis tas su ge rem
que tal vez 90% dos idi o mas hoje fa la dos es ta ri am ex tin tos no pró xi mo sé cu lo (Wurm,
1995).
Essa pers pec ti va re pre sen ta uma de la pi da ção de recur sos tan to quan to a ex tin ção de
es pé ci es ani ma is ou ve ge ta is. Cada lín gua fa la da no mun do cons ti tui uma for ma sin gu lar de
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con si de rar a ex pe riên cia hu ma na e o pró prio
8
mun do. Mu i tos idi o mas desa pa re ce ram no
cur so da his tó ria hu ma na. Eles não po dem ser
man ti dos vi vos ar ti fi ci al men te por de cre to
go ver na men tal ou por in te res ses folcló ri cos,
mas tão-somente como re sul ta do da esco lha
cons ci en te de seus lo cu to res.
To das as lín guas são igua is no sen ti do
de que cons ti tu em um ins tru men to de co mu ni ca ção; toda lín gua tem o mes mo po ten ci al
como lín gua mun di al. A con cre ti za ção des se
po ten ci al de pen de das opor tu ni da des que
são da das a cada uma de las. Anti ga men te,
acre di ta va-se que os idi o mas eram como cri a tu ras vi vas: nas ci am, cres ci am, de cli na vam
e mor ri am. Po rém esse qua dro é fal so: as lín guas são, ple na e si mul ta ne a men te, ins tru men tos e re sul tan tes das so ci e da des que as
em pre gam ou que as aban do nam. O des ti no
de toda lín gua re sul ta do am bi en te so ci al e
po lí ti co, em par ti cu lar das re la ções de
poder. 9
A di ver si da de lingüís ti ca é, por tan to,
um pa tri mô nio pre ci o so da hu ma ni da de; o
de sa pa re ci men to de qualquer idi o ma im plica
o empo bre ci men to da re ser va de sa ber e a per da de ins tru men tos para a co mu ni ca ção intra
e inter cul tu ral. Não es ta rá Mo çam bi que con tri bu in do para esse em po bre ci men to e, qui çá,
mes mo para o de sa pa re ci men to de seus idi o mas? Esta rá sen do de vi da men te com pre en di do o pe ri go que re pre sen ta o em po bre ci men to

8. Se pre ci sás se mos ser lem bra dos des sa re a li da de, bas ta ria recor dar a ri que za da lin gua gem yag han da Ter ra do Fogo (que, segun do Dar win, “mal me re ce ser qua li fi ca da de ar ti cu la da”). “Os
yag hans têm uma for ma dra má ti ca de ex pres sar cada con tra ção de
mús cu los, cada ação pos sí vel da na tu re za ou do ho mem” (Chat win,
1988).
9. De ve-se acres cen tar aqui uma re fe rên cia às van ta gens ob serva das nas pes so as bi lín gües ou mul ti lín gües, mais ha bi tu a das às
mu dan ças de pa drões de pen sa men to, sen do, por tan to, men talmen te mais fle xí ve is. A fa mi li a ri da de com con ce i tos di fe ren tes ou
con tra di tó ri os tor na essas pes so as mais to le ran tes do que as mono glo tas, e mais ca pa zes de com pre en der os vá ri os as pec tos e um
pro ble ma. Os lin güis tas sa li en tam, por tan to, a ur gên cia de ela bo rar
des cri ções e gra má ti cas, lé xi cos, tex tos e re gis tros an tes da ex tinção de idi o mas.
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do pen sa men to mo çam bi ca no resul tan te da ex 10
tin ção de idi o mas?
Letramento: reforço ou
silenciamento da memória
coletiva?

Um dos pro ble mas da his tó ria da me mó ria é a dis cre pân cia en tre o que a his tó ria fe i ta
pe los histo ri a do res (a his tó ria erudi ta) pos sa di zer de um acon te ci men to pas sa do e as per cep ções que pre va le çam, no mes mo mo men to, no
seio de uma so ci e da de, num tem po e num lo cal
de ter mi na dos, e que, cer ta men te, têm um peso
in fi ni ta men te ma ior. A his tó ria da me mó ria é
um ex ce len te exer cí cio crítico e per ma nen te a
re a li zar pela his tó ria eru di ta como for ma de
evi tar a ilu são ne fas ta que con sis te em acre di tar que os his to ri a do res são os de po si tá ri os da
ver da de his tó ri ca. A his tó ria, nun ca é dema is
lem brá-lo, per ten ce, so bre tu do, àqueles que a
vi ve ram e é um pa tri mô nio co mum que cabe ao
his to ri a dor exu mar e tor nar in te le gí vel a seus
con tem po râ ne os.
Se é pa cí fi co ace itar a me mó ria como um
ele men to es sen ci al da iden ti da de, da per cep ção
de si e dos ou tros, essa per cep ção di fe re se gun do nos si tu e mos na es ca la do in di ví duo ou na
es ca la de um gru po so ci al, ou mes mo de toda
uma na ção. Se o ca rá ter co le ti vo de toda me mó ria in di vi du al nos pa re ce evi den te, o mes mo
não se pode di zer da idéia de que exis te uma
me mó ria cole ti va, isto é, uma pre sen ça e, por tan to, uma re pre sen ta ção do pas sa do que seja
com par ti lha da nos mes mos termos por toda
uma co le ti vi da de.
Não se deve ig no rar a ten são fre qüen te
en tre as me mó ri as loca is e a re tó ri ca na ci o na lis ta pú bli ca, uma ten são que se in ten si fi ca
quan do a co mu ni da de ima gi na da naci o nal
torna-se mui to circuns cri ta. As co mu ni da des
lo ca is, por exem plo, podem-se apro pri ar de
for mas mate ri a is de come mo ra ção naci o nal,
como mo nu men tos à guer ra, mas não ne ces sa ri a men te de seu con te ú do, sub me ten do a ex -
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pres são da me mó ria aos inte res ses lo ca is.
A es co la, que nas ceu co la da à re pro du ção da cul tu ra, do sa ber, dos há bi tos e com por ta men tos, liga da aos pro ces sos mais
ime di a tos e tota is da so ci a li za ção, não con se gue di vor ci ar-se da tra di ção – bi o lo gi ca men te, tão in dis pen sá vel à es pé cie hu ma na e tão
ne ces sá ria à so bre vi vên cia e iden ti da de do
gru po. To das as ten ta ti vas de con ver ter a ex pe riên cia es co lar num exer cí cio de apre en são
ló gi ca, me tó di ca de ha bi li da des e sa be res ante
o fu tu ro – apreen der para a vida, o tra ba lho, a
ci da da nia –, não con se gui ram des vin cu lar a
es co la dessa fun ção de cul ti var a me mó ria do
pas sa do.
A es co la está in ti ma men te as so ci a da à
cons tru ção de iden ti da des: te ma ti zar e ex plo rar os es pa ços, os ob je tos, as lem bran ças
cor pó re as. A pe da go gia es co lar na edu ca ção
bá si ca con ti nua fiel às ve lhas nor mas: ce le brar o pas sa do, en con trar sím bo los dos fa tos
que se de se ja re cor dar e pro vo car sen ti men tos para as cri an ças ade ri rem a eles com pa i xão. Das três po ten ci a li da des hu ma nas a
se rem cul ti va das por toda a ação pe da gó gi ca
(me mó ria, in te lec to, von ta de), ape nas o cul ti vo do in te lec to me re ce rá a aten ção quan do
se ul tra pas sa a ida de in fan til, quan do a es co la de i xa de brin car de en si nar e pas sa a
ensinar.

10. Por exem plo, mu i tas plan tas me di ci na is são co nhe ci das apenas por pes so as imer sas em cul tu ras tra di ci o na is, com lin gua gens
que dão no mes es pe cí fi cos a elas. O de sa pa re ci men to des sas lingua gens e cul tu ras acar re ta a per da do co nhe ci men to so bre tais
plan tas e suas pro pri e da des de cura, a não ser que um lin güis ta ou
ou tra pes soa in te res sa da te nha gra va do seus no mes e uma des crição de suas pro pri e da des, an tes da ex tin ção do idi o ma. As qua li dades de cura do cu ra re ou do qui ni no, por exem plo, são co nhe ci das
dos ín di os da Amé ri ca do Sul des de mu i to an tes do con ta to com os
eu ro pe us. No nor te da Aus trá lia, cons ta tou-se, re cen te men te, que
do en ças como gra ves úl ce ras de pele, in ca pa zes de serem cu ra das
por mé to dos alo pá ti cos, fo ram ra pi da men te tra ta das com lo ções à
base de plan tas ba ti za das por mem bros de gru pos abo rí gi nes. O
su ces so des se e de ou tros tra ta men tos tra di ci o na is simi la res ina ugu rou uma am pla bus ca por ou tras plan tas me di ci na is com a aju da
dos po vos abo rí gi nes por meio das pa la vras por eles em pre ga das –
em suas pró pri as lín guas, que se en con tram em vias de ex tin ção.
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Não é ape nas na edu ca ção do ado les cen te e do jo vem que se per dem as ri cas dimen sões
da evo ca ção do pas sa do. Tam bém na edu ca ção
bá si ca das cri an ças, há per das signi fi can tes. As
re for mas educa ci o na is ten dem a impor cur rí cu los cada vez mais rí gi dos, gui a dos por uma con cep ção cada vez mais ra ci o na lis ta da edu ca ção
es co lar. O in te lec to e o seu cul ti vo, ou me lhor,
o ades tra men to, im põem-se so bre as ou tras
po tên ci as do es pí ri to, me mó ria e von ta de. Uma
cor ren te pe da gó gi ca an ti me mó ria in fil tra-se
em nome da cen tra li da de do in te lec to. Cen tra li da de pos ta por uma con cep ção raci o nal: a
for ma ção do su je i to ra ci o nal, de sua au to de ter mi na ção ra ci o nal, da com pre en são teó ri ca do
real etc.
À memória do passado contrapõe-se o co nhecimento lógico – antecedentes, determinantes, conseqüências, a busca das causas, das
últimas causas. Esse conhecimento se legitima
como o mais perfeito, o único conhecimento,
enquanto a memória é relegada à esfera do im preciso, ao mágico, ao imaginário. Daí ser tolerada, apenas, na primeira infância, no
tratamento que a escola dá à recordação do pas sado; à medida que a criança se aproxima da
idade da razão, esse tratamento do tempo
passado deverá ser descartado. Entre a 4 a e 5a séries (e, por vezes, antes), dá-se esse corte, como
é fácil de constatar nos livros didáticos e na pró pria organização do tempo e do trabalho peda gógico. O conhecimento passa a ser metódico,
com lógica, sem emoção e paixão, sem evocação. Contrapõe-se a inteligência à memória nos
programas escolares, enquanto os psicólogos,
como Jean Piaget, demonstram que memória e
inteligência, longe de se contrapor, se apóiam
mutuamente. E são vínculos primários da codificação e reprodução das relações sociais.
É curi o so cons ta tar que, ao mes mo tem po que os tem pos pas sa dos, a me mó ria co le ti va
so fre uma ver da de i ra re vo lu ção docu men tal
nos ban cos de da dos, no com pu ta dor, tor na-se
me mó ria ele trô ni ca; ao mes mo tem po a me mó ria do pas sa do se ex pan de na lite ra tu ra, na fi lo -
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so fia e na psi co lo gia, des ta can do dimen sões
da me mó ria pes so al, do es pí ri to, das emo ções
e sonhos (do sub cons ci en te). Essa me mó ria
não é tra ta da como um vas to re ser va tó rio, ao
es ti lo da memó ria ele trô ni ca. Nem se si tua no
ní vel do cons ci en te, do dado con cre to. Está
mais pró xi ma do la ten te, cons tru í do, prin ci pal men te, na in fân cia.
Na última década, falou-se muito dos
vínculos entre saber e poder, entre o domínio
das habilidades e dos saberes no confronto en tre dominantes e dominados. As análises do
currículo escolar acentuaram essas dimensões
políticas. Entretanto, o discurso ficou reduzido
ao chamado saber acumulado e a sua transmissão disciplinada nas séries e disciplinas escolares, nos livros didáticos e na docência dos mes tres competentes. Numa visão reducionista,
reivindicou-se que a escola ensinasse, chegando a condenar-se as festas e comemorações
como tempo perdido – que desvirtuava essa
função docente-transmissora e ocupava tem pos, escassos, na alienação dos futuros cida dãos conscientes. A escola, em seu tradicionalismo, não abandonou o que a constituiu em
suas origens mais remotas: cultivar a consciência, o sentimento do passado, da tradição his tórica. Comemorá-los, cantá-los, evocá-los,
porque a consciência e o sentimento do passado não é outra coisa senão a consciência do
grupo, de cada indivíduo, de sua identidade
cultural.
A escola não conseguira fugir a esse pa pel, que traz como marca de origem, como ex pressão digital. Poderá sim, recuperá-lo, abrir
maiores espaços no cultivo do passado pú blico
e privado, tratá-lo com maior competência e,
sobretudo, democratizá-lo para que minorias
não monopolizem a memória social e com elas
destruam as identidades ou as enfraqueçam.
Não será uma minoria (no caso moçambicano,
sulista), que, desde os tempos da luta armada
contra o colonialismo português e no pós-in dependência, ocupou altos cargos na cúpula
dirigente da Frelimo, que tem monopolizado
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essa memória social do povo moçambicano?
Será possível pretender captar a história de uma
memória nacional unicamente pelo viés de gru pos restritos ou de setores da sociedade particularmente sensibilizados pelo passado ou que
têm tendência, como o Estado, a propor representações do passado? Que representações dele
fazem os grupos mais amplos e mais heterogêneos? Na sociedade moçambicana, de forte tra dição oral, os especialistas da memória são os
velhos. São eles a memória da sociedade. Sua
importância é de tal natureza que quando um
velho morre se costuma dizer que “uma biblioteca desapareceu”. Na luta pela dominação da re cordação e da tradição histórica, a escola pode
cumprir um papel relevante, não abandonando,
antes retomando, o peso político e cultural do
cultivo da memória do passado tanto coletivo
quanto individual. A escola não pode abandonar
a força do simbólico, a força da imagem. Todos
os nossos sentidos podem despertar lembranças
e emoções e é a escola, nas suas origens, uma
das instituições mais visíveis de evocação do
passado. Mas um passado não institucionalizado, cuja incorporação na escola possa representar a democratização da memória e a
possibilidade de novos espaços de defesa de
identidades tidas como marginais: identidades
populares, de classe, gênero, etnia.
A es co la é de ter mi nan te na pro du ção das
lem bran ças e no pro ces so de recor da ção. Se de pen des se da ex pe riên cia e tradi ção es co lar, se ria di fí cil ca ir mos no es que ci men to do pas sa do.
To das as cultu ras têm um con jun to de pro ces sos di fe ren ci a dos de educa ção da me mó ria. Nas
so ci e da des mo der nas, a es co la des ta ca-se por
seu ca rá ter técni co, ri tual, ins ti tu ci o na li za do
de edu car a me mó ria cole ti va mais do que as
me mó ri as in di vi du a is. O alu no não en con tra
es pa ço para que eduque a sua me mó ria ét ni ca,
de clas se ou de gê ne ro. Na ver da de, o que a es co la culti va não será uma me mó ria cole ti va se le ti va? Sendo se le ti va, não será di fí cil à es co la
fu gir ao pro cesso de ma ni pu la ção cons ci en te
ou incons ci en te que o po der e uns gru pos

Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 25, n. 1, p. 67-87, jan./jun. 1999

sociais exer cem so bre a me mó ria in di vi du al,
gru pal, ét ni ca e de classe? Terá o le tra men to
par ti ci pa do no culti vo da me mó ria co le ti va e
tam bém nos es que ci men tos e nos si lên ci os de
ves tí gi os his tó ri cos reve la do res de iden ti da des e de lu tas?
O pas sa do não ga ran te o pre sen te e me nos o futu ro, ao con trá rio, é mais fá cil que o
pre sen te e o futu ro rede fi nam o pas sa do e,
fre qüen te men te, o des tru am. O tem po corta e
alar ga mui tos so nhos. As pedras e as mar cas
num de ter mi na do es pa ço po dem per ma ne cer,
mas ou tros tem pos e vi vên ci as rede fi ni rão
seus sen ti dos. A es co la ten de a não tra ba lhar
com o pre sen te, nem mes mo com o fu tu ro.
Mas os ca mi nhos da me mó ria só têm sen ti do
se abri rem as tri lhas do fu tu ro.
Letramento, poder e contexto
sócio-cultural

A im plan ta ção de um sis te ma esco lar
oci den tal em am bi en tes de cul turas acústi cas
cria uma si tu a ção na qual es sas cul tu ras, só
pelo fato de não pos su í rem al fa be to, aca bam
sen do desig na das como in fe ri o res. Além dis so, se o sis te ma es co lar uti li za uma lín gua es tra nha ao am bi en te so ci al, esta si tu a ção se
agra va. A pos si bi li da de de que al guns sábi os
na ti vos real cem a pas sa gem da ora li da de à es crita é te les(co pi a da) pela in tro du ção de ou tra lín gua para o es cri to, re pre sen tan do,
tam bém, não so men te uma téc ni ca de es cri ta,
mas tam bém to dos os di fe ren tes con te ú dos e
con ce i tos que uma cul tu ra le tra da ela bo ra
com a pró pria for ça da es cri ta, e que, nes te
caso, é, além do mais, uma cul tu ra es tran ge i ra. Des te modo, a lín gua de ora li da de fica
pos ta numa si tu a ção de debi li da de ante as ta re fas liga das às no vas con di ções, de duas ma ne i ras: fal ta o de sen vol vi men to pro du zi do
pela es cri ta, e fal ta a con ti nu i da de como cul tu ra pró pria nes te pro ces so.
De vi do, so bre tu do, aos efe i tos da guer ra que ocor reu em Mo çam bi que du ran te cer ca
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de uma dé ca da e meia no pós-independência,
re gis tra ram-se mi gra ções em mas sa do campo
para a ci da de. Numa es ca la jama is vista no país,
este fe nô me no inse riu popu la ções des lo ca das e
dis per sas e suas cul tu ras de ori gem num com ple xo pro ces so de in te ra ção. Nes te pro ces so,
uma das ques tões mais de li ca das é a que diz
res pe i to à língua. Na ver da de, a pró pria na tu re za da lingua gem resu me toda a ques tão do plu ra lis mo – cada uma das lín guas mais fa la das
re pre sen ta um modo úni co de con ce ber a ex pe riên cia hu ma na e o pró prio mun do. Como toda
po lí ti ca, a po lí ti ca lingüís ti ca mo çam bi ca na,
con tu do, es ta rá ain da no pós-independência, a
ser uti li za da como ins tru men to de do mi na ção,
de frag men ta ção e de assi mi la ção?
No con tex to mo çam bi ca no, pa re ce-nos
ser de fun da men tal im por tân cia uma po lí ti ca
lin güís ti ca es cla re ci da em re la ção à pre ser va ção
das lín guas fala das pelas di ver sas et nias, ao
mes mo tem po que se pos sa ofe re cer a elas a
opor tu ni da de de in gres sa rem em uma co mu ni da de mais am pla. Assim, o se tor educa ci o nal
vê-se di an te de vá ri os desa fi os. Esta rão as es co las mo çam bi ca nas pro gres si va men te a se or ga ni zar para en si nar vá ri as línguas ma ter nas,
ao mes mo tem po que a língua por tu gue sa – de fi ni da pelo po der po lítico como lín gua de uni da de naci o nal –, de ma ne i ra a ofe re cer às
pes so as a pos si bi li da de de pro ce der a es co lhas
que for ta le çam suas ca pa ci da des in di vi du a is?
Isso eqüi va le ria a ela bo rar uma for ma de edu ca ção ver da de i ra men te in ter cul tu ral, isto é,
que ofe re ces se às diver sas cul tu ras ét ni cas um
lu gar me lhor não ape nas no sis te ma edu ca ci o nal, mas tam bém na ima gem da cul tu ra na ci onal que o país pro cu ra adotar e pro te ger. Essa
tese es ta rá ainda en con tran do re sis tên cia na
po lí ti ca go ver na men tal, que ain da vê a pro pos ta como uma ame a ça à in te gra ção na ci o nal?
Na mul ti cul tu ral so ci e da de mo çam bi ca na, a re du ção dos con fli tos in ter nos so ciais e
cul tu ra is de pen de, a longo prazo, da ex pan são
da base eco nô mi ca, do cres ci men to do em pre go e da ele va ção dos ní veis de vida. Tam bém é
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ver da de que o pro ces so de desen vol vi men to
eco nô mi co puro e sim ples pode cri ar ou exa cer bar os con fli tos cul tu ra is e so ci a is. Os pla nos de mo der ni za ção, que en vol ve ram
pro gra mas am bi ci o sos de alfa be ti za ção e de
edu ca ção do pós-independência, pro du zi ram
um gran de núme ro de jo vens ins tru í dos ou
se mi-instruídos, mu i tas ve zes sem em pre go
ou sem a ocu pa ção dese ja da. As ex pec ta ti vas
cres ce ram mais rá pido do que as pos si bi li da des econô mi cas, e isso cons ti tui um ter re no
fér til para o des con ten ta men to e a re vol ta
con tra cer tos gru pos. A ju ven tu de de sem pre gada dos cen tros ur ba nos tem sido o par ti ci pan te mais vi sível e ativo nos mo vi men tos de
con tes ta ção so ci al e, em Mo çam bi que, à se me lhan ça do que ocor re em ou tras regiões do
pla ne ta, ela terá ten dên cia a se envol ver em
pos sí ve is, e porque não pre vi sí ve is, con vul sões et no na ci o na lis tas. Sabe-se que os con fli tos resul tan tes do con ta to entre dife ren tes
po pu la ções em ou tros pon tos do glo bo têm
con tri bu í do para refor çar as iden ti da de ét ni cas, par ti cu lar men te quan do o pro ces so de
mi gra ção gera a com pe ti ção pelo aces so à ri que za eco nô mi ca, ao po der po lítico e ao sta tus so ci al. Isso tam bém ocor re quan do exis te
uma forte no ção de etni ci da de ter ri to ri al, na
qual cer tos grupos ét ni cos se con si de ram en ra i za dos no es pa ço físi co como “fi lhos da ter ra”, ou quan do a migra ção gera brus cas
mu dan ças no equi lí brio de mo grá fi co e na
mis tu ra en tre gru pos ét ni cos, prin ci pal men te
nas gran des ci da des. No caso mo çam bi ca no,
uma gran de par te dos mi gran tes pro ve ni en tes
de regiões ru ra is, com sua lín guas e cos tu mes,
são fre qüen te men te se du zi dos pelas me lho res
pers pec ti vas de vida nas gran des cida des,
aceitam em pre gos sem qua li fi ca ção e de ba i xo
ní vel. A sua sor te se de te ri o ra, au to ma ti ca men te, quan do as con di ções eco nô mi cas pi o ram e quan do a popu la ção local deseja
ex pul sá-los. Uma ou tra si tu a ção pode tam bém ocor rer quan do deter mi na dos es tra tos da
po pu la ção (por exem plo, os mo çam bi ca nos de
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ori gem eu ro péia, a co mu ni da de de ori gem in di a na) na ma ioria dos ca sos têm qua li fi ca ções su pe ri o res às da po pu la ção local, e des fru tam de
afluên cia e pres tí gio so ci al. Esse con tex to pode
con du zir a uma si tu a ção parti cu lar men te
amar ga e con fli tu o sa, em es pe ci al no pe río do
ime di a ta men te pos te ri or à co lo ni za ção e à in de pen dên cia, quan do a popu la ção mo çam bi ca na, an te ri or men te em po si ção des van ta jo sa, ao
lo grar pro duzir uma juven tu de ins tru í da e qua li fi ca da que as pi ra a as su mir pro fis sões e em pre sas ante ri or men te ge ren ci a das ou pos su í das
pe los co lo ni a lis tas, pro cu ra se subs ti tu ir a eles.
Mais re cen te men te, a von tade de afas tar pes so as que ocu pam posi ções im por tan tes nos se to res mo der nos torna-se par ti cu lar men te agu da,
quan do o nível do empre go na que les se to res
não se ex pan de de ma ne i ra su fi ci en te men te rá pi da para in cor po rar à clas se mé dia a po pu la ção lo cal emer gen te.
Limites e possibilidades dos
programas de ensino em língua
materna

Um pro gra ma de língua ma ter na como
lín gua de ensi no não é ne ces sa ri a men te o me lhor pro gra ma, se o ob je ti vo é al can çar uma
for ma de bilin güis mo, isto é, se tam bém que re mos pro mo ver a apren di za gem de uma se gun da
lín gua; e se que re mos al can çar um ele va do
grau de êxi to nos re sul ta dos es co la res em ge ral.
Além dis so, é equi vo ca do pre ten der que o en si no com a lín gua mater na como lín gua de en si no é sem pre a me lhor a so lu ção. Em nos so
en ten der, tudo de pen de rá da or ga ni za ção to tal
do pro gra ma.

Gus ta vo Cal le wa ert (s./d., p.8) pro cu ra
mos trar, por meio de um es que ma, as vá rias
mo da li da des de pro gra mas que com bi nam a
lín gua mater na com a lín gua se gun da (ver ta be la aba i xo).
Um exem plo de um pro gra ma de se grega ção é o que ocor reu nas es colas se gre ga das
para alu nos Ovam bo, na Na mí bia, an tes da in de pen dên cia. Na es co la pri má ria, en si na vam-se os alu nos em os hi vam bo, com um
en si no mí ni mo da segun da língua (a lín gua
ofi ci al des ta épo ca, afri ka ans, na ma i o ria dos
ca sos). Todo o pro gra ma era um progra ma re du zi do, que re sul ta va um ba ixo grau de co nhe ci men to de am bas as línguas, e maus
re sul ta dos es co la res (Cal le wa ert, s./d., p.12).
Exis te um ele va do nú me ro de ca sos de
pro gra mas de submersão nos pa íses afri ca nos,
nos qua is a an ti ga língua co lo ni al é a lín gua
de en si no, com maus re sul ta dos em toda a
par te. É o caso de Mo çam bi que, Zâmbia, Gu i né-Bissau, en tre ou tros.
Por ou tro lado, há um nú me ro sig ni fi ca ti vo de pa íses africa nos que ado ta ram um
sis te ma de tran si ção: du ran te os pri me i ros
anos, en si nam-se os alu nos na sua lín gua ma ter na, para que se adap tem à es co la e à cul tu ra es co lar, a partir da sua pró pria lín gua e
cul tu ra. Ás vezes, a se gun da língua tam bém
se en si na como dis ci pli na de for ma pro gres si va. Se isso não é fei to, e se o sis te ma fun ci o na
ape nas du ran te pou cos anos, es tes alu nos não
são, na re a li da de, al fa be ti za dos na lín gua ma ter na. Se, além dis so, a lín gua mater na não
for en si na da como dis ci pli na du ran te toda a
es co la ri za ção, o progra ma de tran sição não
con tri bui para o de sen vol vi men to da lín gua

ESQUEMA DE PROGRAMAS QUE COMBINAM LÍNGUA MATERNA E LÍNGUA SEGUNDA
Nome do progra ma
Língua de ensi no do mi nan te
Objetivo do en sino
Objetivo so cial

Segregação

Ma nu ten ção

1ª Lín gua (materna)

Sub mer são

Imer são

2ª Lín gua

Do mi nar 1ª L

Bi lin güis mo

Elite que domina 2ª L

Bilingüismo

Apart he id

Inte gra ção

Perpetuar classes so ciais

Enriquecimento
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ma ter na, fun ci o nan do ape nas como trampolim
para a se gun da lín gua e cul tu ra.
Os pro gra mas de tran si ção devem con side rar-se como pro gra mas de sub mer são, na
me di da em que o en si no na lín gua mater na não
se de sen vol ve até a um ní vel de le tra men to
com ple to, mas uni ca men te du ran te um cer to
tem po e na me di da ne ces sá ria para se po der dar
iní cio ao ensi no da se gun da língua.
Os programas do Canadá são exemplos de
programas de imersão com bons resultados,
mesmo com minorias que falam uma língua de
pouco prestígio. O programa de imersão em inglês para os que têm o chinês e o japonês como
língua materna não impede o desenvolvimento
de suas línguas maternas, fato que igualmente
ocorre por todo o ambiente social. Mas são lín guas de cultura letrada de elevado prestígio em
seu ambiente de origem. E conservam este pres tígio dentro da comunidade (Callewaert, s./d.,
p.12-13).
O que pro duz a dife ren ça em to dos os
ca sos de apli cação dos progra mas de en si no em
lín gua ma ter na é o modo de or ga ni zar o
en si no, bem como uma lis ta dos fa to res
im por tan tes para levar os alu nos a enten der, ler
e es cre ver, co mu ni car e pensar nas duas lín guas
em ní vel ele va do. Na tu ral men te, a ida de, o
sexo, a clas se so ci al, a ca pa ci da de in te lec tu al e
o nú me ro de anos e per ma nên cia num país têm
igual men te uma gran de influên cia. Mas a
ques tão é que es tes fato res es tão fora do
con tro le da es co la, não po den do esta eli mi nar
tal im pac to. Somen te pode evi tar que seu
pró prio pro gra ma au men te as di fe ren ças
ca u sa das por es tes fato res ou crie no vas
di fe ren ças. Como não é ob je ti vo deste tra ba lho
tra tar de ques tões amplas vi san do revo lu ci o nar
a es tru tu ra da soci e da de, mas or ga ni zar um
me lhor en si no para to dos na so ci e da de
atu al men te exis ten te, pensa mos que um
pro gra ma es co lar deve con cen trar-se nos
fa to res so bre os qua is a es co la pode in flu ir.
Pen sa mos, tam bém, que o mo no lin güis mo não
é uma so lu ção, dado que isto im pli ca ria, a
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lon go pra zo, na destru i ção da mai o ria das
lín guas exis ten tes no mun do. É o que têm
fei to, por todo o lado, os mo der nos
Esta dos-nacionais oci den ta is, crian do a
ilu são de que o mo no lin güis mo é o es ta do
na tu ral de um Esta do mo der no.
Para que os pro gra mas de ma nu ten ção
e de imer são te nham êxi to tor na-se ne ces sá rio que, pa ra le la men te, existam pro gra mas al ter na ti vos, de modo que os alu nos pos sam
es co lher li vre men te esses pro gra mas, para os
qua is se sin tam mo ti va dos.
É igual men te im por tan te que o ní vel de
co nhe ci men to da se gun da língua de to dos os
alu nos não seja extre ma men te dife ren ci a do
an tes de che ga rem à es co la. Caso con trá rio, o
en si no aumen ta rá es sas di fe ren ças, por estar
pou co adap ta do ao nível dos alu nos de me nor
co nhe ci men to.
Qu an to aos pro fes so res, impor ta que
não só tenham uma boa for ma ção, como tam bém se jam bilín gües. No caso de não exis ti rem profes so res com es ses dois re qui si tos, é
mais im por tan te que o pro fes sor seja bi lín güe
do que te nha uma boa for ma ção.
No que se re fe re aos ma te ri a is, é im por tan te que exis tam mate ri a is didá ti cos bi lín gües e que os con teúdos do en si no não só
es te jam sin to ni za dos com a cul tu ra do alu no,
mas tam bém pos si bi li tem a aber tu ra a no vos
ele men tos de cul tu ra. Não adi an ta dar pri o ri da de à língua mater na se os con te ú dos não
es ti ve rem ar ti cu la dos com a ex pe riên cia men tal e ma te ri al do alu no, que esta lín gua ma ter na, em pri mei ro lugar, ex pres sa, e, a par tir
dela, pude rem en trar ou tros con te ú dos, li ga dos a ou tras ex pe riên ci as.
Em ab so lu to, nada se con se gue se o
alu no não ti ver con fi an ça e não pu der atu ar
por si mes mo. Por isso, o pro fes sor deve ser
bi lín güe e per mi tir ao alu no um perío do de si lên cio e de não-escrita na se gun da lín gua,
mes mo que se tra te de um pro gra ma de imer são. O profes sor e os con te ú dos de vem de mons trar uma valo ri za ção po si ti va dos va lo res
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do alu no. Nada se pode fa zer se se vi o len ta
com ple ta men te o aluno, fazen do-o sen tir-se
in fe ri or e com sen ti men tos de an gús tia. Nin guém nega a im por tân cia do clima afe ti vo,
mas, mu i tas ve zes, os con te ú dos e a lín gua de
en si no pro vo cam o cli ma ne ga ti vo que to dos
que rem evi tar.
Para apren der uma se gun da língua, o
alu no deve do mi nar sua lín gua ma ter na no
mes mo ní vel de apren di za gem que o ní vel de fi ni do como ob je ti vo para a se gun da língua. A
pri me i ra é um ins tru men to para apren der a se gun da. O tem po uti li za do para a lín gua ma ter na não está per di do, so men te aumen ta a
efi cá cia de apren di za gem da se gun da. Isto im pli ca que o en si no em lín gua ma ter na e da lín gua ma ter na deve en glo bar um con jun to de
con ce i tos, ar gu men ta ções etc. Não é cor re to
uti li zá-la em um ní vel in fan ti li za do. Isto sig ni fi ca que o alu no deve po der desen vol ver sua
pró pria lín gua mater na tam bém no am bi en te
ex tra-escolar.
Na tu ral men te, o en si no da se gun da lín gua deve ter um bom ní vel, com meto do lo gia
de se gun da lín gua, adapta do ao ní vel geral e
lin güís ti co dos alu nos.
Uma das co i sas que mui tas ve zes fal tam
são as opor tu ni da des de pra ti car a se gun da lín gua fora da es co la, ou de ter con ta tos com pes so as para quem esta se gun da lín gua é a lín gua
ma ter na. Nos pa í ses da Eu ro pa, os alu nos fi lhos
de imi gran tes têm es tas pos si bi li da des num
grau ele vado. Isto ex pli ca o fato de mui tos alu nos com um en si no de fi ci en te na es co la apren de rem, sem gran des pro ble mas, a se gun da
lín gua, ao con trá rio das mães que se en con tram
iso la das em casa.
Por ou tro lado, de ve-se re cor dar que
esta aná li se par te do pres su pos to que a lín gua pri me i ra ou ma ter na é uma lín gua de cul tu ra le tra da. A aná li se se com pli ca se se tra ta
de lín guas de ora li da de. Exi ge-se, por tal mo ti vo, que as lín guas mo çam bi ca nas – lín guas
de ora li da de – pos sam ser quan to an tes co di fi ca das.
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Cada vez com mais per ti nên cia, pa re ce
im por-se uma peda go gia do in ter cul tu ral, que
te nha em con ta a di ver si da de como ca rac te rís ti ca das po pu la ções es co la res nos dias atu a is e se apóie no en ri que ci men to mú tuo dos
alu nos. Na pa la vra, o impor tan te, em suma, é
o pre fi xo in ter: ele indi ca, na ver da de, que se
põe a tô ni ca nas tro cas en tre os alu nos, nas
co ne xões, ar ti cu la ções, co mu ni ca ções, diá lo gos, sen do que cada um se pode be ne fi ci ar do
ou tro.
Isto dis tin gue o inter cul tu ral do mul ti cul tu ral que in di ca mais um es ta do das so ci e da des (todas elas são do ra van te, em ma i or ou
me nor grau, plu ri cul tu ra is). Mul ti cul tu ral é
um termo es tá ti co, que pode mu ito bem, na
re a li da de co ti di a na, tra du zir-se pela sim ples
jus ta po si ção de cul tu ras múl ti plas no in te ri or
de uma so ci e da de, sem co mu ni ca ção en tre
elas, cada uma per ma ne cen do fe cha da o má xi mo pos sí vel. O in ter cul tu ral, ao con trá rio, é
mo vi men to e reci pro ci da de.
Assim, o tra ço funda men tal de uma pe da go gia in ter cul tu ral con sis te no seu di re ci o na men to para a al te ri da de, sua aber tu ra ao
ou tro. O ou tro tam bém, como eu, é um su je i to
(ati vo, res pon sá vel, dota do de um ca pi tal cul tu ral pró prio). Uma com pe tên cia in ter cul tu ral
é, nes te sen ti do, sem pre di fe ren te de uma
sim ples com pe tên cia cul tu ral (o que já não é
mau) em que ela é es pe ci fi ca men te ori en ta da
para um vizi nho que é con si de ra do, nes tas
con di ções, como um par ce i ro, isto é, al guém
com o qual es ta be le ço trocas de igual para
igual, com o qual co o pe ro, com o qual tra ba lho em con jun to na pers pec ti va de be ne fí ci os
mú tu os. O pa pel do en si no con sis te, en tão,
em or ga ni zar, fa cilitar e, so bre tu do, otimi zar
esta troca acorda da.
Para que os jo vens pro ve ni en tes das vá ri as cul tu ras mo çam bi ca nas pos sam se si tu ar
no mun do, neces si tam com pre en der a fun ção
da cul tu ra em ge ral. Ten do isso em men te,
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eles de vem ser ajuda dos para que se cons ci en ti zem de que ne nhu ma cul tu ra pode pre ten der
in va li dar ou tra, na me di da em que se tra ta de
um pro ces so e, em cer to sen ti do, de uma lin gua gem ou for ma e co mu ni ca ção. É possí vel,
con tu do, que uma cul tu ra seja en ri que ci da com
no vos con ce i tos, no vas ca te go ri as e no vos ele men tos de re fle xão; por isso, con si de ra mos de
vi tal im por tân cia a ado ção de uma vi são ho lís ti ca da cul tu ra na es fe ra educa ti va. Se as cul tu ras são tão re la ti vas e nu me ro sas como os
idi o mas, elas são tão ope ra ti vas quan to es ses
idi o mas. Elas não cor po ri fi cam a ver da de – se quer a ver da de do ora dor. Ao con trá rio, re fe rem-se às ver da des de for ma idi o má ti ca e
alu si va, ex pres san do valo res e nor mas comuns
a to dos.
As men tes jo vens não têm pro ble ma com
a plura li da de lingüís ti ca. Em uma pes qui sa re cen te re a li za da em 104 pa í ses, 31 decla ra ram
pos su ir duas lín guas ofici a is de ensi no, e 15
afir ma ram possu ir três ou mais lín guas
(UNESCO, 1991). O de sen vol vi men to do plu ri lin güis mo des de cedo nas cri an ças e nos ado les cen tes, jun ta men te com a ini ci a ção em sala
de aula ao plu ra lis mo de lín guas, cul tu ras e
religiões, parece-nos ser uma perspectiva a se guir. Nessa perspectiva, o aprendizado de idiomas não deve limitar-se a simples exercícios
lin güís ti cos; deve pro por ci o nar opor tu ni da des
de re fle xão so bre ou tras for mas de vida, ou tras
li te ra tu ras, ou tros cos tu mes. O en si no de dis ci pli nas, tais como his tó ria e geo gra fia, tam bém
de ve ria ser re e xa mi na do, a fim de re fle tir essa
exi gên cia. Em vez de con cen trar-se em guer ras,
con quis ta do res e heróis, por que não apre sen tar es sas maté ri as aos alunos mos tran do-lhes
to dos os ato res da his tó ria, os encon tros de tra di ções cul tu ra is e as abor da gens in ter dis ci pli na res? Esse pro ces so pode ria con du zir à
co-produção de li vros didá ti cos, com o ob je ti vo
de des per tar a cons ciên cia da he ran ça co mum,
da co in ci dên cia de va lo res e de uma vi são co mum de fu tu ro. Pro gra mas de in ter câm bio para
jo vens pro fis si o na is (vi a gens de es tu do,
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estágios, co o pe ra ção para o de sen vol vi men to
cul tu ral) po de ri am igual men te ser mul ti pli ca dos; pro fis si o na is da edu ca ção seri am tre i na dos para ensi nar e para es ta be le cer exem plos
de sen si bi li da de in ter cul tu ral.
Os jo vens po de ri am ser ini ci a dos na
noção de com ple xi da de, nos com ple xos me ca nis mos de per so na li da des e cul tu ras, na
mul ti pli ci da de das for mas e dos me i os de
expressão, na in fi ni ta diver si da de de per so na li da des, tem pe ra men tos, aspi ra ções e vo ca ções. Ape nas por meio da cla ra com pre en são
des sa com ple xi da de é pos sí vel que apre en dam
a no ção de re la ções re cí pro cas.
A edu ca ção de ve ria, por tan to, in cul car
um certo sen ti do de rela ti vi da de, de di ver si da de e de to le rân cia, en fa ti zan do a sin gu la ri da de da ex pe riên cia hu ma na, a va ri e da de de
cul tu ras e o lon go regis tro histó ri co das in ter-relações dos gru pos hu ma nos. A iden ti da de cons ti tui uma re fe rên cia para o
re la ci o na men to e não uma for ta le za. Re co nhe cer isso im pli ca uma aber tu ra mútua, um
re la ci o na men to que é, por de fi ni ção, uma via
de mão du pla. Cri an ças de gru pos mi no ri tá ri os (bem como seus pais) de vem ser aju da das a
com pre en der que o ape go mais pro fun do à ri que za es pi ri tu al her da da do pas sa do não ex clui a no ção de que essa he ran ça pos sa che gar
a um acor do com al guns dos as pec tos mais
iné di tos e pertur ba do res do pre sen te. Elas de ve ri am ser in cen ti va das a apren der o idi o ma
do mi nan te como o seu pró prio, da mes ma
for ma que a ma i o ria deve ria ser in cen ti va da a
apren der as línguas das mi no ri as.
Impor ta lem brar que a edu ca ção não
de ve ria limi tar-se às cri anças e aos jo vens,
mas abran ger tam bém os adul tos. As cam pa nhas de al fa be ti za ção mais efi ci en tes nos pa í ses em de sen vol vi men to são as que ti ve ram
como meta a to ta li da de das fa mí li as nas zo nas ru ra is: mães, pais e cri an ças, e, às ve zes,
os pró pri os avós, pri mos, tias e tios. O prin cí pio da edu ca ção per ma nen te, a opor tu ni da de
de os adul tos vol ta rem a apren der em
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qualquer fase de suas vi das, a fim de acom pa nhar o pro gres so do co nhe ci men to, deve ria
cons ti tu ir um obje ti vo de to das as so ci e da des.
Conclusão

Um dos princi pa is fato res respon sá ve is
pela fal ta de êxi to es co lar nos pa í ses da pe ri fe ria, como é o caso de Mo çam bi que, é a fal ta de
um bi lin güis mo sis te má ti co que uti li ze um le tra men to com ple to até um ní vel su fi ci en te men te ele va do na língua mater na como base de
um le tra men to numa se gun da língua. Uma
aná li se ri go ro sa de to das as ex pe riên ci as po de rá mos trar a im por tân cia deci si va des sa base,
ain da que só isso não seja su fi ci en te.
Mu i tas ve zes, esta re a li da de não é re co nhe ci da, por que os es pe ci a lis tas pre fe rem a uti li za ção de lín guas fran cas e se gun das para
evi tar a mul ti pli ca ção de in ver sões, con si de ran do o mo no lin güis mo como um fa tor po si ti vo
para a aglu ti na ção das di fe ren tes et ni as de um
Esta do numa Na ção, e para a mo der ni za ção
con si de ra da como uma pro pos ta do de sen vol vi men to eco nô mi co. Estes es pe ci a lis tas, que
do mi nam to das as gran des orga ni za ções in ter na ci o na is, repro du zem o mé to do uti li za do pe las clas ses diri gen tes dos Esta dos-nacionais
dos pa í ses indus tri a li za dos, que, his to ri ca men te, al can ça ram a de sig na da ci vi li za ção pela
opres são e eli mi na ção de línguas, cul tu ras e, às
ve zes, povos. Na rea li da de, este mé to do, além
de ser opres sor, reve la-se, na atu a li da de, pou co
efi caz. To das as pes qui sas mos tram que des te
modo es tas popu la ções não se unem po lí ti ca e
cul tu ral men te, não se de sen vol vem eco no mi ca men te, nem são es co la ri za das com êxi to.
Con ti nu am mar gi na li za das e con ti nu am pro vo can do um con jun to de pro ble mas que, em úl ti ma aná lise, se pro cu ram so lu ci o nar com
in ter ven ções mi li ta res efeti va das por forças
nacionais e inter na ci o na is. Um povo que te nha
se gu ran ça, um bom ní vel de vida, liber da de e
iden ti da de, em vez de vi o lên cia, mi sé ria,
repressão e ali e na ção, pode cons ti tu ir-se como
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Esta do na ci o nal e com iden ti da de na ci o nal,
in de pen den te men te do fato de o Esta do ser
mono ou mul ti lín güe, mono ou mul ti cul tu ral
etc. Há mu i to, sabe-se que o de sen vol vi men to
eco nô mi co não sig ni fi ca o mes mo que mo der ni za ção. Con tu do, os Esta dos in dus tri a li za dos, que são apon ta dos como exem plo, não
so lu ci o na ram os pro ble mas re sul tan tes da cri a ção de mi no ri as so ci a is, cultu ra is e lin güís ti cas e mar gi na li za das, hoje como an tes. Será
pos sí vel que um dia, as eli tes dos pa íses in dus tri a li za dos e me nos indus tri a li za dos, se não por res pe i to aos di rei tos, pelo me nos por
uma deci são de con ser va ção de si mes mas, es co lham ou tro ca mi nho?
A si tu a ção lingüís ti ca que des cre ve mos,
em bo ra cria da pela vi o lên cia da co lo ni za ção,
pros se guiu pelo novo Esta do sur gido da in de pen dên cia. Para nós, que so mos her de i ros
des ta si tu a ção, a úni ca so lu ção jus ta e efe ti va
pa re ce ser a pro mo ção de um bi lin güis mo ou
mul ti lin güis mo oral e es cri to. Isto im pli ca a
trans for ma ção da lín gua de ora li da de em lín gua es crita e a con ser va ção de uma lín gua es tran ge i ra como se gun da língua. Esta se gun da
lín gua, sen do lín gua ofi ci al, terá um pa pel im por tan te em mu i tas áreas so ci a is, como a co mu ni ca ção ofici al do Esta do, os con ta tos
in ter na ci o na is etc.
Mas essa transformação não depende
somente do trabalho dos técnicos e da existência de meios de comunicação. Depende, tam bém, da evolução destas culturas acústicas.
Nesse sentido, podemos dizer que a causa
principal da situação de debilidade em que se
encontram essas línguas resulta da falta de um
desenvolvimento econômico e social como
conseqüência não só da colonização, mas tam bém dos erros da política de Estado e da cooperação internacional. Se estas sociedades
continuarem reproduzindo-se principalmente
sobre a base de sua estrutura tradicional e,
além disso, com uma estagnação ou até mes mo uma regressão, não haverá necessidade
nem meios para se transformarem em culturas
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letradas. Sem dúvida, estes povos já estabeleceram um contacto útil com a cultura letrada, de
modo que a oferta de um sistema escolar poderá
ser adequada, se a escola, em vez de oferecer um
modernismo abrupto sem continuidade com a
tradição, for o local onde se organizaria a passagem entre estes dois tipos de cultura, o que
pode constituir a base para uma valorização da
língua local, juntamente com o aprendizado de
uma segunda língua.
As di fe ren ças, parti cu lar men te as lin güís ti cas, não po dem ser vis tas como uma pe na li za ção, mas po dem, ao con trá rio, tor nar-se um
en ri que ci men to mú tuo des de que se tra ba lhe
com elas em vez de ten tar erra di cá-las. To das
as so ci e da des se rão, do ra van te, mul ti cul tu ra is
e, por tan to, pluri lín güís ti cas. To das as cul tu ras
de ve rão ser iguais em dig ni da de, e, em de cor rên cia desse fato, pe da go gi ca men te, a op ção
po ten ci al men te mais rica é aque la da fer ti li za ção re cí pro ca. As opo si ções e re sis tên ci as a esta
pers pec ti va sem pre fo ram nume ro sas e fortes
(por ve zes, bru ta is) ao longo do tem po.
Na me di da em que se privi le gia a di ver si -

da de e a al te ri da de, o inter cul tu ral si tua-se
ex pli ci ta men te na uni ver sa li da de. Estran ge i ro
e indí ge na não são no ções in trín se cas, mas re la ti vas uma à ou tra. Neste qua dro, o con cei to
uni ver sal-singular, ela bo ra do pela fi lo so fia
ale mã do sé culo XIX, está pre sen te em to dos
os lu ga res (uni ver sal) e que cada cul tu ra (na ci o nal, regi o nal, lo cal, pa tri mo ni al) inter pre ta
à sua ma ne i ra (isto é, de modo sin gu lar), dis tin ta de to das as ou tras e pos su in do mo da li da des es pe cí fi cas.
A luta pelo intercultural, se, por vezes,
me parece ganha pedagogicamente, não se
torna visível no seio da sociedade global. A xe nofobia e o racismo não regrediram, longe dis so, e os fechamentos tendem novamente a se
sobrepor às aberturas. O etnocentrismo, que o
intercultural se propõe erradicar, conserva
uma força considerável e, talvez, crescente.
Mas, como se sabe, o trabalho educativo exige
uma longa paciência e a evolução é lenta. Ela
é, entretanto, perceptível, e, no conjunto, o in tercultural traça seu caminho para uma intercompreensão entre os homens.
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