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Annette Endruschat (Leipzig) 

A lingua falada como forga motriz 
do desenvolvimento do portagräs angolano1 

Em Angola encontramos um grande numero de escritores cuja 
linguagem literäria se baseia nas tradi$5es orais de narra$äo, levando 
assim essas tradi$oes para uma forma de expressao mais moderna, a 
escrita. Penso por exemplo em Oscar Ribas, Jofre Rocha, Uanhenga 
Xitu, Boaventura Cardoso e Luandino Vieira. Descobrimos nas suas 
obras os padroes tradidonais de narra$äo oral que fazem parte das 
tradi$öes culturais na sua totalidade. Estas tradi(öes culturais estao 
indissoluvelmente ligadas is linguas indigenas. Como 6 de conheci-
mento geral, as linguas indigenas faladas no territorio de Angola 
chegaram muito tarde, somente no fim do soculo XDC, i escrita, 
sendo a fixa^ao normativa dos alfabetos de data ainda mais recente, 
de h i apenas dois anos. Ε nao esquê amos que grande parte da 
popula^ao angolana continua a ser analfabeta. Dai decorre a grande 
importancia que t£m at6 hoje as formas orais de literature, sobretudo 
nas zonas rurais. 

Sob condic,öcs coloniais, a maioria dos angolanos näo tinha direito 
a uma escolaridade regular, näo havia possibilidade nenhuma de 
aprender a ler. Foi ο MPLA quern iniciou a primeira campanha de 
alfabetiza^ao, durante a luta de libertagao, nas zonas j i libertadas. 
Desde ο ano da independ£ncia, rcalizaram-se anualmente tais cam-
panhas, permitindo diminuir ο analfabetismo. 

Cada vez mais angolanos entram por consequencia em contacto 
com formas escritas de literatura. 

Eist nach Redaktionsschluß erreichte mich die Nachricht, daß dieser Aufsatz, 
ursprünglich vorgesehen als Beitrag auf dem 1° Simpoüo de Literatura Angola* 
na 1989 in Porto, ohne mein Wissen und in abgeänderter Form in der Zeitschrift 
AngoU 1 (1990), S. 8-11, veröffentlicht wurde. 
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Aqui temos de tomar cm considera$äo ο problema das linguas: a 
quase totalidade das obras literärias estä escrita em lingua portuguesa, 
mas somente 30% dos angolanos possuem actualmente uma compe-
tencia comunicativa na lingua veicular do pais, funfäo definida para ο 
portugues. A maioria da popula$ao desconhece-a ou domina-a so
mente como lingua segunda de maneira insuficiente. Para que a trans-
missäo de valores culturais possa ser mais eficaz atravos da literatura 
escrita em portugues, 6 necessärio elevar ο nivel de conheeimentos da 
lingua portuguesa em toda a popula^äo angolana. Mas podemos 
igualmente verificar um grande salto em freute na publica$ao de 
obras redigidas em linguas bantu, ο que 6, alias, promovido por con-
cursos de redac$ao de poemas e prosa nestas linguas, organizados 
pela Uniäo dos Escritores Angolanos (UEA). 

Evidencia-se que a dicotomia oralidade/escrita näo 6 identica com 
a dicotomia linguas indigenas/lingua portuguesa; 6, todavia, inegävel 
que a fixagao escrita em portugues de tradigoes orais se caracteriza 
pela entrada de elementos das linguas bantu no portugues. A influfin-
cia das linguas bantu näo so se observa na literatura escrita em portu-
gu£s, como 6 cada vez mais tipica para ο desenvolvimento autonomo 
do portugu£s em geral em Angola. Como ο pais se encontra numa si-
tua^ao bi- e mesmo multilingual e porque as fancies de comunica^ao 
do portugues e das linguas nactonais respectivamente ainda nao estäo 
claramentc definidas e separadas, 6 natural que, sobretudo na lingua* 
gem falada, se produzam interfer£ndas entre estas linguas. As inter-
ferencias podem ocorrer de maneira espontänea e descontrolada, por 
causa da falta de uma instantia competente e influente que seja capaz 
de controlar ο uso do portugues, de propagar ο portugu£s-padräo e 
de fundonar como orgao nonnativo para ο uso do portugues, nomca-
damente na imprensa e nas esferas mais ofiäais. 

Tambom έ restrita a camada de lusöfonos competentes de nadona-
lidade angolana e ο sistema nadonal de educagao ainda nao est* em 
condî oes de actuar em favor de um maior e melhor dominio do 
portugues ä escala nadonal 

Como consequßneia logica de todos esses aspectos, assistimos ä 
ocorrenda de formas linguisticas erroneas, näo correspondentes ä 
norma, de irregularidades espontäneas e näo existentes no portugues 
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europeu. Para resumir at6 aqui, podemos contar entre os factores que 
condidonam urn desenvolvimento espedfico do portugues em Angola: 
- a situa$ao bilingual, ο que se traduz por interferencias entre ο 

portugues e as linguas bantu; 
- ο desenvolvimento social, economico e cultural independente do 

pais, ο que se traduz por novas necessidades de comunicâ ao e 
sobretudo pela rcnova$ao lexical; 

- a ausencia de uma influenda normativa permanente, ο que se 
traduz pelo surgimento de particularidades linguisticas no portu-
gues angolano. 

Alguns linguistas angolanos (IRENA GUERRA MARQUES 1963, Luisa 
Maria Dolbeth e Costa 1981/82) e colegas estrangeiros analisaram 
aspectos de lingua portuguesa falada em Angola e todos constataram 
que se estä a desenvolver uma variedade angolana, distinguindr>se por 
particularidades a todos os nfveis do sistema linguistic©, causadas 
pelos factores extralinguisticos jä mendonados, mas tambom por 
factores mtralinguisticos de varia$äo de lingua, tais como arcaizagao 
e renovâ ao do inventirio linguistico. 

Em gerat, e näo so no portugues de Angola, uma grande parte das 
varia^öes de lingua nasce na linguagem oral, tendo esta uma influen-
da cada vez maior sobre a lingua literäria (quer dizer lingua-padräo 
e näo so lingua de literatura), por causa de tendencias gerais de 
democratiza^äo, de integra^äo crescente das massas populäres na vida 
social, de reformulagao de certos valores £tico-morais. 

Isto faz com que elementos da lingua falada possam entrar na 
esfera escrita de comunica^äo, sobretudo sob conditoes de alto grau 
de analfabetismo e de bilinguismo, onde somente uma pequena parte 
da popula^äo domina a lingua ofidaL 

A partir do soculo XIX at6 ao presente, formou-se uma linguagem 
coloquial urbana tipicamente angolana, sendo nomeada na literatura 
äs vezes como «linguagem dos musseques». £ uma Variante mais ou 
menos coerente do portugues com particularidades lexicais e morfos-
sintäcticas, em consequenria do contacto entre as linguas nadonais e 
a lingua portuguesa. Ao compararmos esta linguagem com ο portu
gues falado por angolanos provenientes de zonas rurais, dominando ο 
portugues a urn nivel muito mais baixo, podemos concluir que quanto 
menor έ ο dominio da lingua portuguesa, tanto maior έ a influ£nda 
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da lingua materna africana sobre a lingua veicular. Por isso, parece 
ser contest&vel tratar a «Ungua portuguesa falada em Angola» como 
se repressentasse alguma coisa de homogoneo. Podemos, porom, 
chegar ä condusao que as linguas bantu influem em todos os niveis da 
lingua falada, da maneira seguinte: 
- no sistema fonologico-fondtico do portugues angolano ödstem 

caracteiisticas particulares nao conheddas no portugues-padräo 
que derivam indubitavelmente das linguas africanas (veja-se I . 
GUERRA MARQUES na sua publica(äo Algumas consideraqöes sobre a 
problematic*! linguistica em Angola, 1983, e L M . DOLBETH Ε COSTA 
na sua tese de licendatura Perspectivas de bilinguismo national na 
RPA e sua probiemätica no ensino), entre as quais contamos, por 
exemplo, a abertura das vogais finais e a nasala^o e aspira$ao de 
vogais; 

- no inventirio lexical do portugues angolano existent numerosas 
palavras de origcm bantu, sobretudo designa^öes de fauna, flora, 
religio e cultura tradidonais, mas tambom expressöes emodo-
nais. Α grande maiöria constitui-se de substantives, mas raramen-
te sao emprestados verbos e adjectivos ou unidades sintäcticas tais 
como interjei$öes e provorbios; 
a influencia das linguas bantu na sintaxe portuguesa 6 menos 
evidente, mas ela tem uma grande importäncia na forma^ao de 
frases por angolanos. Desta maneira podemos explicar uma gran
de parte de ocorrendas morfossintäcticas fora do portugues-
padräo como resultado de interfer£nda das linguas africanas.2 

Todas as particularidades nomeadas ainda nao podem ser descritas 
como formando uma norma angolana do portugu£s; 6, contudo, 
possfvel observar algumas regularidades na produ^ao oral de textos. 
Agora ο meu objectivo 6 demonstrar que estas particularidades entra-
ram jä pardalmente na lingua escrita. Baseio-me em textos tirados 
do Jamal de Angola e do Novembro de caricter informativo, tais 
como notidas, comentirios, discursos, pois utiüzei textos emitidos 

Consultem-üe os ttabalhoc de L . M . DOLBETH Ε COSTA 1961/82; I . GUERRA 
MARQUES 1983; A . JARUSWN 1984; EBERHARD GARTNER 1986). 
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pela Radio Nacional de Angola da mesma indole e publica$öes politi-
co-ideologicas, assim como documentos ofidais, tudo datando dos 
Ultimos cinco anos. 

1. L6xico 

Lendo ou escutando textos oficiais vemo-nos confrontados com uma 
s6rie de palavras de origem bantu integradas parcial- ou intetramente 
no contexto portugu£s. Elas podem ter sofrido diferentes graus de 
adapta(äo: 
• sob ο aspecto ortogräfico: h i formas adaptadas ä ortografia portu

guesa (fialema/ musscquc) e formas nao adaptadas a esta Qdnda, 
kassule); 

- sob ο aspecto morfossintictico: os bantuismos surgem na forma 
original (fuba, kitanda) ou constituent a base de deriva$öes de 
acordo com as regras morfossmtiticas do portugues (ratricnguistaL 
mabanguista, ximbicat). 

- sob ο aspecto semäntico: as palavras t£m ο seu significado original 
(sanzala, quimbo) ou urn significado espedalizado (kuacha, kazu-
cuta, maka) que so possuem no contexto portugues. 

Comprovamos que hi duas classes de bantuismos. Os de uma l 1 

classe que exercem uma fun$ao designativa, sendo emprestados na 
maioria sob a sua forma original e para os quais t diffcil encontrar 
uma tradu^äo portuguesa adequada (sao, por exemplo, nomes de 
plantas e antmais, de comidas e tradigoes), existe depois ainda uma 2 1 

classe de bantuismos de Αιηςϋο puramente estilistica, por serem mais 
expressivos, mais «angolanos» que as suas substituigoes portuguesas, 
como 6 ο caso, p. c., do verbo ximbicar ou das palavras de valor 
denotativo kazucuta (indisdplina) ou kandengue (pequeno). Se bem 
que os bantuismos nem sempre paregam necessirios do ponto de vista 
designativo, nascem, no entanto, do contacto permanente entre as 
linguas bantu e ο portugues. Essa contamina^ao entra no uso escrito 

«Calema» 6 una palavra j i antiga que signiftca a forma de rebentar das ondas, 
sobretudo em Sao Tome* e Principe. 
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atrav6s da linguagem oral, seja por intermodio da linguagem do 
proprio autor, marcado pelo bilinguismo, seja materializado de propo-
sito afim de ο seu estilo corresponder ο miximo possfvel ä linguagem 
oral autfintica. 

Quero dar alguns exemplos, primeiro para os bantuismos tendo 
uma fungao designativa e nao estando adaptados morfologicamente ao 
portugu£s: 

Em todos os banga-sumos de Luanda se montava uma operacio obrigando 
as quitandeiras a vender a precos da tabela. 

Banga-sumo designa um mercado tipico para ο qual näo existe uma 
traducao portuguesa. Na mesma fräse encontramos ainda quitandeira, 
derivado portugues da palavra Idtanda que quer dizer em Kimbundu 
cesto, significando, no contexto portugu£s, um sftio onde se vendem 
legumes, frutas etc Dai vem ο sentido de vendedora no mercado do 
bantuismo quitandeira. Outro exemplo para um bantuismo designativo 
e dificilmente substituivel, que existe em portugues h i mais de 300 
anos, 6 calema: 

Not dias onde se regtstam grandes calemas a ida ao mar e* reduzida. 
Calema refere-se a um fenömeno natural tipico para a costa angolana 
e de Säo Tom6 e Principe, tendo conservado ο seu sentido original. 
Isto 6 vilido igualmente para designagöes de animais, plantas, comi-
das etc, tais como micate (bolo), fuba (farinha de milho), quimbo 
(casa tradicional ou aldeia). 

Vejamos agora alguns exemplos para bantuismos que se empregam 
no contexto escrito portugues como meio de expressao mais forte: 

Nao era mais ο tempo de andarmos a correr atras dos fenelis ou dos 
kwachas que se entrincheiravam por tudo (..·! 

Kwacha, tendo em Umbundu originalmente ο sentido de «galo», foi 
emprestado para designar de maneira pejorativa um membro da 
UNTTA, significagao que nao tern na lingua de origem. Encontramos 
esta expressao nos textos mais oficiais e emprega-se sempre para 
exprimir uma atitude claramente dirigida contra a UNTTA. Outro 
exemplo 6 kazucuta, de origem nao esclaredda, significando original
mente uma danca muito movimentada. Utiliza-se para designar de 
maneira enfitica as diversas formas de indisciplina social Existe 
tambom uma derivagao formada pelo sufixo -eiro: kazucuteiro. Como 
este lexeme tem um sentido muito complexo, serve melhor para 
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dcrignar certos fenomenos soctais do que as respectivas palavras 
portuguesas: 

Hl kaxunua para desaaeditar a liaha politka do nemo paxtkSo. 
Ο bantuismo kandenpie significa «pequeno; crianca»; e emprega-

sc no contexto portugu£s cm posi(ao de um substantive ou oomo 
adjective. Contom um componente diminutivo que forga ainda ο 
sentido da palavra. Desta maneira, exerce uma άιηςαο denotativa: 

Nesta provfoda kandenguc do aono pak vfccmos una aituagio dtficä, 
•uweada por iasiatefttes aegte de guerra aao-dedaiada. 

Poderiam ser dados ainda mais exemplos. Evidenaa-se a tnfhiftnria 
do eontado entire Ungua malerna e Ungua veicular, entrando em vigor 
no uso escrito, por interm£dio da tingnagtm oral 

2. Sintaxe 

Analisemos agora os fenomenos morfossinükticos que ocorrem 
fora da norma do portuguds. Podemo-nos apoiar em alguns trabalhos 
j i realizados neste dominio por virios autores; nometo aqui Luo* 
Dotasni s COSTA (1981/82), A. JARUÜON (1984) e EaemiAao GAKINB* 
(1986). Esles autores procuraram dar explicates para ο apared-
mento de transformacpes sint&ticas, uma vez que a sintaxe 6 conside-
rada em geral ο subsistema mais estivel de uma lingua. Consideram, 
prindpalmente, tr£s causas para que tais fenomenos se produzam: 
1. ο dominio insufieicntc das regras stntücticas do portugu&s-padrao, 

provocando erros, mas tambdm formas simplificadas e reduzidas 
(por exemplo, no emprego das preposicpes e dos tempos); 

2. ο uso do portugu£s como Ungua veicular e nao como Ungua ma-
terna, ο que se traduz tamböm por simplificacöes das formas e 
pela renunda a formas redundantes; 

3. a interfer£ncia das Unguas bantu nas estruturas sinticticas do 
portugu£s. 

Entre essas tr£s tcndenaas h i uma grande interdependencia, nao 
sendo sempre possfvei encontrar a razao exacta da ocorr£ncia de uma 
estrutura concreta. 

Vejamos uns fenomenos que ocorrem frequentemente em textos da 
imprensa e em publicaföes, para os quais parece justificado postular 
uma influenda de estruturas bantu. 
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As preposigöes constituem uma categoria gramatical que se define 
de maneira bem diferente para ο portugues e para as linguas bantu. 
Deste facto decorrem mudancas consideräveis para ο seu emprego, 
tendo estas mudancas as suas raizes nas diferencas semänticas entre 
as preposicoes dessas linguas. Por exemplo, em kimbundu e noutras 
linguas bantu existem preposicöes locais que exprimem simultanea-
mente estado local e movimento em direccao a um sitio qualquer. Em 
consequ£ncia dessa nao-distincao encontramos a preposicao portugue
sa «em» muitas vezes no lugar da preposicao «a» ou de outras prepo
sicöes, parecendo-nos esta explica$ao mais provävel do que aquela 
que recorre ao portugues arcaico: 

Os novos mltodos colocados na pratica permitem um maior afluxo de 
jovens nas centros de apresentacjfo. 
[...] factor que contribui sobremaneira no4 alcance de grandes exitos no 
combate contra os bandos armados. 

Na linguagem oral nao 6 raro ouvin «Dava aulas nos quadros»; 
«apresentavam-se no MPLA» - frases que tirämos duma entrevista da 
Radio Nacional Angolana (RNA). 

Outro fenomeno: a colocacao dos pronomes pessoais, reflexivos e 
de complemento. Nas linguas bantu, os pronomes precedem sempre 
ο verbo conjugado, facto que se traduz, no portugu£s falado em An
gola, pela tendencia ä prödise dos pronomes. 

Ao contrario, na lingua escrita da imprensa, encontramos virios 
exemplos onde os pronomes seguem ο verbo em vez de ο preceder, 
sobretudo em frases relativas: 

Ο representante daquela emprcsa dtsse que a oficina enconrra-se Umblm 
dotada de um motor gerador e um camiao cistema (.-J 
Ο grupo nacional de epktemiotogia informou segunda-feira que ate* ao 
momento recstaram-se na Polonia vinte e um portadores do SIDA. 

Podemos falar de uma grande inseguranca na coloca$äo dos prono
mes, resultado de diferencas profundas entre ο portugu£s e as linguas 
bantu neste aspecto. Ο mesmo pode ser observado no emprego dos 
complementos directo e indirecto, sob a sua realizacao pronominaliza-
da. Em consequencia da sua näo-distincao nas linguas bantu, nota-

4 Correcto seria dizer «para alcancar ...» ou «para a obtencio de grandes exi
tos». 
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sc uma grande confusäo no cmprcgo dos pronomes no portugues 
angolano falado, em favor do emprego do pronome indirecto. Na 
Ungua esorita igualmente, esta inseguran$a manifesta~se de maneira 
cada vez mais dara. Apenas dds exemplos: 

Um porta-voz aas NacÖct Uaidas ievelou que os mddioos do mandatano 
da PNU lecomendafaavno a viaiar aai monmu semaaat por se eooootiar 
cansado. 
De aoofdo com a compodoio dadelegaoio aostaria infbrmar-thc ο scguin-
te: H 

Na Ungua escrita portuguesa de Angola aparecem ainda outras 
particularidades sintäcticas, näo correspondentes i norma do portu-
gues-padräo, nias cujo enraizamento bantu talvez seja muito menos 
proviveL No entanto, temos como justifica$2o ο facto que tambom ao 
nfvd sinUtetko existe uma infhiftnaa nitida de estruturas bantu, com 
a sua fönte na linguagem oraL Vemos nisto mais uma prova da im« 
portiocia dos elementos orais para ο desenvotvimento da Ungua 
portuguesa em Angola. 
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