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3.1. Introdugao

A lingua portuguesa e o kimbunduconfiguram,sob o ponto devista

linguistico, social e cultural, duas realidades diversas. A primeira pertence

ao grupo das I{nguas novilatinas e a segunda ao grupo daslinguas bantu.

Do ponto de vista estrutural e funcional, os dois sistemas linguisticos

apresentam caracterfsticas proprias que os diferenciam um dooutro. Na

verdade, Angola, sendo um pais plurilingue, onde o bilinguismo ¢é uma

caracteristica de muitos dos seus falantes, define-se, ainda, sociolinguis-

ticamente, pela copresenca do portugués, de linguas bantu e de linguas
khoisan.

O objetivo do nosso estudo consiste, assim, em descrever algumas

carateristicas linguisticas (nomeadamentesintaticas) do portugués e do
kimbundu, duaslinguas com base genética diferente, porém,faladas num

mesmoterritério, de modo a defendermosa necessidade de uma educa-

cao bilingue noterritério (o portugués e mais uma daslinguas autéctones

do falante, neste caso o kimbundu) que, ao nivel da formagao de profes-

sores, ndo dispensa a existéncia de disciplinas de Ambito contrastivo, no

plano curricular das Instituigées de Ensino Superior, com vista a dotar os

futuros docentes de informacdocientifica que lhes permita caracterizar os

dois sistemas linguisticos, diferenciados, efetivando-se, pois, uma cons-

ciente educac4obilingue. A opcao pelo kimbundu neste estudo assenta,



 

300 MANUEL,etal.

em larga medida, no facto de esta lingua ser falada em varias regides de
Angola, mas também nasuacapital, Luanda. Tal aspeto, em nosso enten-
der, e de acordo com o podercentral politico de Luanda, tornar-se-4 um
ponto mais flexivel para o inicio de uma educagdo bilingue em Angola.
A situagao de contacto e de coabitacdo entre duas linguas perten-

centes a familias linguisticas diversas tem proporcionado a discussdo da
necessidade do surgimento de uma norma angolana com especificidades
proprias (Anténio & Osério, 2018), sobretudo no que diz respeito aos
dominioslexicais e morfossintdticos. Ao equacionarmosalgumasdiferen-
cas ilustrativas das linguas em aprego, nao podemosdeixar de considerar
que, nao raro,assistimos, em Angola, a grandes dificuldades em determi-
nadasexplicacées por parte dos professores de lingua portuguesa.

Poder-se-4 dizer que, atualmente, o portugués, tal comoo castelhano,
o catalao, o francés, o provengal, o italiano e o romeno, pertence a fami-
lia das linguas romAnicas e encontra no latim vulgar a sua origem (cf.
Castro, 1991), sendo umalinguapluricéntrica (Clyne, 1992), com duas
variedades com normaprépria (portugués europeu e portugués do Brasil)
e com variedadeslinguisticas, como o portugués de Angola, em situacdo
de desenvolvimento (Silva, 2014). Por outro lado, o kimbundu é uma
das linguas angolanas que pertence ao grupodaslinguas bantu,isto é, um
dos subgrupos que constitui a familia “nigero-congolés” (Petter, 2015,
p. 162). Do pontodevista étnico, o kimbundué a lingua dos Ambundu
que, por motivo de sobrevivéncia, tiveram de abandonar o campopara se
fixar na cidade, como observa Mingas (2000,p. 35), e, segundo o mapa
etnolinguistico de Angola apresentado em Fernandes e Ntondo (2002,
p- 57), é falado nas provincias do Bengo, Kwanza-Norte, norte da provin-
cia do Kwanza-Sul, Malanje e na zonafronteirica do Uige, estabelecendo
os limites linguisticos a norte com o kikongo, a este com o cokwe,a sul
com o umbundu e o nganguela.

O texto compreenderd, fundamentalmente, trés seccdes: numa pri-
meira, caracterizamos, de forma breve, algumasestruturas sintdticas do
portugués e do kimbundu, sublinhando-se, sobretudo, algumas dasrela-
goes de contraste entre as duas linguas; numaoutra, refletimos acerca da
necessidade e da importancia de uma educagao bilingue em Angola e, por
fim, apresentamoso estudo empirico.
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3.2. Breve caracterizacdo sintatica do portugués e do
kimbundu

A nossa breve ilustracéo assenta, fundamentalmente, no dominio
sintatico, pelo facto de considerarmosesta drea de descrigdo linguistica
como umadas partesfulcrais de qualquer lingua. SegundoPetter (2015,
p. 149), “a sintaxe é a drea dos estudoslinguisticos que lida com a organi-

zacéo das palavras em enunciados simples ou complexosa partir de blo-
cos chamadosde constituintes”. Conhecera sintaxe das linguas implica,

portanto, reconheceras diversas formas comoascategorias gramaticais se
comportam em diferentes tipos de oragées. Além disso, esta area linguis-
tica é uma das que motiva maior numerodeinterferéncias nos falantes
de ambosossistemas.

De acordo com as propriedades morfossintdticas do sujeito e do
complemento direto utilizadas por falantes de kimbundu, observa-se,
de acordo com Costa (2006), que a particularidade mais relevante que
contrap6e o mecanismode atualizac4o da estrutura nominal pelo artigo,
em portugués, 4 operagao linguistica equivalente em kimbundu,consiste

no facto de que, neste sistema, nao é observadaa ocorréncia de qualquer
morfema gramatical equivalente ao determinante artigo. Neste dominio,
o kimbundudistingue-se do portugués por possuir unicamente o determi-
nante <6>, umaparticula de atualizac4o nominal cuja dimens4o seman-
tica se diferencia do valor especificadopelo artigo definido em portugués.
Por outro lado, para além da auséncia de correspondéncia do artigo em
kimbundu, 0 artigo diferencial fundamental que contrap6e 0 processo
do comportamento doartigo em portugués a estrutura equivalente neste
sistema € 0 facto de o determinante <é> do kimbunduser opcional, ou
seja, ocorrer em variacdo livre, em certas configurag6es frdsicas, conforme

acontece com a morfossintaxe da generalidade das linguas bantu:

I/ a. Estou a fazer o curso de Ciéncias Sociais e Humanas.

b. Os professores da minha escola tém feito com amor aquilo que
sabem fazer.

No kimbundu, temosas estruturas a) e b) representadas de forma

equivalente, mas com a estrutura prdpria da lingua:

c. Oufunu u ngamudilonga watokala ni wingidilu wa athu.

d. Ngamudilonga é ufunu watocala ni wingidilu ni kwijia athu.
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‘Comoilustram os enunciados acima, em kimbundu a posicdo do
determinante <d> naoé fixa, pois pode aparecer em qualquerposicdo da
frase. Assim sendo, podemosafirmar que a lingua portuguesa difere do
kimbundu poresta tiltima nao apresentar determinantes artigos antes do
sujeito e do complementodireto.

Umoutroaspeto significativo prende-se com 0 uso frequente defrases
com 0 sujeito nulo em ambosossistemaslinguisticos. Consideramos que
a lingua portuguesa e o kimbunduconstituem,defacto, dois sistemaslin-
guisticos que apresentam algumas similitudes quandose referem a repre-
sentacao do sujeito (Raposo et al., 2013). As diferencas sintaticas entre a
lingua portuguesa e o kimbundu residem, igualmente, no facto de que,
no portugués, o atributo ¢ 0 predicativo do sujeito aparecem na posic4o
ante € posposta ao nomequeo caracteriza, enquanto que, no kimbundu,
aparece na posi¢a4o posposta, pelo que o portugués, diferentemente do
kimbundu,utiliza atributos antes do predicativo:

II/ a. Até agora temos dons professores.

b. O conselho que eu deixo aos futuros estudantes que passardo por aqui,, :
€ que continuem a ser dons estudantes.

c. O kuzanga ku ngwibana kwalongwexi a xikola yami a longwexi a
mbote mukondaegia 6 kulongani ugitu yoso.

d. O lubazu lungi bana kumaxibulu anda bita haha ené akale ni nguzu,
akale wé ni kilungi.

No dominio da coeso intra-oracional e inter-oracional ocorrem deter-
minados fenémenos em portugués que também nos parecem traduzir um
reflexo da interferéncia das linguas com as quais entra em contacto, pelo
que nao serd de menorinteresse a visualizacao analitica de algumas seme-
lhangas. A andlise de ambasas linguas permite-nos constatar que a ordem
dos constituintes frasicos em portugués e em kimbundu obedece a ordem
SVO,tal como considera Petter (2015, p. 160): “a ordem mais comum é
SVO,naqual sdo incluédas linguas de todos os grupos, principalmenteas
afro-asidticas e quase todas as I{nguas do mundo”. Para a exemplificacdo
desta particularidade, atente-se nas sequéncias frasicas seguintes:

III/ a. Estamosa dar continuidade dos nossos estudos.

b. Fizemos o curso de Ciéncias Sociais.

c. Ngadilonga ufunu wa tokala no kuigia athu.
d. O ufunu u ngamudilonga watokala ni wijia athu.
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A flexao nominal ocorre na fronteira inicial da palavra em kimbundu,
contrariamente ao quese passa em portuguése nas demais linguas novila-
tinas, que apresentam umaflex4o nafronteira final da palavra. Quanto a
estrutura verbal, o kimbundudistingue-se por um sistema flexional mais
complexo. Verifica-se, deste modo, a existéncia, neste sistema linguistico,

de formas temporais verbais caracterizadas por umaflex4o na fronteira
inicial apenas e outras determinadas por um mecanismofexional duplo,
isto é, por uma flexdo nafronteira inicial e final, simultaneamente. Por

exemplo, a partir do verbo tunga (construir) derivam outros verbos,

como: kutungulula (reparar, reconstruir); kizwngu (destruir, arruinar).
Além das derivagoes dos verbosa partir do radical nominal, cada verbo
formado pode receber toda uma série de caracterizagées ou especifica-
es por meio de prefixos e sufixos, porque o kimbundu, tal como as
outras linguas bantu, é umalingua aglutinante, em que os morfemas de
pessoa, tempo, espago, entre outros, se aglutinam ao nticleo verbal. No
que diz respeito a regéncia verbal, Costa (2006) considera que é a relacdo
de dependéncia, de subordinac4o, que se estabelece entre os verbose os
seus respetivos complementos(direto e indireto). Assim, no respeitante
4 regéncia verbal, observamos que os vertbos dindmicos e volitivos em

kimbundu, contrariamente ao portugués, sAo usados com outrotipo de
preposicées:

IV/ a. O conselho que dou aos estudantes que passarao por aqui.

b. O conselho que dou aosfuturos estudante.

c. O lubazu lu ngibana kwamaxibulu anda bita haha.

d. Eme6 lubazu lu ngibana kumaxibulu anda bita haha kuhadya.

Um outro fenédmenoparticularmente dinamico é a marcagio da pos-
teridade que se operaatravés de estruturas gramaticais prdprias, isto é, de
morfemas cuja fungdo gramatical reside na marcagéo da temporalidade
do verbo, tal como considera Costa (2006):

(...) a temporalidade do verbo apresenta-se estruturada nointerior do sis-
temaverbal segundo dois parametros: o parametro do tempo quelocaliza o
estado de coisas num determinadoinstante, ¢ o do aspeto, que perspetiva a
atitude do enunciador em relac4o ao desenvolvimento cénico do aconteci-
mento descrito. (p. 189)

Quanto ao regime da marcagao da posteridade, verifica-se que os ver-
bos em kimbundu,contrariamente ao portugués, sao marcadosporperi-
frases verbais, comose atesta nos exemplosabaixo:
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V/ a. O conselhoa se dar aos estudantes que passario por aqui....

b. Quando eu terminareste curso vou ser sacerdote.

c. Kyoso ki nganda zuba 6 ufunu yu ngada sangela 6 ivingidilu wami
kuctungisa 6 mundu.

d. Y4 ngiambata 6 kusangula 6 ufunu yu ngandala kukala nganga— zambi.

A mesmaestrutura do kimbunduaplica-se ao esquema de marcacdo
de estado de coisas localizadas em instantes anteriores a outros instantes,
na posterioridade. No que concerne 4 mudanca da posteridade e, como
refere Petter (2015, p. 149),

(...) entre as linguas nigero-congolesas, as Ifnguas bantu s4o classificadas
como aglutinantes, em que os verbos tém uma morfologia elaborada de
afixos € os nomes participam de um sistema de flexdo prefixal e derivacio
sufixal. Tais sistemas séo denominadosverby, isto é, 0 verbo no é sé 0 cen-
tro organizador da sentenga, mas também codifica mais informagées do que
qualquer outraclasse de palavras.

3.3. Reflexdes para uma educacdobilingue de falantes
de portugués e de kimbundu

A coexisténcia de duas ou mais linguas na mesma comunidade, o que
normalmente designamosporcontacto linguistico, conduz ao fenémeno
de interferéncialinguistica muitua. Naturalmente queeste tipo de interfe-
réncias é visivel em qualquer dominio de descric¢dolinguistica e, a titulo
ilustrativo, hd empréstimos linguisticos resultantes do contacto entre o
portugués e kimbundu, levando Chicuna (2014, p. 80-81)a referir que
0 contacto do portugués com o kimbundu,durante o processocolonial,
resultou em aportuguesamento de algumas unidades lexicais. Trata-se, por
exemplo, de palavras como dué (muito), camba (amigo), ginginga (prato
tipico de Angola), cambuta (pessoa de pouca estatura), mubanga(leira)
e tantas outras. Segundo o mesmoinvestigador, o contacto entre as duas
linguas ndo origina apenasinterferéncias ao nfvel do discurso em indi-
viduosbilingues e plurilingues, mas origina também “empréstimos que
sao ainda sentidos como neologismos, e portuguesismos, isto é, emprésti-
mos do Portugués que sofreram processo de adaptacao” (Chicuna, 2014,
p. 81).

Nastltimas décadas, tem-se assistido a0 surgimento de trabalhos sobre
as interferéncias e empréstimos que resultam do contacto do portugués
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e das linguas nacionais em Angola (cf. Ferreira & Osério, 2018; Min-

gas, 2000; Miguel, 2003; entre outros). Todavia, ainda ha pouca descri-
¢4o acerca da morfossintaxe das linguas africanas faladas em Angola que
possa, na verdade, contribuir para o conhecimento da norma de cada uma
delas (do kimbundu, em particular), notando-se, igualmente, uma parca
reflex4o acerca da necessidade de uma educagio bilingue em Angola.

Nesse sentido, o nosso estudoreside, fundamentalmente,pelo recurso
a umainvestigacdo empirica, na andlise de dados (em portugués e em
kimbundu) que foram coligidos através da aplicag4o de 36 inquéritos por
questiondario a estudantes do Instituto de Ciéncias Religiosas de Angola
(ICRA) (vide Anexo 3). Pretendemos, fundamentalmente, compreen-

der como os estudantes do segundociclo do ensino geral'” do ICRA,
sobretudo aqueles que tém o kimbundu comolingua materna, gerem o
seu repertério linguistico no processo de aquisic¢éo de uma segundalin-
gua, no caso concreto o portugués(pelo recurso as quest6es da parte II
do instrumento aplicado). Na verdade, os falantes que tém o kimbundu
comolingua materna, ao expressarem-se numasegundalingua (no caso,
o portugués), transferem para esse sistemalinguistico a gramatica da sua
lingua materna, daf as inimeras interferéncias linguisticas resultantes do

contacto entre as linguas em andlise. Na verdade, ha também desvios que
ocorrem devido 4 prépria construcao de hipéteses dos aprendentes sobre
as linguas que aprendem e, pelo facto de nado considerarem esse fator, as

abordagens contrastivas foram criticadas, nomeadamentepordefensores
da construcAocriativa.

A caracterizagao do perfil dos sujeitos em estudo levou-nosa efetuar,
necessariamente, um estudo diferencial centrado num aprendentebilin-
gue, cujos informantes s4o estudantes nascidose criados naregido central
do povo Ambundu e que tém o kimbundu comolingua materna.

O local de pesquisa, conformereferido, foi o Instituto de Ciéncias

Religiosas de Angola (ICRA) que é umainstituicao do ensino médioafeta
4 igreja catélica, situada no bairro da Maxinde, na cidade de Malanje,
criada em 2002, pelo Arcebispo Luis Maria Perez de Onraita, cujo obje-
tivo principal é de formar Educadores Sociais na 4rea de Educagao Moral
e Civica e Assistentes Religiosos na comunidade. O ICRA também pro-
curou dar resposta 4 caréncia de formagao ao nivel do ensino médio de
Malanje.

tl ee . 7
> Limiramos a recolha dos dadosao ensino médio.



 

306
MANUEL,etal.

Apés termos procedido a selecdo dos participantes, levou-se a cabo
a preparacao de dois questiondrios, um em portugués e outro em kim-
bundu,apropriados 4 recolha dos dados pretendidospara a andlise. Estes
questionarios dividem-se em trés partes. A primeira refere-se ao perfil
dos inquiridos e é constituida por cinco varidveis que fornecem dados
sociolinguisticos dos estudantes. Destas varidveis, constam o género, a
idade, 0 local de nascimento e o local de residéncia, importantes para o
estudo que se pretende, pois, na opiniao de Ferreira (1987, p. 176) “o
sexo e a idade, por exemplo, s4o vefculos privilegiados das classificacées
biolégico-fisiolégicas adotadas acriticamente sem uma correspondéncia
inequivoca a tipificagdes sociolégicas das diferencas entre mulheres e
homense entre jovens e velhos, nas diferentes sociedades”. Aqui, nao sao
apenas fornecidas informacées gerais sobre as varidveis acima menciona-
das, mas também informacées implicitas e que sao titeis para o enriqueci-
mento da fundamentac4oteérica da investigacdo. Esta primeira parte do
questiondario consistiu em questées fechadas (vide Anexo 3), menosricas,
mas muito mais fidveis para o estudo quese pretende. Relativamente ao
segundo ponto, conhecimento de linguas, nesta parte do questiondrio
procurou-se conhecer a /ingua materna, lingua falada no seio familiar,
lingua de escolarizacao, linguafalada entre amigos e dominio lingutstico de
cada informante. Tendo em conta o nosso objeto de estudo,julg4mosper-
tinente a aplicacao destas questées, uma vez que nos permitem perceber,
em profundidade, a realidade sociolinguistica de cada informante. Como
referem Mollica et al. (2015, p. 126), “se a comunidade é bilingue [...]
deverao ser previstas perguntas sobre a primeira lingua do falante, a de
seuspais, se ele aindafala essa lingua e em que ocasi4o”. Com as questées
colocadas na primeira e segunda partes do questiondrio, pretendeu-se,
por um lado,caracterizar e quantificar a amostrae, por outro,relacionar
todas estas questées, a fim de justificarmos mais facilmente os resultados
da parte 3 deste instrumento. Assim, na parte 3, pretendeu-se, a partir
das respostas dadas pelos inquiridos, recolher frases em que se possam
descreveras diferengassintaticas entre a lingua portuguesa e o kimbundu.
Paratal, foram utilizadas questées abertas que fazem parte do quotidiano
dos estudantes da escola em estudo, como que curso estd a frequentar;
quais sto as razbes que o levaram a escolhereste curso; 0 que vaifazer depois
de terminar estaformacio; que avaliagiofaz dos professores da escola e dos
professores do seu curso e que conselhos dd aosfuturosestudantes quepassariio
por aqui. Destas cinco questées, foi possivel observar um conjunto de
interferéncias sintdticas entre o portugués e o kimbundu.
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Na verdade, quando trabalhamos sobre o contexto sociolinguistico
angolano, nao podemosnegligenciar que

(...) 0 processo de assimilacdo nao eliminouas linguas nacionais, ainda que
possa, a longo prazo, ser responsdvel pelo seu apagamento. O que acontecet
foi uma convivéncia amigdvel entre elas, determinante na proliferacao a
situag4o actualde bilinguismo, onde a LP ¢ as Iinguas nacionais sobrevivem
em simultaneo. (Gaspar, Osério, 8& Pereira, 2012, p. 83).

3.3.1. Para o estudo de falantes bilingues. Um estudo
empirico

Os dados recolhidos, através da aplicagéo do inquérito por questio-
nario, nas duaslinguas (portugués e kimbundu), serao apresentados em
tabelas, no sentido de facilitar a visualizacdo dosresultados. Como ja refe-
rimos,estes questiondrios foram distribuidos aos alunos do ensino médio
€ com os mesmospretendeu-se descrever a realidade sociolinguistica de
cada informante.

Relativamente 4 questéo numero um, os dados recolhidos indicam-
nos o género dosujeito participante. Verificamos, por conseguinte, que
dos 36 alunos inquiridos, 61% s4o do género masculino e 39 % sio do
género feminino. Sendo assim, a nossa amostra foi constituida, na sua

maioria, por alunos do género masculino, comoilustrado na Tabela 3.1.

Tabela 3.1. Caracterizacao da amostra em termos do género

 

 

 

  

Género Numero Percentagem (%)

Masculino 22 61%

Feminino 14 39%

Total 36 100%   
 

Com a questéo numero dois, pretendemos identificar a idade de
cada sujeito informante. Desta forma, verificamos que dos 36 estudan-
tes inquiridos, 55,5% estao situados numa faixa etdria de 20 a 23 anos

27,8% representam os inquiridos com a idade compreendida entre 24 a
27 anos e, apenas, 16,6% tém idade compreendida entre 16 a 19 anos
de idade.

. »”

Através da pergunta numerotrés, “local de nascimento”, pretendemos

recolher informacées sobre a naturalidade dos membros que compéem
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a nossa amostra. Assim,pela andlise das respostas dadas, verificamos que
dos 36 inquiridos, 63,9% responderam que sao naturais de Malanje,
16,7% do Bengo, 13,8% de Luanda, 2,1% do Kwanza Norte e 2,1%
do Uige.

Tabela 3.2. Caracterizagio da amostra em termos dolocal de nascimento
 

 

 

 

 

 

 

Local de nascimento Nimero Percentagem %
Malanje 23 63,9%
Bengo 6 16, 7%
Luanda 5 13,9%
Kwanza Norte 1 2,1%
Uige 1 2,1%
Total 36 100%     
Em relagdo ao “local de residéncia”, verifica-se que dos 36 estudantes

inquiridos, 100% dos alunos responderam que vivem no municipio sede
da provincia de Malanje. Deste modo,osresultados obtidos permitiram-
nos compreenderosfatores que esto na base desta diversidade linguistica
nasala de aula e na provincia de Malanje, em geral.

De seguida, procurdmosidentificar 0 perfil linguistico de cada infor-
mante.Paratal, constituiu-se um conjunto de perguntas com as quais se
questionava a lingua materna, a lingua de escolarizac4o, a lingua falada
no seio familiar e a classificacéo do dominio linguistico. Em relacdo 4
questao numeroseis, com a qual pretend{famossaber a lingua materna
de cada estudante, verificamos que dos 36 alunos inquiridos, 86% tém
0 kimbundu como Ifngua materna e 13,8% o portugués como lingua
materna. Com base nestes dados, os resultados obtidos levam-nos a con-
cluir que o kimbunducontinua a ser a lingua materna de grande parte
dos alunos de algumasescolas do Ensino Secundério de Malanje:""°

 

"NS Referem, a Propdsito, Gaspar, Osério e Pereira (2012) que “(...) a LB em Angola,inserida num contexto linguisticamente plurilingue,(...) exige reflexdes e atitudesdireccionadas a combateras implicagées negativas que podem advir dessa diversidade,bem comoa potencializar a sua riqueza, tanto linguistica comocultural. Vimos queem Angola existe um grande conjunto de linguas nacionais que convivem com a LP.considerada LO do pais. Todavia, este estatuto é confundido com o de LM,poistodo 0 processo de ensino-aprendizagem € orientado de acordo com essa perspectiva.Ainda que paraalguns a LP seja, de facto, LM,tal nao implica que as suas competén-cias comunicativas estejam equiparadas as de um nativo, comoseria natural” (p. 12),
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Tabela 3.3. Caracterizacao da amostra em termos de lingua materna
 

 

 

 

Lingua Materna Numero Percentagem %

Kimbundu 31 86,1%
9Portugués 5 13,8%

Total 36 100%     
 

No que concerne 4 lingua de escolarizag4o, os resultados apontam
i ez que 100% dos inquiridospara o uso da lingua portuguesa, uma vez q

afirmam ter o portugués comolingua de escolarizagao. Deste modo, os
resultados obtidos nesta parte do questiondrio deixam evidente o que se
consagra no artigo 19.°, ponto 1, da Constituigéo da Republica de Angola
sobre a lingua deescolarizagao.

Relativamente a lingua falada na familia, verifica-se que dos 36 estu-
Sa . se

dantes inquiridos, 58,3% usam frequentemente o kimbundu para
comunicar com familia e 41,6% utiliza a lingua portuguesa.

Tabela 3.4. Caracterizacao da amostra em termosde lingua falada na

 

 

 

 

familia

Lingua falada na familia Na&mero Percentagem (%)

Kimbundu 21 58.3%

Portugués 15 41,6%

Total 36 100%     
 

Quanto4 lingua falada entre amigos, 77,7% dos inquiridos afirmam
o uso frequente da lingua portuguesa e 16,7% o uso frequente do kim-
bundu.Tal indicacgao corresponde aos dados apresentadosna Tabela 3.5.

‘Tabela 3.5. Caracterizacio da amostra em termosde lingua falada
entre amigos

 

 

 

 

Lingua falada entre amigos Numero Percentagem (%)

Portugués 28 77,7%

Kimbundu 8 28,8%

Total 36 100%     
 

De notar, no entanto, que estes estudantes nado foram escolarizados em kimbundu.
Embora sejam falantes nativos dessa lingua, s6 foram alfabetizados em portugués.
Muito provavelmente devido 4 escolarizag4o, ao estatuto oficial da Ifngua portuguesa
e ao seu prestigio na sociedade, esta passou a ser asua lingua dominantee, neste sen-
tido, a sua L1, muito embora a lingua maternaseja o kimbundu.
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As quest6es sobre o dominio linguistico permitiram-nos, de igual
modo, observar a situagao de diglossia presente na sociedade malanjina,
pois dos 36 alunos inquiridos, 52,7% consideram ter dominio razoavel
da lingua portuguesa, contra 33,3% e 13,8% dos inquiridos que consi-
deram ter um dominio bom e muito bom.

Tabela 3.6. Caracterizacao da amostra em termos de conhecimento da

 

 

lingua portuguesa e kimbundu
Opcées Lingua Lingua Portuguesa Kimbundu Kimbundu

Portuguesa Percentagem (%) Ndmero Percentagem (%)
Némero

Excelente 4 11,1%
Muito bom 5 13,9% 7 19,4%
Bom 12 33,3% 13 36,1%
Razoavel 19 52,8% 12 33,3%
Fraco

0 0
Total 36 100% 36 100%
 

Por ultimo, em relagdo ao conhecimento do kimbundu, verifica-se
que dos 36 estudantes inquiridos, 61,1% consideram ter um dominio
muito bom, 30,5% respondem ter um dominio bom e apenas 11% con-
sideram ter um dominio razodvel.

Definidosos aspetossociolinguisticos dos informantes que compéem
a nossa amostra, a parte IIT do questiondrio mostrou-nos um grande uso
de interferéncias linguisticas entre os dois sistemas linguisticos, tal como
ja referimos. A propésito, Mingas (2000, p. 62) elenca um conjunto de
interferéncias que, de acordo com a 4rea de descrigdo lingufstica em equa-
¢40,sao de diferente ordem.As interferéncias morfoldgicas, por exemplo
caracterizam-se sobretudo pela substituicio das categorias gramaticais
por outras semelhantes da lingua de origem e, neste sentido, os casos mais
frequentess4o a flexao verbal, a tendéncia para a falta de concordancia emft +genero € numero e

a

falta de uso dosartigos definidos que, naturalmente,
tém efeitos nasintaxe:

VI/ a. Ja comei em vez de jd comi.
b. Os irmdo em vez de os irmios.
c. Céo de homem em vez de o c4o (Imbwa ya ndumbi).
d. Cao de mulher em vez de a cadela (Imbwa ya mukaji).
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As interferéncias sintdticas sio sobretudo de ordem estrutural apli-
cadas a estrutura da lingua primeira (kimbundu) naestruturada lingua
alvo (portugués), ou seja, a inexisténcia da passiva de “ser” no kimbundu
permite que os falantes construam frases como comeram o teu pdo no
Jodo em vez de 0 teu pio foi comido pelo Joéo. Ocorrem,ainda, situagdes

de substituic4o da preposigao a pela preposicio em. Os exemplos que se
seguem pretendemilustraras realizag6es supracitadas:

VII/ a. Estende a roupa no sol em vez de: estende a roupa aosol.

b. Fui em casa do Jodo em vez de: fui a casa do Joao.

Umaandlise dos dados das producéeslinguisticas permite-nos, assim,
clarificar que uma percentagem significativa de informantes tem o kim-
bundu comolingua materna; todos os informantes sdo escolarizados em
lingua portuguesa pela impossibilidade de o Sistema Educativo Angolano
prever umaeducagio bilingue; em termos sociolinguisticos, 0 portugués
é considerada uma lingua de prestigio, pois embora o kimbundu seja
fundamentalmente a lingua de comunicagdo nafamilia, ao invés, 0 por-
tugués é a lingua falada entre os amigos, enquantolingua sociolinguisti-
camente de maiorprestigio.

Embora os dados da parte III do questiondrio nos apontem para um
uso de desvio 4 norma do portugués, a verdade é que a perceg4o dos
inquiridos revela 0 contrario: assim, 33, 3% revela ter um bom conheci-

mento da lingua portuguesa e 52,8% atesta que tem um conhecimento
razoavel. Se compararmos com os dados acerca do conhecimento do
kimbundu, apercebemo-nos que a representag4o face ao dominio desta
lingua é inferior relativamente a lingua portuguesa.

No que a umaeducagaobilingue diz respeito, urge implementar em
Angola um sistema que promova o ensino das duas linguas, sendo que,

para as linguas autéctones, deva ser almejado um ensino comolingua
materna e, para o portugués, na maior parte dos casos, se deva levar a
cabo um ensino comolingua segunda. Na verdade,as secg6es anteriores
mostraram a diferenciac4o nas estruturas das duaslinguas, levando a que
uma educag4o das duas linguas implique 0 conhecimento das mesmas
por parte do professor. A dificuldade na implementagéo de uma educa-
¢4o bilingue assenta basicamente nafalta de umapolitica educativa que
v4 ao encontro deste desiderato; na auséncia de umareal percegio dos
desvios linguisticos cometidos em lingua portuguesa; na inexisténcia de

descrigées linguisticas suficientes no que respeita ao portugués de Angola
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e as linguas autéctones; nafalta de planos de formagao de professores em
portuguéslingua nao materna; e nafalta de planificacao de umapolitica
linguistica concertada acerca das virtualidades de uma educacao bilingue.

3.4. Conclusao

Aolongo das ltimas décadas, tem-seassistido ao surgimento detra-
balhos sobre as interferéncias e empréstimos que resultam do contacto
do portugués com as demais linguas africanas em Angola, emboraseja
evidente a escassez de estudos contrastivos entre 0 portugués e o kim-
bundu.'’” Os dadosanalisados nesta investigacdo evidenciam claramente
queosfalantes que tém o kimbundu comolingua materna, ao se expres-
sarem numasegundalingua, aqui a LP, transferem paraesse sistemalin-
guistico a gramatica da sua lingua materna, dai as intimerasinterferéncias
linguisticas resultantes do contacto entre ambas os idiomas.

Embora defendamos que a coexisténcia de diferentes linguas num
mesmoterrit6rio € linguisticamente um pontopositivo, a verdade é que
tal situac4o deve ser acompanhadade medidas educativas que visem uma
gradual proficiéncia dos falantes em ambas as linguas, pelo que, neste
contexto, nosparece relevante a defesa de uma educacdo bilingue.

 

li . . . . 2” Um estudo interessante, mas com um corpus diferente do adotado nesta investigacdo,
deve-se a Cassange (2016).
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