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Abstract

Discursive re(b)ordering of Young Mozambicans. Language, ideologies and subjectivities in contemporary
coloniality
Why are we talking about coloniality in postcolonial times? And what does language have to do with it? In addressing
these two broad questions, this thesis sets out to provide empirically well-grounded reflections focusing: First, on how
young Mozambicans’ linguistic repertoires and discursive practices relate to their sense of being in the world. And
second, on how their perceptions resonate with recent sociolinguistic debates about the different roles language and
ideologies play in constructing and reproducing conditions of contemporary coloniality. The role of postcolonial Portuguese
is particularly highlighted. The introduction provides a critical, decolonial and epistemic reflexion that brings together
four seemingly disparate studies. Moreover, it offers an invitation to critically reflect on discourses, ideologies and
valuations that are carried in and on our individual and collective historical bodies and minds and are reproduced through
different manifestations of what I call ‘discursive re(b)orderings’. Study I, explores how Portuguese spoken in Maputo
has changed after independence and underpins the inquiry into the ‘construct’ of linguistic boundaries and its relation
to ideas of language purity and how these ideologically laden notions impact knowledge production and perceived and
lived mobilities in the ‘postcolony’. Study II, displays ‘languaging’ practices of young Mozambicans and their strategic
orientations in their social-spatial deployment of linguistic resources, and explores ‘translanguaging’ as discursive space
production. Study III, brings Frantz Fanon into the study of sociolinguistics of subjectivity and explores the reflexes of
the ‘other’ in the constitution of the self of young Mozambicans, suggesting that intersubjectivity holds the promise of
disentangling Fanon´s notion of ‘sociogenese’. Study IV brings Pierre Bourdieu´s Distinction (1984) into the ‘postcolony’
by emulating his methodology through multilevel big picture data, combining quantitative and qualitative data and analyses
with approaches inspired by ethnography to look at ‘positions and dispositions’ of young Mozambicans across fields and
markets. Theoretically, the thesis brings Bourdieu and Fanon together, and shows how nexus concepts, intersubjectivity
and the historical bodies and minds represent promising avenues to the understanding of language in coloniality. Two
nexus concepts, the habitus and the sociogenese, are adopted and complement each other. By mixing methodologies, the
studies combined, manage to capture the complexities in the multi-layered and often subtle ways discursive bordering
constructs and reproduces contemporary coloniality. Empirically, taken together, the four studies show how ideologies,
the ‘constructs’ surrounding language and the symbolic value of Portuguese are taken up in language and discourses and
in speakers’ strategic deployment of linguistic resources across fields and marketplaces in the ‘postcolony’. Moreover, it
shows how all forms of capital: epistemic, economic, educational, linguistic and symbolic are reconfigured and revaluated.
Nevertheless, mobility is contained, and socioeconomic inequalities are mirrored in sociolinguistic inequalities and even
in material urban space to the effect of perpetuating conditions of contemporary coloniality.
Keywords: decoloniality, Frantz Fanon, Pierre Bourdieu, sociogenese, intersubjectivity, epistemic reflexivity,
contemporary coloniality, nexus concepts, Mozambique, Portuguese, postcolony, symbolic value, habitus, linguistic
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Introdução

Por que se fala de colonialidade nestes tempos pós-coloniais? E o que a
linguagem tem a ver com isso? Esta tese de doutoramento, ponderando em
torno destas duas questões amplas, propõe-se a fornecer reflexões empiricamente bem fundamentadas em duas áreas. Primeiro, sobre como os repertórios
linguísticos e práticas discursivas dos jovens moçambicanos se relacionam
com as suas sensações de estar no mundo, e segundo, como as suas perceções
ressoam com recentes debates sociolinguísticos sobre como as ideologias
atuam na construção e reprodução das condições da colonialidade contemporânea. O papel do português pós-colonial como instrumento ideológico é particularmente destacado.
Esta tese é feita por acumulação de quatro estudos interligados. Viso proporcionar pontos de vistas múltiplos sobre o papel da língua na construção
discursiva de fronteiras e limites que fazem parte das nossas geografias e biografias, das nossas vivências, apostas e maneiras de estar no mundo. Apresento várias representações dessas demarcações para mostrar que estas surgem, em grande medida, como ecos multifacetados de ideologias. Essas ideologias são socio-historicamente construídas e continuam sendo discursivamente enunciadas, sustentando o papel fulcral da língua e, neste caso, a língua
portuguesa, na construção e preservação da segregação socio-espacial e de
colonialidade na sociedade moçambicana contemporânea.
Debruço-me sobre a colonialidade contemporânea, explorando as interconexões entre os vestígios socio-históricos que continuam sendo reproduzidos
e que, concomitantemente, são emaranhados, por um lado, no nexo linguagem, nação, estado no âmbito dos processos de criação estados-nações independentes e, por outro, na economia política global regida pela ideologia do
neocapitalismo e propagada pela interconectividade decorrente da globalização.
Por vezes, os discursos fronteiriços manifestam-se através de traços particulares que se tornam emblemáticos para grupos sociais, ou carregam significados socio-semióticos particulares de valorização ou desvalorização, pertença ou despertença, legitimando-os ou definindo prestígio, assim servindo
como um xiboletei, no sentido de tirar proveito de um uso distinto e identificável da linguagem como ‘uma palavra passe’ para testar o direito à pertença
a um grupo e excluir outros.
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Começo então pela própria linguagem e os recursos linguísticos dos repertórios e continuo com as ideologias. Acredito que estas vistas múltiplas sobre
o papel da língua sejam interconectadas. Parto do princípio que as ideologias
europeias têm sido projetadas como características universais de maneiras de
estar no mundo estabelecendo modelos que impedem ou desvalorizam outros
modos de pensar, tornando-os irrealizáveis, invisíveis ou ilegítimos. Analiso
as ideologias e discursos vigentes e, consequentemente, o papel da língua na
produção e reprodução dos sistemas de valorização e legitimação que fazem
intimamente parte de nós e que naturalizamos como se fossem verdades, o que
Gramsci descreve como ‘senso comum’ (1999 [1971]).
Alinho com os teóricos que sublinham a importância de incluir perspetivas
da economia política nos estudos sobre o papel da linguagem como promotora
de ideologias que sustentam sistemas de concentração do poder (Gal, 1989;
Irvine, 1989; Heller e McElhinny, 2017); assim como alinho com teóricos que
defendem outros modelos de pensar ou estar no mundo, e visam ampliar o
empirismo académico, incluindo um elenco substancial de exemplos (Mignolo, 1995, Mignolo e Walsh, 2018; Santos, 2014; 2018; Quijano e Ennis,
2000; Makoni e Pennycook, 2006; Comaroff e Comaroff, 2012; Lüpke e
Storch, 2013). Encontro reflexo da empiria apresentada nos teóricos que discutem o enredamento entre a concentração do poder e a colonialidade contemporânea, dos quais destaco Frantz Fanon (1925-1961) como pioneiro, mas há
que salientar também outras vozes mais recentes e contemporâneas como
Achille Mbembe (2013) e Quijano e Ennis (2000).
Posiciono-me ao lado de teóricos que consideram que as ideologias trazem
consigo sistemas de valorização que, através da língua, sustentam demarcações sociais para regulamentar acesso, construir (não)pertenças e produzir diferenciações e desigualdades sociais. Tais demarcações podem ser discursivamente enunciadas ou, até, construídas sem palavras, por serem já internalizadas e fundidas nas mentes e nos corpos, por exemplo através do esquema corporal da negridão, dos trajes ou de outras parafernálias.
Exploro a produção e a reprodução discursiva de condições de colonialidade em várias escalas, nos discursos políticos e nas enunciações discursivas
individuais e vejo-os ligados e frequentemente entrelaçados no nexo linguagem, criação da nação e do Estado na pós-colónia. Este ponto é salientado por
Luís Bernardo Honwana, escritor, jornalista e comentador político moçambicano;
‘A questão da língua, que, salvas poucas exceções, nunca teve solução convincente em todo o processo do nacionalismo africano, abre um capítulo particular
no debate cultural. Com efeito, a língua define a área de conflito (real ou potencial) entre a construção da unidade nacional e a afirmação da multiculturalidade.’ (Honwana, 2017:15).
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Esta interseção entre a construção da unidade nacional e a afirmação da
multiculturalidade continua sendo contenciosa e será abordada no âmbito
deste estudo. Honwana relaciona os posicionamentos nos campos cultural e
económico. Sobre o desenvolvimento económico, Honwana sublinha que:
‘Temos de encontrar outro modelo que não produza as desigualdades, que não
produza a miséria’ (Honwana, 2017b:4). As reflexões de Honwana mostram
a relevância de olhar a questão da língua e a questão do modelo de desenvolvimento económico em conjunto. Vejo esta interseção importante e algo saliente nos debates sobre a sociedade contemporânea moçambicana. Estes debates norteiam esta tese.
Por que Moçambique? Além da minha vivência pessoal, acredito que o
caso de Moçambique tem semelhanças com outras configurações pós-coloniais. Traços comuns são: processos concorrentes de globalização e de criação
da nação, expansão do sistema educativo e de outros serviços providenciados
(principalmente) pelo Estado, e a adoção de políticas linguísticas que sustentam a hegemonia das línguas ex-coloniais do antigo colonizador. Em poucos
anos, a economia moçambicana tem sido integrada na economia global. Observo em Moçambique a reprodução do papel hegemónico do português e o
seu valor simbólico através das narrativas oficiais de mudança de língua com
viés monoglóssico. Estas narrativas trazem ideias de homogeneidade e uma
procura de ‘simplicidade’ nas explicações que fazem parte das nossas epistemologias. Moçambique representa uma sociedade que em termos de periodização temporal, é pós-colonial, mas que continua refletindo uma segregação
socio-espacial hegemónica. Por este motivo, e considerando os processos
transformativos aos níveis político, económico e social desde a independência
em 1975 até hoje, considero-o particularmente adequado para fomentar as reflexões basilares deste estudo.
Além disso, acredito que haja características do regime colonial de Portugal: a sua ideologia imperialista; o modelo económico, comercial e social; a
política assimilacionista e a sua censura política, que constituem experiências
e histórias compartilhadas nas antigas colónias de Portugal em África. Houve
processos entrelaçados que se iniciaram depois da Segunda Guerra Mundial,
tais como: a emancipação e o surgimento dos movimentos de libertação no
âmbito de uma perceção binária geopolítica da ‘Guerra Fria’; a aderência às
ideologias socialistas dos movimentos de libertação. Estes processos entre as
antigas colónias de Portugal em África sustentaram, ao meu ver, afiliações nos
campos políticos, económicos, culturais, entre outros.
No período pós-independência estas afiliações continuam através dos vínculos políticos dos movimentos de libertação que posteriormente constituíram
os primeiros governos de um estado independente, dando o pontapé de saída
para os processos de criação da nação; e uma visão comum da política de língua e a importância do português como veículo de libertação, entre outros. Ao
nível ideológico, acredito que o lusotropicalismo do colonialismo português
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tardio, que apoiava uma glorificação das abordagens específicas de colonização dos portugueses, de certa forma está a ser reproduzido ou reconstituído
nas antigas colónias de Portugal.
Alinho com os teóricos que descrevem que na África subsaariana os processos políticos, sociais e culturais no período pós-colonial giram mais em
volta de criação de estado e menos em volta de criação de nação (Mbembe,
2015; Achebe, 1990 [1975]). Acredito que essas histórias entrelaçadas levam
às estruturas estruturantes (Bourdieu, 1991; 1984) e aos processos de sociogénese(s) (Fanon, 1969 [1961]), com traços similares, ideias e discursos que
continuam encontrando ressonâncias hoje em dia.
Nesta introdução apresentam-se as perguntas de pesquisa que norteiam esta
tese e agrupados em função dos quatro estudos:
1. Quais são as dinâmicas de mudança do português oral de Maputo no
período pós-independência?
2. Quais são as dinâmicas entre a língua portuguesa e as línguas africanas nos repertórios linguísticos dos jovens moçambicanos?
3. Quais são as ideologias vinculadas nos discursos fronteiriços?
4. Quais são os impactos destes discursos fronteiriços?
Os estudos I e II procuram responder às perguntas 1 e 2 enquanto os estudos
III e IV respondem principalmente às perguntas 2, 3 e 4.
O estudo I, ‘Oral Portuguese in Maputo from a diachronic perspective –
diffusion of linguistic innovations in a language shift scenario’, analisa a língua vista como um ‘pacote autónomo de características lexicais e linguísticas’
[Bundle(s) of lexical and linguistic features] (Johnstone, em Coupland, 2016,
p. 418). Este primeiro estudo foi iniciado logo depois de eu começar o projeto
de tese. O acesso a dois conjuntos de dados, de 1993/4 e 2007, recolhidos com
metodologias compatíveis e que permitiam comparação ofereceu uma oportunidade única para documentar o impacto da propagação rápida do português
oral na cidade capital de Moçambique pós-independência. O artigo apresenta
resultados que alimentam perspetivas sobre a pluricêntricidade linguística e
sobretudo em relação à língua ex-colonial.
O estudo II, ’Translinguando espaço? Discursos metalinguísticos de jovens
moçambicanos sobre `languaging´’, analisa o repertório linguístico visto
como uma coleção de recursos socioculturais. Visa ‘desinventar as tradições
epistemológicas e ontológicas que aplicam noções de línguas limitadas, centrando-se em práticas monoglóssicas e adotam viéses monolingues’ (Makoni
e Pennycook, 2006; Canagarajah, 2013; Li Wei, 2011). O estudo é inspirado
pela ‘etnografia da comunicação’ definida por Hymes em colaboração com
Gumperz (Hymes e Gumperz, 1972), pela antropologia linguística (Duranti,
2009) e enquadra-se no âmbito da sociolinguística interracional, definida de
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forma ampla. É o primeiro estudo que aborda o ‘languaging’ e a noção de
‘translanguaging’ no contexto moçambicano.
O estudo III, ‘Trajo Português – Destrinçando a sociogénese nos diálogos
Fanonianos de jovens moçambicanos’ desloca o interesse das práticas linguísticas para o papel da linguagem e das ideologias na construção de categorizações sociais que servem como meio para sustentar condições de colonialidade
na contemporaneidade. Explorando o nexo teoria-empiria, o estudo visa desafiar as fronteiras disciplinares abrindo caminhos que contribuam para pluralizar a produção do saber. Ao nível teórico e conceitual, mostro a vigência da
noção de ‘intersubjetividade’ para extrair a dimensão socio-histórica da sociogénese nas teorias de Fanon. Vejo como os reflexos do ‘outro’ na constituição do sujeito refrata a política assimilacionista e a categoria ‘o assimilado’
reconfigurado na contemporaneidade e entrelaçado com os discursos sobre a
unidade nacional, os modelos de desenvolvimento económico na era da globalização, servindo como um padrão de racismo que rege o sistema de valorização e legitimidade inculcados nas mentes desses jovens moçambicanos.
O estudo IV, ‘Não pode dzi kwela chapa. Bourdieuan social distinctions in
Mozambican postcolonial nation-building’, baseia-se nas noções de distinção
e ‘habitus’ de Bourdieu para explicar o papel central que a língua portuguesa
tem desempenhado na construção da nação no período pós-colonial em Moçambique ao servir para sustentar as desigualdades sociais e a segregação socio-espacial. O estudo combina dados dos censos populacionais, historiografia
e dados quantitativos da cidade de Maputo com dados recolhidos com base
em abordagens inspiradas pela etnografia que se centrou na análise de um
bairro na chamada ‘faixa de pobre’ da cidade. Ao enfatizar uma perspetiva de
economia política através de uma ótica Bourdieuana, procuro demonstrar
como as práticas linguísticas devem ser vistas em conjunto com a orientação
estratégica dos falantes no mundo material em que vivem e na maneira como
procuram aumentar o seu valor de câmbio ao cruzar diferentes campos e mercados. A reprodução duma ‘fronteira’ que divide a cidade de Maputo e que
coincide em vários campos, mercados e no espaço material urbano é saliente.

5

Os quatro estudos são exemplos de como a língua portuguesa serve como meio
para construir demarcações nas nossas mentes e nos sistemas de produção de
poder-saber e poder-valor (Estudos I, II, III e IV). Mostro que a produção de
poder-saber tem sido fomentada pela expansão do sistema educativo que propaga a língua do ex-colonizador e aumenta o valor simbólico da língua portuguesa.
Ao mesmo tempo a globalização e a maior interconetividade da economia global propaga a monetização como a base principal de valorização exacerbando
as tensões entre fundamentos diferentes de produção de valores (Estudos II,
III e IV). Adicionalmente, analiso as ideologias e discursos vigentes e, consequentemente, o papel da língua na produção e reprodução dos sistemas de valorização e legitimidade (estudos I, II, III e IV). Acredito que o caso de Moçambique tem semelhanças com outras configurações pós-coloniais que continuam, em graus diferentes, amarradas a realidades de colonialidade. No entanto procuro, acima de tudo, contribuir para a produção de saber pluriversal
(Mignolo e Walsh, 2018) e promover o ‘pós-abissal’ (Santos, 2007, 2018).
No próximo capítulo (capítulo I), apresento uma panorâmica de Moçambique
e a sua matriz multilingue e multicultural com base em estudos anteriores,
dados oficiais e amostras dos dados recolhidos no âmbito do presente estudo.
A seguir apresento a situação económica, da pobreza e do bem-estar. No capítulo II apresento o posicionamento teórico da tese e uma discussão das perspetivas e dos principais conceitos, incluindo os dois teóricos chave a que recorro, Pierre Bourdieu e Frantz Fanon. No capítulo III descrevo o processo de
pesquisa, incluindo todas as etapas inclusive uma autorreflexão sobre o
mesmo. No capítulo IV apresento as ideologias que surgiram no âmbito deste
trabalho. Em seguida, no capítulo V discuto os resultados dos quatro estudos
à luz das perguntas de pesquisa e, finalmente, no capítulo VI, compartilho
algumas reflexões sobre as contribuições do conjunto dos estudos incluindo
algumas pistas para trabalho futuro.
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I Moçambique e a sua matriz multilingue e
multicultural

Reconhecendo que a distribuição de recursos sociolinguísticos é intrinsecamente ligada à distribuição e à valorização de outros recursos, tanto socioculturais como económicos, apresento, no âmbito deste capítulo, uma panorâmica sobre a distribuição e a valorização dos recursos linguísticos, educacionais e económicos em Moçambique. Focalizo primeiro a questão da linguagem e das ideologias em contextos multilingues e multiculturais e, em
particular discuto as dinâmicas de coexistência entre as línguas ex-coloniais,
como no caso do Português em Moçambique e as outras línguas, com destaque
para as línguas africanas, classificadas como as línguas de Niger-Congo ‘as
línguas Bantu’ (Mesthrie, 2002). Descrevo Moçambique e a sua matriz multilingue e multicultural com base em estudos anteriores, dados oficiais e amostras dos dados recolhidos no âmbito do presente estudo, salientando o fraco
acesso à escolarização. Em seguida, apresento uma panorâmica da situação
económica, da pobreza e do bem-estar em Moçambique. Para contextualizar
as análises que vêm a seguir, apresento também uma reflexão sobre os padrões
de controlo do acesso às formas de capital, num sentido Bourdieuano: linguístico, educacional, económico no período colonial e na sociedade moçambicana contemporânea (Bourdieu, 1986).

O multilinguismo e a dinâmica linguística
Estou ciente de que saio do padrão de separar a revisão literária da introdução, mas pretendo desta forma explicitar o processo de co-construção da ‘realidade’ dos vários atores que representam campos diferentes. Exploro a dinâmica entre as línguas ex-coloniais, que frequentemente são vistas como algo
que vem de fora, e por causa disso, associadas aos processos disruptivos aos
níveis político, económico, social e cultural (Firmino, 2011:100), provocando
alienação, e as línguas africanas (classificadas como línguas bantu) frequentemente consideradas, as que expressam as vozes ‘autênticas’ (wa Thiong’o
1986:4). Firmino refere-se aos teóricos como Djité, que promovem as línguas
africanas para sustentar um desenvolvimento nacional participativo (Djité,
1991) mas, ao contrário desses teóricos, Firmino (2011) profere uma coexistência pacífica. Salienta que a questão da língua não é apenas uma questão de

7

escolher entre o Português e as línguas africanas, mas que é preciso entender
as dinâmicas que presidem ao modo com as línguas são institucionalizadas na
sociedade, realçando que as línguas ex-coloniais durante o período pós-independência expandiram seu espaço social e foram endogeneizadas tanto como
artefatos simbólicos quanto como ferramentas comunicativas. Firmino realça
ainda que as línguas africanas não permaneceram como entidades estáticas;
mas também adquiriram novas funções sociais, adaptando-se às dinâmicas dos
países pós-coloniais.
Alinho com Firmino na necessidade de se prestar atenção à dinâmica e no
risco de se congelar [freeze] a noção das línguas, em especial das línguas africanas. Observo no âmbito do meu estudo, os processos de endogeneização da
língua portuguesa e as dinâmicas de reconfiguração socio-semiótica dos recursos linguísticos, incluindo os das línguas africanas. Contudo, considero que
Firmino simplifica a questão linguística e sobretudo o valor simbólico que o
português carrega, correndo o risco de desatender os ‘discursos fronteiriços’
e as desigualdades que sustenta.
A meu ver é preciso abordar a questão de multilinguismo através do conceito do repertório linguístico, que traz outra dimensão à discussão desta dinâmica, e que tenho feito no âmbito desta tese (Estudo II, III e Estudo IV).
Stroud (2007) introduz uma perspetiva mais ampla e localiza a questão da linguagem mais no ambiente social e socio-histórico. Sublinha que a transição
do colonialismo para o pós-colonialismo tem desencadeado uma reconfiguração dos atores e da relação entre eles, tornando-os: estado, mercado, sociedade
civil e cidadãos. Ao mesmo tempo, e como resultado das rivalidades entre
instituições, grupos e indivíduos, a construção social do bilinguismo tem sido
reconfigurada. Salienta que a dinâmica envolve uma concorrência entre diferentes noções de cidadania que se manifestam em reflexos do colonial no póscolonial. Sustenta os seus argumentos com exemplos de Moçambique.
É esta dinâmica, vista na perspetiva dos jovens, duma perspetiva ‘de baixo’
que o presente estudo visa destrinçar e que pode completar os estudos já realizados aumentando o elenco empírico. A seguir introduz-se o papel da língua
portuguesa em Moçambique duma perspetiva socio-histórica.
Durante o período colonial, o uso do Português em Moçambique limitouse aos espaços institucionais como a administração pública, os tribunais e o
sistema educacional. Na altura da independência, 90% dos moçambicanos
eram iletrados e, entre os 10% que tinham tido acesso a escolarização, apenas
uma pequena minoria tinha um nível de educação acima dos quatro anos, mais
ou menos equivalente ao primeiro ciclo da escola primária. Inspirada pelos
movimentos independentistas de outras antigas colónias portuguesas, a Frelimo adotou o português como língua de independência e unidade nacional
logo após a independência em 1975.
O primeiro presidente de Moçambique independente, Samora Machel, lançou um ambicioso programa político no Congresso do partido Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) em 1977, denominado a construção do
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Homem Novo. Elementos importantes na construção ideológica do Homem
Novo foram: educação para todos, erradicação do analfabetismo, emancipação das mulheres, promoção do desenvolvimento económico baseado na ideologia socialista marxista-leninista, unidade nacional e descolonização. O Homem Novo promoveu a erradicação das leis costumárias e das práticas tradicionais associadas ao que foi descrito como uma sociedade feudal tradicional,
caracterizada pelo tribalismo e pela discriminação em todas as categorias sociais, como gênero, clã e etnia. A promoção de práticas étnico-culturais (incluindo o etnolinguismo, através do uso de línguas africanas) foi associada à
contestação do projeto político e às forças reacionárias internas. O Homem
Novo de Samora usava os ‘slogans’: ‘A tribo deveria morrer para que a nação
pudesse nascer’ (Muiane, 2006 e referido em outros textos, ver por exemplo
Barata, 2017). Atualmente as ideologias do ‘Homem Novo’ têm sido debatidas e consideradas como ‘radicalismo ideológico’ Honwana (2017).
Na introdução ao Multilinguismo e Multiculturalismo em Moçambique
(Gonçalves e Chimbutane, 2015), Honwana pronuncia-se sobre a questão da
cultura, primeiro no período colonial, é diz que ‘O espaço da criação individual apresentava-se extremamente reduzido’ (Honwana, 2015:12). A seguir
descreve a situação atual onde sublinha que ‘Perante a maré liberalizante, a
salvaguarda de elementos identitários assume particular importância, defendida por alguns segmentos sociais.’ (Honwana, 2015:19). As tensões entre ‘a
salvaguarda de elementos identitários’ e a interconexão entre a língua portuguesa, a unidade nacional e o desenvolvimento económico são claramente
identificadas como uma ‘zona’ contenciosa.
O enredamento entre o campo económico e cultural é saliente. Sobre esta
questão a preocupação de Honwana é compartilhada por outros contemporâneos, por exemplo o escritor moçambicano Ba Ka Khosa que descreve como
a política associada a construção do Homem Novo dificultou a verdadeira ‘libertação’. No seu discurso num colóquio publicado na imprensa nacional em
2011, Ba Ka Khosa critica o apagamento da diversidade linguística e cultural
e os seus impactos, possivelmente não intencionais da Frelimo:
‘Moçambique não se encontrou. Devo dizer, embora existam teorias em contrário, que o papel do Estado é fundamental na libertação de iniciativas que
conduzam a cidadania plena. E os primeiros anos de independência foram fulcrais na definição da pauta da nossa sinfonia cultural. Esmagamos as notas da
diversidade, silenciamos as vozes que vinham das furnas do tempo e, movidos
por pretensões ideológicas de difícil sustentação, tentamos erigir um corpo, permitam-me o empréstimo, sem ADN, incaracterístico, insosso, descolorido, de
voz monótona, desenraizada, totalmente à deriva. Perdemos, na euforia da libertação, a oportunidade de libertar a memoria e de traçar, com inteira liberdade, o nosso destino cultural’ (Ba Ka Khosa, 2011:2)
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No fim da década 70 (ou no início da década 80), logo depois da independência de Moçambique, um dos principais objetivos políticos do governo passou a ser a introdução do ‘Novo Sistema de Ensino’, em que a língua portuguesa foi promovida como a única língua de ensino. Essa política linguística
fez parte da ideologia levada a cabo em várias ex-colónias de Portugal, e que
se tornou hegemónica nessa altura. O processo de construção da nação póscolonial centrou-se ideologicamente numa doutrina de ‘uma nação e uma língua’, que sustentou a posição hegemónica do português, pelo menos nos mercados política e economicamente mais dominantes.
Mazula (1995) faz uma análise profunda das ideologias e das políticas e o
seu impacto na educação e a cultura. O seu estudo inclui uma análise sociohistórica e abrange a política educacional e o sistema educativo em Moçambique entre 1975 e 1985. Em relação à questão das línguas ex-coloniais, diz
que ‘alguns governos africanos entenderam que a sua direção à afro-modernidade passa pela adoção das línguas europeias, como a língua portuguesa, defendida pela Frelimo em todos os seus discursos’ (Mazula, 1999:214).
A partir dos anos 1990iiª houve um maior reconhecimento da multiculturalidade moçambicana nos discursos políticos, mas parecia haver uma duplicidade e ordens sociais de contenção (ou compartimentação) das práticas associadas à sociedade multicultural, dependendo do espaço em questão. Refletiuse em discursos políticos e na maior abertura em relação ao uso das línguas
africanas no ensino. Esta análise é apoiada por vários estudos, entre outros,
Stroud e Guissemo (2017) que defende que a noção de multilinguismo tem
servido para apoiar um regime político particular de organização da linguagem, que no caso de Moçambique, e noutros contextos, tem sido usada historicamente e na contemporaneidade como uma tecnologia de governação liberal. Stroud e Guissemo salientam, em linha com outros (ver por exemplo
Honwana, 2015; Mazula, 1995; Reite, 2016) que, no contexto pós-colonial
moçambicano, a língua portuguesa e as línguas africanas foram organizadas
em diferentes enquadramentos temporais. Mas Stroud e Guissemo (2017) vão
além dessa constatação e sublinham que esta divisão messiânica confere deliberadamente às línguas diferentes ordens de visibilidade para fins de governação.
Chimbutane, com os seus numerosos estudos no âmbito do ensino bilingue,
contribui com uma tónica mais positiva e explora os espaços de convivência
no âmbito das escolas de ensino bilingue, e sublinha a demanda pública de
baixo para cima verificada ao nível local, pelo menos ao nível do ensino primário. (Chimbutane, 2015; Chimbutane, 2013; Chimbutane, 2011; Chimbutane e Benson, 2012; Chimbutane e Stroud, 2012; Chimbutane, 2005, entre
outros). A partir de 2002, introduziu-se em Moçambique um programa de ensino bilíngue no primeiro ciclo escolar que, até ao presente, está em vigor
numa minoria das escolas primárias e cujos resultados pedagógicos são positivos (Ngunga et al., 2010; Chimbutane, 2018). No entanto, a ideologia monolingue é predominante nos discursos políticos hoje em dia e o Português
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continua sendo a única língua oficial de Moçambique e, na prática, para a
maioria dos moçambicanos, a única língua de ensino no sistema escolar.
Ainda não se verificaram estudos que abordam a dinâmica entre a língua
portuguesa e as línguas africanas dentro e fora do meio escolar e que abrangem
vários sítios e dimensões do espaço social. É o objetivo do presente trabalho
juntar esta perspetiva ao corpo de saber, focalizando as práticas quotidianas
de jovens moçambicanos, sejam elas monolingues ou multilingues e adotando
abordagens inspiradas pela etnografia em combinação com dados quantitativos. Seguindo esta contextualização e introdução à Moçambique e à sua matriz multilingue e multicultural, apresento uma panorâmica sobre a situação
linguística ‘em números’ com base em dados oficiais e amostras dos dados
recolhidos no âmbito do presente trabalho.
A primeira parte da panorâmica baseia-se nos dados oficiais dos censos
populacionais de 1980, 1997 e 2017, que mostram a situação sociolinguística
numa perspetiva socio-histórica, e o processo de propagação do português
bem como as diferenças ao nível territorial (por província), quer em relação a
língua mais usada em casa, quer em relação ao conhecimento de português em
Moçambique. Em seguida apresento os resultados dos diários linguísticos recolhidos no âmbito deste trabalho. Inclui três grupos alvo, um grupo urbano
da cidade de Maputo, um grupo proveniente das zonas periurbanas da província de Maputo e um grupo proveniente das zonas rurais de Nampula. Em sequência, faço uma descrição da situação económica, da pobreza e do bemestar em diferentes partes do país. Antes da descrição apresento um mapa sobre Moçambique.
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O mapa mostra a localização geográfica de Moçambique no contexto da
África Austral.
Figura 1 Mapa sobre Moçambique

Fonte: https://www.nationsonline.org/oneworld/map/mozambique_map.htm,
Nations online project

Moçambique compartilha as fronteiras políticas na região Sul com Suazilândia e África do Sul, a Este com a costa do Oceano Indico e a Oeste, com a
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Zimbabwe, Zâmbia e Malawi. O país vizinho na região Norte é a Tanzânia.
Moçambique está administrativamente dividida em 11 províncias.
As contas oficiais descrevem uma rápida difusão e mudança das línguas
africanas para o português nesta sociedade multilingue e multicultural, onde
mais de 20 línguas africanas são usadas juntamente com o português e outras
línguas exógenas (Ngunga, 2010; Chimbutane, 2015; Firmino, 2005). Na altura da independência, em 1975, uma em cada cem pessoas referiram-se ao
português como a língua mais falada em casa e apenas uma pessoa em cada
dez tinha algum conhecimento de português. Quarenta anos depois, uma em
cada dez pessoas ao nível nacional e mais da metade da população jovem na
cidade de Maputo declaram o português como a sua principal língua. No entanto, existe uma nítida diferença nas taxas de uso de línguas entre províncias,
entre zonas rurais e urbanas e entre géneros.
A figura 2, abaixo, descreve a difusão da língua portuguesa entre 1980 e
2007, por província e a média ao nível nacional. Começando pelas províncias
do Norte, à esquerda da figura, Niassa, Cabo Delgado e Nampula verificamse as taxas mais baixas de propagação do Português. As taxas mais elevadas
são reportadas no Sul, na província de Maputo e a Cidade de Maputo.
Figura 2 Taxa de português como a língua mais falada em casa por
província e ao nível nacional. Comparação entre 1980 e 2007

Fonte: Reite, 2018: Calculada e apresentada com base em dados dos censos
populacionais 1980 e 2007

Analisando estes dados em conjunto com a mudança sociodemográfica entre
1980 e 2017 por província, pode-se constatar que a maioria dos moçambicanos se baseia predominantemente nos seus recursos linguísticos africanos na
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vida quotidiana e na socialização, facto que é também atestado por Firmino
com base em dados do censo populacional de 1980 (Firmino 2005). Estes dados são atualizados (censo populacional de 2007) e mostram que, trinta anos
mais tarde, esta situação ainda prevalece.
Figura 3 Taxa de conhecimento do português por província em 2007

Figura 4 Taxa de conhecimento do português por província em 2007

Fonte das figuras 3 e 4: Reite, 2018: Calculada e apresentada com base em dados
dos censos populacionais 2007
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As Figura 3 e 4 podem ser vistas em conjunto onde a Figura 3 visualiza a
propagação da língua portuguesa em termos geoespaciais e a Figura 4 dá conta
da taxa de conhecimento de português por província. A taxa de conhecimento
varia entre o Norte (menos de 40% da população tem conhecimento da língua
portuguesa nas províncias de Niassa, Cabo Delgado, Nampula e Tete), o Centro (entre 40 e 65% da população tem conhecimento da língua portuguesa nas
províncias de Zambézia, Manica, Sofala, Inhambane e Gaza) e o Sul com as
taxas mais altas e onde mais do que 80% da população tem conhecimento do
português. Isso significa que em sete das onze províncias menos de metade da
população tem conhecimento da língua portuguesa. As províncias de Nampula
e Zambézia, com maior número da população, encontram-se entre as províncias com as taxas mais baixas. Este facto, visto em conjunto com as taxas de
crescimento populacional (Figuras 5 e 6) nestas duas províncias, indicam que
as taxas de uso e de conhecimento da língua portuguesa ao nível nacional podem diminuir nos próximos anos. É de salientar que os dados autodeclarados
no âmbito dos censos populacionais arriscam refletir taxas sobrestimadas por
causa da legitimidade e do valor simbólico da língua portuguesa, expressando
as aspirações dos participantes (Ver por exemplo Deumert, 2013).
Na Figura 5 apresento a população (em número de pessoas) por província.
Começo pela população da cidade de Maputo e continuo com as províncias
do Sul: as províncias de Maputo, Gaza e Inhambane. A seguir passo pela população nas províncias da zona Centro: Sofala, Manica e Tete, e mais abaixo
apresento a população nas províncias do Norte: Zambézia, Nampula, Cabo
Delgado e Niassa. O maior número de habitantes encontra-se nas províncias
de Zambézia e Nampula. A Figura 6 apresenta a taxa de crescimento na população entre 2007 e 2017
Figura 5 A população por província em milhões de habitantes 2017
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Figura 6: Taxa de crescimento da população entre 2007 e 2017

Fonte das figuras 5 e 6 Reite, 2018: Calculada e apresentada com base em dados do
censo populacional (2017)

Os dados sobre a população e a distribuição sociodemográfica e o crescimento
populacional em termos percentuais mostram o maior crescimento na província de Maputo, onde a população cresceu 108 %. A menor taxa de crescimento, apenas 1 %, observou-se na cidade de Maputo. Esta taxa encontra-se
intrinsecamente ligada à expansão do centro urbano, com o nascimento de
grandes investimentos em infraestruturas, zonas comerciais e expansão de serviços e zonas residenciais que envolveram deslocações dos residentes que tinham casas precárias como parte dos processos de gentrificação. A província
de Maputo viu a maior taxa de crescimento. Há uma parte desta província que
se encontra nos arredores da cidade capital de Maputo e ao longo do principal
corredor de transporte para a África do Sul e o megaprojeto de alumínio, Mozal.
Em seguida apresentam-se os resultados dos diários linguísticos de três grupos de jovens incluídos no âmbito deste estudo. Identificou-se um grupo de
jovens das zonas urbanas da cidade de Maputo, um grupo de jovens provenientes de zonas periurbanas da província de Maputo e um terceiro grupo de
jovens provenientes de zonas rurais de Nampula. A comparação entre estes
três grupos pode servir como uma aproximação de diferentes estágios de expansão da educação, propagação da língua portuguesa e o impacto destes processos para as mudanças no uso das línguas, ou seja, nas práticas linguísticas.
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Práticas linguísticas de jovens moçambicanos
O material recolhido e analisado no âmbito do presente trabalho inclui, entre outros, práticas linguísticas quotidianas com base em diários linguísticos.
Estes diários demonstram a relação entre a língua portuguesa e as línguas africanas em uso e incluem práticas multilingues.
As entradas dos diários linguísticos representam uma configuração (uma
combinação de local, interlocutor, tópico e práticas linguísticas). Nos três grupos, foram registadas 1.223 interações: 400 entradas dos 19 participantes da
cidade de Maputo, 327 entradas dos 14 participantes do grupo rural, 496 entradas dos 22 participantes do grupo periurbano. A Figura 7 mostra a distribuição das interações com pais, irmãos e parentes, que foram registados entre
i) interações monolingues em português, daqui em diante denominadas português; ii) práticas monolingues de Emakhuwa, Xichangana, Xirhonga ou outra
língua nacional africana e iii) práticas dinâmicas multilíngues que incluem o
uso fluido de duas ou mais línguas de seu repertório em uma interação específica. Todas as práticas dinâmicas incluíram o português. Nenhum participante declarou um repertório de menos de três idiomas e nenhum participante
declarou mais de que seis idiomas.
Figura 7
Práticas linguísticas dos diários por grupo: Urbano, Periurbano e Rural

Fonte: Material recolhido, Torun Reite 2015

A comparação entre os três grupos Urbano, Periurbano e Rural demonstra percentagens substancialmente mais baixas de práticas multilingues nas interações com pais, irmãos e parentes no grupo rural (11%) em comparação com
os grupos periurbanos (31%) e urbanos (33%). Da mesma forma, o grupo rural
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apresenta percentagens substancialmente mais elevadas de práticas monolingues de Emakhuwa ou outras línguas nacionais africanas. O grupo rural apresenta práticas predominantemente monolingues (18% em português e 70% em
línguas africanas, totalizando 88%) e, consequentemente, demarcações mais
claras entre recursos linguísticos. O grupo periurbano afirma altos níveis de
práticas multilingues (31%) e níveis mais altos de práticas monolingues de
Xichangana, Xirhonga ou outra língua nacional africana (47%), quando comparado com o grupo urbano. As práticas de português são menos frequentes
do que no grupo urbano (21%). O grupo urbano afirma altos níveis de práticas
multilingues (33%) e a maior frequência do uso do português dos três grupos
(48%). Exibindo uma aproximação de diferentes estágios de expansão da educação, propagação da língua portuguesa, pode-se constatar que a distribuição
das práticas linguísticas dos três grupos demonstra o impacto esperado de uma
situação de propagação da língua. No entanto, o nível substancial de práticas
multilingues dinâmicas nas interações com pais, irmãos e parentes que se registaram nos grupos periurbanos e urbanos é impressionante. Este estudo
atesta pela primeira vez estas práticas em três grupos das zonas urbana, periurbana e rural. Isso mostra que, em contextos de difusão rápida do português
e da urbanização, o português não só entrou na socialização e na vida quotidiana como uma prática monolingue, mas também enquanto parte das práticas
multilingues que combinam recursos do português com o uso fluido dos outros
recursos linguísticos. Estes resultados mostram que a língua portuguesa e as
línguas africanas constituem recursos que são usados de uma maneira fluida,
como parte de um repertório alargado. Na comunicação entre jovens, essas
práticas multilingues envolvem também criatividade, em forma de neologismos, com base nas línguas africanas e em traços de línguas juvenis globais
provenientes do calão regional ou global de Inglêses ou Portugueses, e que
desempenham um papel importante na construção de pertenças de grupo desses jovens. Estes são exemplos de práticas linguísticas inesperadas resultantes
daquilo que Nuttall chama ‘entanglements’, em que ‘o que já foi pensado
como identidades separadas, espaços, histórias - se reúnem e encontram pontos de interseção de maneiras inesperadas’ (Nuttall, 2010). Neste caso, as interseções entre práticas modernas e pré-modernas juntam-se por meio de uma
maior interconetividade dos mercados e campos linguísticos outrora separados, exemplificados pelas práticas distintas e predominantemente monolingues registradas no grupo rural. Esses processos também são frequentemente
descritos como ‘processos de hibridização’, desencadeados pela transformação social e associados à expansão da educação, da urbanização e pelos fluxos
acelerados de pessoas, cultura e capital (ver Bhabba, 1994). Esta afirmação é
também apoiada pelos dados mais recentes do censo (dados preliminares de
2017), que revelam que as taxas mais elevadas de urbanização e imigração
interna entre 2007 e 2017 ocorreram nas zonas periurbanas em torno de Maputo. Além disso, essas áreas são as zonas economicamente mais vibrantes em
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termos de atividade, e localizam-se ao longo do corredor de transporte para
África do Sul e Suazilândia.

Disparidades económicas: pobreza e a riqueza
Na Figura 8 abaixo apresenta-se a taxa de pobreza em Moçambique por
posto administrativo com base num Inquérito realizado em 2016 (UNU-WIDER, 2016: https://www.wider.unu.edu).
Figura 8 A taxa de pobreza ao longo do território de Moçambique

Fonte: Apresentação dos resultados do Inquérito, Maputo 2016
Comparado com estudos anteriores, o inquérito mostra que o número de
pessoas que vivem em condições de pobreza não mudou significativamente.
Em 2016, entre 10,5 e 11,3 milhões de pessoas foram estipuladas a viverem
em condições de pobreza absoluta, comparado com 12 milhões de pessoas em
1996/97. As taxas diminuiram e são cerca de 41 a 45 % da população comparativamente a uma taxa estimada de 80% em 1990.” (UNU-WIDER, 2016).
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‘Um dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) para Moçambique é o alcance de uma taxa de pobreza de consumo de 40% em 2015’. Moçambique aproxima-se a este objetivo. Entretanto, no mesmo relatório constata-se que houve um agravamento das disparidades, sobretudo entre o Sul o
resto do País. Apesar das melhorias em relação às taxas da pobreza e do bemestar, a maioria da população continua a viver em condições de pobreza: as
cores indicam a percentagem da população por posto administrativo (o primeiro nível da administração local) que vivem em pobreza absoluta. O verde
escuro descreve uma taxa de entre 0 e 9% da população do posto administrativo, verde claro descreve uma taxa entre 10-18%, e no outro lado do contínuo
o vermelho escuro, que indica entre uma taxa entre 81-89% da população do
posto administrativo. Lido em conjunto com as outras Figuras que apresentam
os dados linguísticos verifica-se que além da zona Sul, e em particular a cidade
de Maputo e algumas capitais das províncias, como por exemplo Nampula,
capital da província de Nampula, Beira, capital da província de Sofala, ou
Tete, capital da província da Tete, na maioria dos postos administrativos a taxa
de pobreza oscila entre 55-89% da população.
Esta visualização da pobreza demonstra a situação desigual em relação aos
posicionamentos económicos.

A governação e os padrões de controlo do acesso às formas de
capital – uma perspetiva socio-histórica
A governação económica mudou em várias fases depois da independência.
Em primeiro lugar, Moçambique passou por uma transição do colonialismo
para o socialismo. Dois anos depois da independência começou uma guerra
civil entre a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e a Resistência
Nacional Moçambicana (Renamo), cada adversário com simpatias e afiliações
nos lados opostos na Guerra Fria. A partir dos anos 1980 adotaram-se ideologias mais liberais e, em 1992, a Frelimo e a Renamo, os dois adversários, assinaram um acordo de paz pondo fim a uma guerra civil que durou 16 anos.
Vários processos, tais como o fim da Guerra Fria, a abertura da economia e a
entrada de Moçambique nas instituições Bretton Woods, desencadearam financiamento e mobilizaram investidores estrangeiros e a cooperação internacional que impulsionaram investimentos que permitiram uma expansão dos
sistemas de educação e saúde e de infraestruturas. A partir dos anos 1990 a
economia moçambicana tem sido progressivamente mais integrada na economia global. A visualização da situação da pobreza e a distribuição cada vez
mais inequitativa em várias dimensões mostram que o desenvolvimento económico, apesar das altas taxas de crescimento medido através do PIB (Produto
Interno Bruto), não foi participativo. Moçambique enfrenta, em linha com ou-
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tros Países ricos em recursos, aquilo que é descrito como ‘o paradoxo de abundância’ [the paradox of plenty] e está a viver cada vez maiores desafios em
relação à governação política e económica. Desde 2010, o país tem vivido
vários períodos de instabilidade e conflito armado entre as Forças Armadas de
defesa de Moçambique (FADM) e os militares da Renamo, por um lado, e
uma maior pronunciação da insatisfação por parte da população sob a forma
de manifestações e protestos e atos de revolta social. A sociedade civil tem
tentado criticar abertamente este novo ambiente sociopolítico do país, mas tem
sido cada vez mais controlado. Vozes críticas têm sido silenciadas através de
ameaças, espancamentos, raptos e até alguns assassinatos. Os assassinatos
têm-se verificado em muitas instâncias sem processos de justiça e acusação
em relação aos culpados.
Na sociedade contemporânea, as elites económicas e políticas estão intrinsecamente ligadas aos posicionamentos durante o período colonial e às afiliações partidárias.
A política colonial limitou o direito à propriedade e à acumulação de capital. Políticas assimilacionistas estabeleceram critérios socioculturais de estilo
de vida para negros e mestiços para se tornarem membros do grupo civilizado.
Estes incluíam um certo nível de educação formal, um emprego estável e um
comportamento social considerado civilizado de acordo com as instituições da
ditadura portuguesa. Os requisitos incluíam a apropriação e uso do português
como a principal língua de comunicação. Uma motivação importante para se
tornar um assimilado foi escapar do trabalho forçado imposto aos ditos indígenas. Na prática, a raça como categoria social de distinção prevaleceu e o
‘status’ de assimilado não concedia direitos. O acesso e a mobilidade social e
espacial continuavam materialmente distintos criando fronteiras físicas nos
centros urbanos, por exemplo na cidade de Maputo. O sistema educativo era
discriminatório, com escolas rudimentares deferidos a população indígena e
um sistema educativo com um currículo diferentes aos não-indígenas. Na altura da independência 90% da população não sabia ler e escrever. Entre o dez
porcento da população que tinha tido acesso à escolarização, a maioria só tinha
tido acesso a cerca de quatro anos de escolaridade nas escolas rudimentares.
A legislação limitava o direito a ter propriedade.
O surgimento dos movimentos de emancipação e independência nas casas
estudantis de Coimbra e Lisboa, na ‘metrópole’ colonial, criou um berço de
emancipação constituído por assimilados privilegiados provenientes das colónias de Portugal. A liderança da Frelimo, que mais tarde se tornaria o único
partido político dominante, constituía uma elite política e económica de, predominantemente, assimilados. Dentro da Frelimo, estes foram considerados
‘estrangeiros’ e tinham menor legitimidade do que os verdadeiros combatentes da liberdade que permaneceram em Moçambique durante a luta (Bragança,
1980). No entanto, estes ‘estrangeiros’ e ‘assimilados’ constituíam a elite intelectual e política, que mais tarde veio a se tornar a elite económica.
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O processo de construção do Estado nacional liderado pela Frelimo, primeiro dentro de um regime de governo socialista de partido único, levou a
uma concentração dos campos político, económico, intelectual e educacional
nas mãos de uma elite limitada. Através da nacionalização da educação, da
saúde, da infraestrutura de comunicações e da produção agrícola, todas as atividades geradoras de capital passaram a ser controladas pela Frelimo. Apesar
da adoção subsequente de ideologias económicas mais liberais, da democracia
multipartidária, da participação em instituições de Bretton Woods, das privatizações e da integração dentro de uma economia globalizada, pode argumentar-se que a concentração de todos esses campos, incluindo a produção nacional, não foi desafiada, e que esta ainda permanece em grande parte concentrada. De facto, ela foi revigorada pelo influxo de capital estrangeiro que surgiu lado a lado com a liberalização da economia e com a assistência
internacional ao desenvolvimento. Castel-Branco diz que a estrutura económica atual é instrumental para a acumulação do grande capital internacional e
para a produção de um pequeno grupo de moçambicanos que está a acumular
a riqueza com base na especulação de recursos naturais, incluindo a terra,
apresentada como propriedade do Estado. Na sequência, constata que existe
uma pequena elite económica e política que pode ser descrita como ‘um punhado de capitalistas nacionais’ (Castel-Branco 2010; 2014). Entretanto, eu
afirmo que a interconexão de campos e sua concentração entre uma elite política, e económica limitada continuam a refletir demarcações de distinções simultâneas em múltiplas camadas amplamente moldadas em estruturas coloniais. O enredamento entre as estruturas estatais e as estruturas partidárias da
Frelimo fortaleceu a interconetividade e, a afiliação partidária da Frelimo foi
considerada imprescindível para um posicionamento favorável nos campos
político e económico e foi considerada a única filiação política legítima.
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II Posicionamento teórico e conceitos chave

Este capítulo está organizado em duas partes. Primeiro, apresenta o enquadramento teórico. Em seguida, introduz os dois teóricos chave dos estudos III
e IV, nomeadamente, Frantz Fanon e Pierre Bourdieu. Em termos teóricos,
coloco esta tese amplamente no âmbito da sociolinguística. Para os estudos II
e IV adoto perspetivas de descolonialidade, o que iminentemente inclui perspetivas de economia política e perspetivas pós-estruturalistas e críticas.

A Sociolinguística
O (neo)capitalismo, propagado através da globalização tem instigado uma reorientação das teorias sociolinguísticas virando o interesse académico mais
para o estudo de espaços interacionais e encontros desencadeados pela maior
interconetividade e a circulação acelerada de cultura e ideias, pessoas, capital
e tecnologias da economia globalizada (Blommaert, 2005; 2010; Heller, 2011,
Martin-Jones e Martin, 2017). Entretanto, com base neste interesse, nas últimas décadas, têm surgido novas epistemologias e ontologias que emergem no
âmbito do paradigma de mobilidade que às vezes é descrito como a sociolinguística de globalização.
Este ramo da sociolinguística centra-se nos discursos situados onde o discurso é visto como uma prática social que reflete as ruturas e tenacidades, as
deslocações e relocações e outros impulsos desencadeados pelos fluxos, movimentos, interseções e interconexões que surgem. A sociolinguística de globalização (ou seja, de mobilidade) fomenta vistas de complexidade, heterogeneidade, mobilidade e fluidez contrastando vistas mais finitas, sedentárias e
homogéneas na tradição epistémica mais estrutural e funcional da sociolinguística. Em relação a este paradigma, Blommaert diz: ‘a globalização obriga
a sociolinguística a desconsiderar suas distinções e preconceitos clássicos e a
repensar como uma sociolinguística dos recursos móveis, se enquadrada em
termos de redes, fluxos e movimentos transcontextuais.’ (Blommaert 2010:1).
O mundo tornou-se uma complexa 'teia' de aldeias, vilas, bairros e assentamentos conetados por laços materiais e simbólicos de maneiras muitas vezes
imprevisíveis. Em consequência, o interesse académico centra-se no estudo de
novas interconexões e novos encontros nos espaços interacionais que emergem como resultado dos impulsos do alargamento, aprofundamento e aceleramento da interconetividade global. Estes impulsos alteram todos os aspetos
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da vida social, para além de promoverem um novo pensar em relação ao tempo
e ao espaço que consiste em uma relativização.
Blommaert e Dong descrevem a ótica do paradigma da mobilidade na sociolinguística como um estudo da linguagem em movimento, ‘com vários quadros, espaços temporais interagindo uns com os outros e onde os padrões de
linguagem devem ser entendidos como padrões organizados em diferentes níveis de escala’ e que se enquadram em ordens sociais mais amplos. Esta ótica
do paradigma da mobilidade na sociolinguística permite uma perceção mais
complexa e desordenada da realidade, onde cada espaço horizontal é um espaço vertical estratificado organizado em camadas (Blommeart e Dong,
2010), cheio de ideologias ou crenças e os seus imanentes sistemas de valorização e legitimação de recursos, pessoas e práticas, atribuindo prestígio a alguns e negando-o a outros. O espaço vertical estratificado em múltiplas camadas oferece uma perspetiva em que diferentes temporalidades e ordens sociais
coexistem em simultâneo. Esta perceção do espaço dá lugar aos espaços contenciosos, conflituosos e contraditórios. Blommaert descreve as múltiplas camadas como ‘ordens de indexicalidade’ (Blommaert, 2007). O falante indexa
outros mundos e períodos temporais e, desta forma, evoca imagens da sociedade que são associadas às escalas sociolinguísticas diferentes.
Ao adotar perspetivas de descolonialidade é fundamental reconhecer a simultaneidade de temporalidades distintas. Para descrever esta simultaneidade
de temporalidades a historiadora Ann Laura Stoler introduz, na sua obra, ‘Imperial debris’, o conceito de ‘ruination’, que pode se traduzir em ‘o estar a
ruir’. Stoler descreve ‘o estar a ruir’ desta forma ‘Our centering on ruination
shifts the emphasis from the optics of ruins to the ongoing nature of imperial
process. The latter joins psychological disablements to the imperial genealogies of dislocation and dispossession’ (Stoler, 2013: loc 56 ). ‘O estar a ruir’
é uma noção que pretende descrever o processo contínuo das genealogias imperiais que carregam a ruína material ou social e, como Stoler descreve, incorpora o ‘psychological disablement’, o impacto destrutivo psicológico, que
estes processos carregam ao presente. Por este motivo e no âmbito deste estudo da linguagem profusamente posicionada no social, dou uma atenção especial à dimensão socio-histórica e ao nexo entre o social e o individual. Como
Stoler diz: ‘Ruination is an act perpetrated, a condition to which one is subject,
and a cause of loss’ (2013: loc.296) [A “ruína/o estar a ruir” é um ato perpetrado, uma condição à qual se está sujeito e uma causa de perda]. Os três sentidos da noção ‘ruination’ [‘estar a ruir’] podem se sobrepor, mas eles não são
iguais. Cada um tem sua a própria temporalidade.
Existem vários conceitos para descrever as interconexões acentuadas que
se desencadeiam quando coisas que foram distintas ou pessoas que estiveram
separadas se cruzam. Pratt (1991) refere-se às ‘zonas de contato’, onde os atores sociais trazem suas experiências vivadas e vivas, suas apostas e agendas e
suas diferenças culturais e linguísticas. Uma outra ótica, destacando a dimen-
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são espacial, é de descrever estes processos como um esgarçamento das fronteiras, salientado por Soja (2005:33). Uma terceira noção, e que enfatiza o
surgimento de novos nexos ou interseções, é a noção de ‘enredamentos’ [‘entanglements’] de Susan Nuttall (2010). Ela descreve os ‘enredamentos’ como
pontos de cruzamento onde ‘o que já foi pensado como identidades separadas,
espaços, histórias - junta-se e encontra de forma inesperada pontos de interseção’ (Nuttall, 2010). Estes nexos são semelhantes à noção de ‘zonas de contato’ de Pratt, mas dá-se maior enfâse na disrupção e na inovação que surgem
nas novas interseções. Os enredamentos incorporam, assim, implicitamente,
espaços de complexidade e espaços de contestação. Levado a uma realidade
em via de descolonização, de criação-nação e de integração progressiva da
economia nos mercados globais. Defendo que os ‘enredamentos’ servem melhor para descrever a complexidade da(s) nova(s) interconexões instigadas e
as tensões que se possam criar nas interseções.
Cruzando este posicionamento com perspetivas pós-estruturalistas e críticas exige um aprofundamento da reflexividade em relação às ideologias, aos
discursos, aos arquivos e à interpretação de todos os processos socio-históricos e os seus ecos contemporâneos. O geógrafo humano, Tim Cresswell descreve: ‘O paradigma das mobilidades incorpora novas maneiras de teorizar
sobre como essas mobilidades estão no centro das constelações de poder, na
criação de identidades e nas macrogeografias da vida quotidiana’ (Cresswell,
2011: 551). Martin-Jones e Martin (2017) sublinham que é preciso repensar
as abordagens para responder às exigências das novas epistemologias levadas
a cabo com as perspetivas pós-estruturalistas da modernidade tardia (2017: loc
218) e que têm impulsionado uma orientação em direção às abordagens etnográficas e críticas. Apresentam um conjunto de estudos de vários autores que
oferecem abordagens diferentes para realizar estudos que combinam etnografia com estudos críticos em contextos multilingues (Martin-Jones e Martin,
2017). Exibem exemplos, tais como abordagens biográficas centrando-se nos
repertórios linguísticos (Busch, 2017a), etnografia em múltiplos sítios (Zimmerman, 2017), discursos a vários níveis, como por exemplo a análise do nexo
(Hult, 2017), entre outros. Estes exemplos ressoam com algumas das abordagens desta tese, em particular dos estudos II, III e IV. Para os estudos III e IV
alinho com esta perspetiva crítica, o que implica que coloco a questão de poder
e das desigualdades no centro da minha investigação. Ademais, procuro exercer reflexividade em relação ao meu posicionamento como investigadora
‘unearthing what the scientist’s vision of the object owes to his or her position
in social space’ (Wacquant 1989, 19) em linha com a noção de ‘reflexividade
epistémica’ apresentada no An Invitation to Reflexive Sociology de Pierre
Bourdieu e Loïc Waquant (1992). Entretanto, o posicionamento principal, não
me impede que faça referências a outras fontes de inspiração teórica que se
encontram integralmente mencionadas nos estudos específicos (estudos I-IV).
No âmbito da sociolinguística crítica, a perspetiva da economia política da
linguagem é uma área que está a ganhar cada vez mais força desde o trabalho
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seminal de estudiosos como Gal (Gal, 1989) e Irvine (Irvine, 1989). (Veja-se,
por exemplo: Block, 2017; Del Percio et al., 2017; Heller et Mc Elhinny,
2017). Esta perspetiva, que considero crucial, pode servir para expor o papel
da linguagem ou dos discursos na manutenção das desigualdades sociais, na
diferenciação socio-espacial e na regulamentação do acesso e da mobilidade
dos indivíduos ou dos seus recursos nos diferentes mercados (Block, 2017).
Tenho integrado a perspetiva da economia política na minha ótica de descolonialidade.
Em termos de noções, refiro-me frequentemente a invisibilização, e em particular a auto-invisibilização. que surgiu com base na noção recente sugerida
por Kerfoot e Hyltenstam (2017) ‘ordens de (in)visibilidade’, inspirado por
Foucault e a sua ‘ordem de discurso’ (1971). A noção ressoa com o conceito
de ‘apagamento’ sugerido por Irvine e Gal (2000), mais as ‘ordens de (in)visibilidade’ refletem a simultaneidade de ordens diferentes no mesmo espaçotempo. Além disso, podem-se referir às ordens ao nível social e ao nível individual, em forma de ‘auto-invisibilização (Muni Toke, 2017). Ao refletir esta
dinâmica entre ordens diferentes e, muitas vezes, conflituosas, e captando o
nexo entre o social e o individual, considero esta noção particularmente adequada para o presente estudo.
No cerne deste trabalho e no título da tese coloco a questão dos ‘discursos
fronteiriços’. No âmbito deste trabalho, discursos fronteiriços, é sugerido
como uma noção ampla que se usa de forma exploratória. Com base em empiria e no estudo de caso de Moçambique propõe-se entender o papel da língua
e das ideologias na construção discursiva de fronteiras e limites que fazem
parte das geografias e biografias e das maneiras de estar no mundo de jovens
moçambicanos na sociedade contemporânea. A abordagem visa iluminar as
duas questões amplas que foram apresentadas na introdução: O que implica a
descolonização? E o que a linguagem tem a ver com isso? Desta forma o trabalho propõe-se a fornecer reflexões empiricamente bem fundamentadas para
enriquecer os debates que recentemente surgiram no âmbito da sociolinguística sobre os diferentes papéis que a linguagem e as ideologias têm na construção e reprodução das condições da colonialidade contemporânea. Começo
por introduzir algumas das fontes de inspiração teórica e algumas reflexões
em volta de ‘discursive bordering’ [discursos fronteiriços].
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Os ‘discursos fronteiriços’
O pontapé de saída, em relação ao uso da expressão ‘discursive bordering,’
foi uma reflexão sobre o papel da linguagem e das ideologias em relação à
perceção das fronteiras, os locos das fronteiras e a construção das fronteiras
em várias dimensões: linguística, socio-semiótica, socio-espacial, sociopolítica, económica etc. na colonialidade contemporânea. Evidentemente a ótica
varia entre disciplinas e conforme os paradigmas que se adotam.
Um outro ponto de partida foi a reflexão sobre a perceção de transgressão
e a relação entre a transgressão e a mudança social. Nestas reflexões, a primeira fonte de inspiração foi encontrada na leitura de Michel Foucault, que
discute a relação entre o limite e a transgressão no seu texto ‘O prefácio à
transgressão’: ‘A transgressão é uma ação que envolve os limites…o limite e
a transgressão dependem uns dos outros…’ (1977:33 [1963]). Com base na
análise das práticas sociais dos jovens moçambicanos, pode-se constatar que
existiam perceções das fronteiras discursivas em várias dimensões. Além
disso observou-se que estas fronteiras, em muitos casos, parecem enredeadas,
ou seja, justapostas em várias dimensões. Foucault diz que o ato de transgressão envolve iminentemente uma perceção da ‘densidade do limite’ (Foucault
1977: [1963]), ou seja, a possibilidade do ato de cruzar, ou ultrapassar, os limites. Na leitura do texto, considerava esta dupla relação fundamental para
desvendar as dinâmicas entre as diferentes manifestações dos discursos fronteiriços e a perceção da possibilidade de transgredir as fronteiras. Na última
instância, as transgressões realizadas podiam conduzir a uma mudança social,
ou seja, a um processo de descolonização.
Não sou a única nem a primeira pessoa a me referir a este texto em relação
às fronteiras. A segunda fonte de inspiração foi a leitura de Edward W. Soja
que discute a ontológica da noção ‘b/orderings espaciais’ [spatial B/ordering]
no livro B/ordering space editado por Henk van Houtum, Olivier Kramsch
and Wolfgang Zierhofer (2005). As perspetivas de Soja têm inspirado a minha
ótica e a opção de colocar os discursos fronteiriços e as próprias fronteiras no
cerne da investigação. A opção foi escolhida com base nas observações dos
jovens moçambicanos e as suas experiências vividas.
Soja propõe que:
‘é preciso enquadrar os processos fronteiriços [bordering] num contexto ontológico mais amplo onde se colocam os processos fronteiriços como uma componente dinâmica na produção social do espaço, na construção histórica e na
constituição da sociedade. Visto desta maneira, como partes que ativamente
contextualizam a vida humana, as fronteiras e a produção de fronteiras [bordering] desenvolvem-se numa coreografia ontológica que é sempre espacial, histórica e social’ (Soja, 2005:33-45).
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O seu argumento nas suas próprias palavras é:
[‘Making practical sense of these boundless meanings [refere-se a ‘bordering’]
requires a broader ontological setting, one that positions the bordering process
as a dynamic component of the social production of space, the making of history, the constitution of society. Seen this way, as active parts of the contextualizing of human life, borders and bordering develop in an ontological choreography that is always simultaneously spatial, historical and social’ (2005: 3345).]

Embora Soja tenha salientado a dimensão espacial, relaciona-a às dimensões
histórica e social. Ao meu ver, Soja tem contribuído para estabelecer um elo
entre a geografia humana e os teóricos sociais franceses tais como Henri Lefebvre (1991 [1974]), Pierre Bourdieu (1977 [1972]), Foucault (1977 [1975]) de
Certeau (1984 [1980]) e Deleuze e Guattari (1987[1972]) que aplicam uma
noção do espaço como um espaço relativo e que está nitidamente ligada ao
poder. Desta forma, consideram ‘as práticas espaciais como um aspeto da análise social do poder e da sua implantação’ (Low, 2017:17). É neste sentido que
me refiro ao espaço no âmbito desta tese. Entre os teóricos sociais franceses,
Henri Lefebvre (1991), representa o fundamento teórico e conceitual na maioria dos estudos no âmbito do espaço e da espacialidade. Lefebvre descreve o
espaço social como uma tríada que consiste em práticas espaciais (o espaço
percebido, que reflete a maneira como as pessoas vivem no espaço na sua vida
quotidiana), representações de espaço (o espaço concebido, que se reflete nos
mapas, e na organização espacial por exemplo na planificação urbana) e os
espaços representacionais (o espaço vivido). Soja tem sido instrumental no
estudo do espaço urbano na modernidade tardia (ver, por exemplo, Soja 2011,
2010). Entre os teóricos no âmbito da geografia humana existem outros que
merecem ser mencionados, tais como Doreen Massey (2005). No âmbito da
antropologia é de salientar o contributo de Setha Low em relação ao lugar e
ao espaço (ver Low, 2017; Low e Lawrence-Zuniga, 2003). No âmbito deste
projeto, além de Lefebvre, a noção ‘distinção social’ de Pierre Bourdieu é
aplicada como uma via possível para explorar os processos de diferenciação
social. Esta abordagem tem a vantagem de também oferecer o conceito de
nexo o ‘habitus’ promovido no âmbito desta tese como promissora para integrar o aspeto de poder, as ordens sociais e a reprodução dos espaços sociais
complexos, múltiplos, verticais e horizontais de sociolinguística da globalização.
A terceira fonte de inspiração teórica são os teóricos categorizados como
pós-coloniais ou que adotam perspetivas de descolonialidade/colonialidade.
Um deles é Boaventura de Sousa Santos que, em The end of the Cognitive
Empire, debruça-se sobre a metáfora ‘a linha abissal’ (2007, 2018), que reflete
o seu posicionamento apresentado em vários discursos e publicações onde
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descreve o pensamento moderno ocidental hegemónico como um pensamento
abissal:
‘A característica fundamental do pensamento abissal é a impossibilidade da
copresença dos dois lados da linha. O universo “deste lado da linha” só prevalece na medida em que esgota o campo da realidade relevante: para além da
linha há apenas inexistência, invisibilidade e ausência não-dialética.’ (Santos,
2007a:3).

A metáfora de Sousa Santos ressoa com a perceção de uma fronteira e a construção discursiva de fronteiras. As perspetivas de decolonialidade e a noção
de ‘distinção social’ de Pierre Bourdieu serão apresentadas mais adiante. Entre
outras fontes, há que salientar Makoni e Pennycook que no seu Disinventing
and Reconstituting Languages questionam a invenção ou a construção das línguas, a construção do que constitui ‘languageness’ e a construção das ‘metalinguagens’ (2006:1-41), referindo se aos impactos materiais destes ‘discursos
fronteiriços’. Há que acrescentar também Judith Irvine e Susan Gal (2000),
que no seu Language ideology and linguistic differentiation estabelecem uma
relação entre traços linguísticos e as imagens sociais de pessoas e grupos de
pessoas.
Para entender como os diferentes paradigmas da sociolinguística orientamse em relação ao estudo de diferenciação sociolinguística, a contribuição de
Susan Gal no Sociolinguistics, Theoretical debates (Coupland, 2016: 113135) descreve a aproximação entre a antropologia linguística e a sociolinguística desde Hymes e Gumperz e a reorientação pelo social que propuseram com
a ‘etnografia de comunicação’ (1972). Nas suas conclusões deste texto Gal
salienta que ‘a diferenciação sociolinguística é uma parte crucial da diferenciação sociocultural e que os dois processos criam o significado social das variantes que contribuem para a mudança linguística’ (Gal, 2016:131). Gal destaca que ‘a abordagem ideológica resiste a tentação de assumir que a “linguista
sabe melhor”, propagando uma abordagem etnográfica, ou pelo menos ‘de
baixo’.
No âmbito desta tese, exploro a interação, ou seja, a interseção entre a empiria e a teoria, uma abordagem que visa resistir o uso de categorizações premeditadas e abrir caminhos que podem contestar a monovocalidade da produção do saber, e potencialmente contribuir para pluralizá-la. Consequentemente, a última fonte de inspiração foi a compartilha dos momentos vividos
durante a própria ‘convivência’ com os atores sociais que fazem parte deste
estudo (um total de 30 jovens com quem compartilhei momentos [curtos e
prolongados] em vários espaços sociais ao longo de um período de três anos).
Estes momentos compartilhados com os participantes acrescentaram-se aos
anos de convivência com os moçambicanos. As abordagens adotadas incluem
as que muitas vezes são descritas como abordagens etnográficas ou, se por
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acaso alguém considerar que existem lacunas em relação aos padrões hegemónicos e aceites, pelo menos são abordagens inspiradas pela etnografia. A
categorização pode importar menos do que a própria perspetiva que tomo
como ponto de partida. Estudo as práticas sociais e os discursos ‘de baixo’ e
viso entender o papel da língua na construção discursiva de fronteiras e limites
que fazem parte das geografias e biografias dos atores sociais incluídos no
âmbito do estudo. Viso ser sensível às vivências, apostas e maneiras deles de
estar no mundo. Coloco os ‘discursos fronteiriços’, ou seja, a questão dos limites; a perceção, a construção, a negociação e a contestação discursiva de
limites, que tenho descrito como a construção discursiva de fronteiras [discursive bordering], no centro do interesse. Uso neste texto, muitas vezes, apenas
a designação ‘discursos fronteiriços’ para descrever estes processos sociais.
Os estudos no âmbito deste trabalho debruçam-se tanto sobre as práticas sociais dos atores como sobre os discursos interpretativos dos participantes.
As abordagens adotadas aproximam-se às fronteiras disciplinares da antropológica linguística tais como são refletidas na revisão da abordagem sugerida
por Duranti nos anos 1990 descrita como a ‘etnopragmatica’ Duranti (1994;
2011). Duranti (2011) descreve:
‘I have returned to the concept of ethnopragmatics (Duranti, 2007) and to the
study of agency that originally motivated it. In so doing, I have expanded the
original notion of agency used in Duranti (1994) to include, in addition to its
linguistic representation (e.g. through grammar and lexicon), its enactment in
interaction. In this enterprise, my goal has been to integrate my interest in the
pragmatic force of language with insights taken from social theorists like Anthony Giddens and Pierre Bourdieu, as well as from phenomenologists like Edmund Husserl and Emmanuel Levinas (Duranti 2009).’ (2011:156).

Nesta arguição Duranti destaca que: ‘os chamados “filósofos continentais” da
primeira parte do século XX podem contribuir muito para um entendimento
antropológico da maneira de pensar, falar e agir dos seres humanos’ e sugere
em particular Edmund Husserl como um ‘campeão’ (2011:164). Em relação à
noção de intersubjetividade, o presente trabalho refere-se a esta releitura de
Husserl por parte de Duranti (2010, 2011). Nos quatro estudos diferentes facetas dos ‘discursos fronteiriços’ e, que todas surgiram como salientes na vida
social dos jovens moçambicanos, são tratados. Adicionalmente, com base em
explorações metodológicas, viso experimentar novas abordagens que diminuem a distância entre participantes e pesquisadora. No seu conjunto, estas
medidas são adotadas com a pretensão de descolonizar as metodologias, um
debate recentemente revigorado (ver por exemplo Amfo et al. 2018; Ndhlovu,
2018, Barnes, 2018). O processo de pesquisa, o material e as abordagens metodológicas são descritas no capítulo III.
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Descolonialidade
A descolonialidade implica um reconhecimento da necessidade de analisar
criticamente a matriz do poder colonial e o seu nexo com a teoria da globalidade que funciona como um dínamo para propagar as suas ideologias vigentes
de neoliberalismo. Estas ideologias sustentam formas hegemónicas de conhecimento ou de ‘poder-saber’ que voltam a reafirmar dinâmicas de dominação
e da dita superioridade do Norte, ou seja, da Europa. A colonialidade do poder
e a descolonialidade são ambas noções sugeridas por Quijano e Ennis (2000).
Quijano e Ennis defendem que a propagação desta matriz do poder se iniciou
na era dos primeiros descobrimentos imperialistas dos europeus a partir do
século XV e XVI (2000) e que continua em vigor e assenta numa perspetiva
integralmente Eurocentrista que estabelece a ligação entre a produção de saber
e o poder. Em 2005 Boaventura de Sousa Santos propôs o conceito de ‘Epistemologia do Sul’ suscitando debates sobre a diversidade epistemológica no
mundo. Em 2008 Meneses continua a discussão sublinhando que a oposição
entre o Norte e o Sul representa uma constituição mútua e que ‘a natureza
hierárquica das relações Norte‑Sul permanecem cativas da persistência das relações capitalistas e imperiais’ (Meneses, 2008, pp 5). Em linha com Quijano
e Ennis (2000) e Santos (2005), Meneses chama a atenção aos processos de
apagamento e de monopólio da definição do que pode ‘vir-a-ser’, incluindo os
‘outros’ saberes que existem além da ciência e da técnica. Realça que esses
saberes do outro ou outros saberes ‘têm sido produzidos como não existentes
e, por isso, radicalmente excluídos da racionalidade moderna’ (Meneses,
2008:5). Meneses sublinha que: ‘A relação colonial de exploração e dominação persiste nos dias de hoje, sendo talvez o eixo da colonização epistémica o
mais difícil de criticar abertamente’ (2008:5). Nas Epistemologias do Sul, Boaventura de Sousa Santos e Maria Paola Meneses enriquecem este debate
(2013 [2010]). Mignolo e Walsh no On Decoloniality: Concepts, Analytics,
Praxis desenvolvem estas reflexões e proclamam a necessidade de contribuir
para uma ‘pluriversalidade descolonial e uma descolonialidade pluriversal’
(2018: loc. 157) e é neste sentido que pretendo contribuir neste estudo visando
entrar no debate sobre o saber pluriversal de descolonialidade. Em linha com
Mignolo e Walsh (2018) e Boaventura de Sousa Santos na sua obra The end
of the Cognitive Empire (2018) vejo como é que o mito do princípio de universalidade, apoia a construção fronteiriça de modo. Coloca todo que seja distinto deste princípio além ou aquém da existência e ‘apaga’ no sentido dos
antropólogos linguistas Irvine e Gal (2000) as práticas sociais, linguísticas e
até as próprias pessoas. Gabriela Veronelli descreve a perspetiva dupla do projeto descolonial (2016). Por um lado, o projeto visa relocalizar e reincorporar
a produção de saber e desenredar o Eurocentrismo e, por outro lado visa promover a pluralidade no diálogo intercultural na construção de futuros descoloniais. Veronelli propõe uma teoria não-dialógico de comunicação descolo-
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nial (Veronelli, 2016) e aponta à colonialidade da linguagem e da fala (Veronelli, 2015). Salienta a racialização como um traço saliente na comunicação
de colonialidade. Esta perspetiva é desenvolvida no âmbito do estudo Trajo
Português – Diálogos Fanonianos de jovens moçambicanos com base nos textos de Frantz Fanon (1925-1961). Porém, existem alguns precursores das perspetivas de descolonialidade e do papel da linguagem na colonialidade. Já a
partir dos anos 1950, vários teóricos que hoje em dia são considerados póscolonialistas defendiam a necessidade de se demarcar das ideologias puristas
e essencialistas. Entre estes, Frantz Fanon é um dos mais importantes e que
discuto mais adiante. Embora Fanon tenha escrito os seus textos já nos anos
1950 e no início dos anos 1960, Edward Said é muitas vezes salientado como
o fundador dos estudos pós-coloniais. Nas suas obras intituladas o Orientalismo (1978) e Cultura e Imperialismo (1993) rejeita os discursos de dicotomia. Com base em exemplos específicos Said descreve este pensamento em
eixos binários como uma construção da oposição. No Orientalismo Said propõe uma desconstrução da interpretação que o Ocidente faz do Oriente e que
assenta sobre uma visão etnocêntrica (e eurocentrista) na qual o europeu/Ocidente representa a civilização e o não europeu, no todo seu conjunto, representa o Oriente e consequentemente o não civilizado. Este Oriente incluía toda
Ásia e África e as Américas. Na Cultura e Imperialismo, Said discute os padrões do imperialismo no relacionamento entre o imperialista, ou seja, o colonizador, com ‘os povos primitivos ou barbáricos’ [primitive or barbaric people] (Said: xi). Entre os teóricos pós-coloniais que se debruçam sobre a questão das línguas em África, gostaria de mencionar Achebe (1990 [1975]),
Mudimbe (1988) e Wa Thiong’O (1986), que, entre outros, sublinham que
estudiosos de línguas jogaram um papel significativo no desenvolvimento de
categorias de identidades baseadas em dicotomias.
Em seguida, apresento os dois teóricos chave, Pierre Bourdieu e Frantz Fanon e as suas noções chave e relevantes. Algumas reflexões teóricas e conceituais que surgiram durante o processo de pesquisa são também incluídos, incluindo algumas reflexões de uma perspetiva comparativa entre os dois.
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Bourdieu; a distinção social, o habitus, o campo e o mercado
Pierre Bourdieu (1930-2002) é um dos teóricos sociais franceses mais referenciados no âmbito da sociolinguística, da antropologia linguística e da sociologia e tem publicado numerosos textos. Nasceu na França onde se formou
e passou a maior parte da sua vida.
O primeiro grupo de textos que são analisados no âmbito deste trabalho
tratam da sua visita na Argélia nos anos 50, onde fez o seu serviço militar e
depois serviu como professor [veja por exemplo Argélia 60 (1977); Trois études d'ethnologie Kabyle (1977 [1972]). Esta experiência teve um impacto não
só ao nível pessoal, mas também ao nível teórico e metodológico.
Um segundo grupo de textos tratam da linguagem onde se encontra o texto
mais amplamente referenciado no âmbito da sociolinguística, nomeadamente
o Langage et pouvoir symbolique (1991). Um terceiro grupo de textos tratam
da sociologia cultural, mediática e educacional, incluindo a obra La Distinction. Critique sociale du jugement (1984 [1979]).
Os conceitos chave de Bourdieu, ‘habitus’, ‘campo’ e ‘mercado’, as formas
de ‘capital’ (cultural, económico, social e simbólico) e a distinção social, têm
sido aplicados no âmbito da sociolinguística para integrar o aspeto de poder,
as ordens sociais e a reprodução desses nos espaços sociais complexos, múltiplos, verticais e horizontais de sociolinguística. Muitas vezes o uso é parcial
e combinado com outros conceitos chave no âmbito da sociolinguística. Bourdieu nas configurações pós-coloniais é mais recente e menos frequente.
No âmbito do paradigma de mobilidade, vários teóricos e, em particular,
Blommaert têm salientado a necessidade de investigar e desenredar a complexidade (Blommaert 2015). Esta complexidade descrita por Blommaert (2015)
encontra reflexo no que Pierre Bourdieu chama de ‘campo’ ou ‘mercado’. O
‘campo’ frequentemente refere-se a um contexto social específico, como o
‘campo educacional’, o ‘campo político’, etc. Todos os ‘campos’ estão interconectados nos ‘campos do poder geral’, que constituem as redes dos sistemas
de avaliação e legitimação. Esta noção de poder assemelha-se às indexicalitites de Blommaert (Blommaert, 2010) mas as noções de Bourdieu permitem
integrar a análise do poder e a sua interconexão entre campos de uma forma
mais explícita numa análise a vários níveis.
A noção do ‘mercado’ geralmente refere-se aos recursos, e como é que a
posição e as práticas dos indivíduos são avaliadas socialmente. Neste sentido,
o mercado é um espaço simbólico em que o capital não económico, como o
capital cultural, educacional e linguístico, pode ser convertido em valores económicos. A possibilidade de conversão depende tanto das posições quanto das
disposições, ou seja, do nexo de distribuição das diferentes formas de capital
e do sistema socio-historicamente construído de avaliação e legitimação das
trocas/dos câmbios. A realidade social, ou ‘o habitus’, consiste neste nexo em
‘posições sociais’ dos indivíduos e as suas ‘disposições’, historicamente alcançadas. Ambas são governadas pelos mesmos princípios de diferenciação
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ou distinção social. Essas distinções sociais são observadas na encenação de
discursos, palavras, expressões que são preenchidas com características simbólicas de poder historicamente configuradas e se desenvolvem em práticas
sociais, escolhas de vida, estilização linguística, preferências e gostos [tastes]
etc.
O pensamento de Bourdieu, neste sentido, oferece uma abordagem que permite compreender a relação do uso individual da linguagem com a dinâmica
da economia política. Alguns estudiosos exploraram esses espaços verticais e
de complexidades estratificadas construindo e refinando as noções de habitus,
prestígio, campos linguísticos e mercados de Bourdieu (ver Stroud e Wee,
2012; Park e Wee, 2015; Blommaert, 2015; Botsis, 2018, Dong 2018). As
teorias de Bourdieu têm sido menos aplicadas nas configurações pós-coloniais, porém existem alguns estudos (ver por exemplo Stroud, 2007; Stroud e
Wee, 2012, Botsis, 2018) e atualmente nota-se um grande interesse por Bourdieu (ver por exemplo Dalleo et al, 2016; Dong, 2018).
No âmbito do presente trabalho adoto Bourdieu no âmbito do estudo 4 e na
discussão dos quatro estudos comparo alguns aspetos entre as teorias de Bourdieu e Fanon, tirando inspiração das abordagens metodológicas de Bourdieu
que combinam inquéritos com ‘metodologias etnográficas’ (Bourdieu, 1972;
1977), uma combinação metodológica recentemente promovida por
Blommaert (2018). Fanon do seu lado escreve com base na sua experiência
vivida ou de ‘auto-etnografia’. Bourdieu e Fanon estiveram na Argélia ao
mesmo tempo. É interessante notar que ambos desenvolvem teorias e conceitos que assentam em empiria e que surge do mesmo meio durante a guerra na
Argélia numa altura que viu o nascimento das primeiras ‘pós-colónias’.
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Fanon, a sociogénese e a alienação individual, social e política e
outros conceitos chave
Frantz Fanon é um pioneiro entre os pensadores categorizados como póscolonialistas, e defendeu as ideias de descolonialidade hoje em dia associados
aos teóricos como Quijano e Ennis, Mignolo e Santos (Quijano e Ennis, 2000;
Mignolo 1995; Santos, 2018).
Frantz Fanon (1925-1961) nasceu em 1925 no Fort-de-France em Martinique, uma colónia que fez parte das Antilhas Francesas, onde cresceu num meio
burguês numa família bem posicionada na sociedade. O seu percurso pessoal,
a participação na Segunda Guerra Mundial, nas tropas francesas, as suas experiências estudando psiquiatria na França e os anos como psiquiatra no Argélia, deu lhe uma consciência política e formou a sua visão sobre o impacto
da colonização – experiências vividas que fomentaram as suas teorias e radicalizaram-no a ponto de levá-lo a participar ativamente na Frente Nacional de
Libertação (FNL) Argelina cuja base estava na Tunísia.
Fez parte do círculo dos grandes líderes africanos que conceberam as
ideias, ou seja, a base ideológica, que guiou muitos dos movimentos de libertação em África. Teve o cargo diplomático de embaixador a Gana do governo
provisório Argelino (Lewis, 2015; Macey, 2011; Gibson, 1999; 2010).
As análises de Fanon desenvolveram-se ao longo da sua vida conforme a
sua experiência vivida e consequentemente, os seus textos só podem ser entendidos se forem lidos olhando sobre a trajetória da sua vida. Frantz Fanon
publicou o seu primeiro texto Pele Negra, Máscaras Brancas já em 1952, o
texto mais analisado no âmbito dos estudos sobre a linguagem. A seguir publicou mais dois textos; L’An V de la Révolution que trata da revolução argelina (1972) [1959] e Les Damnés de la Terre (Os Condenados da Terra) em
1961, apenas alguns meses antes de falecer. Dois outros textos foram publicados a título póstumo: primeiro Pour la Révolution Africaine em (2001 [1964])
que inclui vários artigos e discursos, entre outros um discurso sobre o racismo
e a cultura. Segundo, em 2015 no Écrits sur l’aliénation et la liberté (2015)
foram publicados vários textos desconhecidos ou não publicados.
Fanon percebeu o sistema colonial como um sistema onde a dominação era
enraizada e sistémica sempre a favor de uma categoria específica. Fanon sublinha a importância de entender e tomar em consideração o específico e o situado destacando a importância de uma contextualização em um conhecimento profundo da sociedade. Desta forma rejeitava o princípio de universalidade. Esta última perspetiva torna-o relevante não só para reler os seus textos
em conjunto com a sociolinguística, mas ressoa também com a noção de descolonialidade (Quijano e Ennis, 2000) e o debate sobre as epistemologias do
Sul recentemente conceitualizadas e discutidas por Mignolo e Walsh (2018)
que desmentem a universalidade e promovem a pluriversalidade.
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A questão da universalidade ontológica é uma questão chave na obra de
Frantz Fanon (1952) e é atualizada por Maldonado Torres (2011) no seu conceito de ‘colonialidade do ser’ que desenvolve com base dos pensamentos de
Mignolo (1995). Ambos colocam o foco no racismo que estabelece uma fronteira em relação ao alcance do ‘estatuto do ser’. A dita inferioridade do negro,
ou seja, ‘preto’ que fica preso nas condições de colonialidade (Fanon) ou de
modernidade/colonialidade (Maldonado Torres). Esta dimensão ontológica de
‘inferioridade’ ou ‘living alterities’ (Lee, 2014) é saliente nos discursos metalinguísticos e nas interações dos atores sociais que participam no âmbito dos
estudos desta tese e será discutido mais adiante.
Outros teóricos contemporâneos subscrevem os pensamentos de Fanon e
Maldonado Torres, em relação à esta questão. Um deles é Achille Mbembe
(2017 [2013]:151) ‘To be black is to be stuck at the foot of the Wall with no
door thinking nonetheless that everything will open up in the end’.
Nas várias biografias sobre Fanon a experiência vivida de negridão tem
sido amplamente discutida e todos os autores sublinham a influência da fenomenologia existencial (Lewis, 2015; Rabakas, 2010; Macey, 2000, Gibson,
1999). Lewis (2015) discute a inspiração de Sartre e em particular o seu texto
sobre a questão judia ‘Reflexions sur la question juive’ (1946) onde realça o
olhar do outro na constituição do sujeito judeu. Lewis aponta para a discussão
entre Fanon e Sartre sobre a universalidade ou não da constituição do sujeito
colonial, um debate revitalizado no âmbito da matriz do poder colonial de
Quijano e desenvolvido por Mignolo e por Maldonado-Torres no seu ‘o ser’
ou seja, ‘o (vir a) ser’ na colonialidade.
Sartre estabeleceu no seu texto Being and nothingsness: An Essay on Phenomenological Ontology (2003) [1943]um paralelismo entre a constituição do
sujeito colonial baseado no racismo europeu e a constituição do sujeito judeu
com base no antissemitismo europeu. Fanon distanciava-se dessa forma de
universalidade e proferia que a exteriorização se tornava mais violenta e doentia quando a marca de diferença (e de inferioridade) era tangível, visível e
não apagável. Sublinhou que esta diferença ontológica existia por causa da cor
da pele que estabeleceu uma fronteira. Roxanna Curto coloca Bourdieu e Fanon em diálogo discutindo e comparando os seus trabalhos realizados na Argélia (Curto, 2016) e aponta a semelhança entre algumas das noções, tais como
a ‘cissiparidade’ de Fanon e o ‘histerese’ de Bourdieu (Curto 2016:115). A
‘cissiparidade’ de Fanon é descrita como o conflito internalizado do colonizado entre o ‘eu’ e o ‘eu no olhar do outro’ e as ordens sociais conflituosas
que a ordem colonial impõe. O ‘histerese’ de Bourdieu descreve o impacto
psicológico de enfrentar novas ordens no âmbito de um campo ou um mercado
novo por causa do impacto do habitus (o indivíduo) incorporado do indivíduo.
Tomando como exemplo a experiência autobiográfica de Bourdieu, o ‘histerese’ descreve o impacto psicológico de um camponês francês que se inscreve
na universidade de Paris e onde encontra uma outra camada (ou classe) social
cujos hábitos, gostos e ordens de legitimidade e prestígio são diferentes. O seu
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‘habitus’ de zonas rurais tem inculcando as suas estruturas estruturantes que
lhe dá uma experiência de ordens sociais conflituosas e uma certa incapacidade de se adaptar a um novo campo ou mercado. Bourdieu descreveu o impacto para o indivíduo desta ‘divisão’ [split, cleft] do habitus e o seu impacto
psicológico através da noção ‘histerese’. Fanon descreveu este conflito interno
com a noção a ‘cissiparidade’, um termo emprestado da biologia. Os dois,
Bourdieu e Fanon, observaram estes impactos nas condições de colonialidade
na Argélia.
Além das semelhanças entre a ‘cissiparidade’ e a ‘histerese’, há outra temática que considero saliente nos dois teóricos, nomeadamente a ‘corporização da inferioridade’. Esta corporação de inferioridade verifica-se como uma
experiência vivida saliente entre os jovens moçambicanos no âmbito deste trabalho e discutido nos estudos II, III e IV desta tese. Estas duas semelhanças
serão discutidas à luz das teorias mais recentes no âmbito da sociolinguística.
Entre as outras semelhanças e diferenças que Curto menciona, há que salientar a diferença entre os dois na questão da raça que era o enfoque de Fanon,
e que Bourdieu não considerava particularmente relevante na Argélia onde a
diferença não era visível ‘na cor da pele’.
Uma terceira questão que menciona é a questão do berço da revolta social.
Fanon acreditava que se podia erguer com base em camponeses e Bourdieu
acreditava no proletariado urbano, sublinhando o enfoque de Bourdieu na
questão da classe.
Frantz Fanon é considerado o primeiro teórico que proferia a necessidade
de romper por completo com o sistema colonial. No texto Os Condenados da
Terra (1961), discute o perigo da perpetuação do sistema colonial através da
sua colusão com a nova elite se não houvesse rompimento por completo com
as estruturas existentes. Neste sentido, Fanon pode ser considerado um pioneiro propagando a necessidade de alternativas que assentam sobre visões pluriversais e acredito que seja neste sentido que inspira muitos teóricos contemporâneos. A prova disso encontra-se nas numerosas citações em publicações
recentes, tais como Santos (2018), Mignolo e Escobar, (2010), Heller et McElhinny (2017), Busch (2018), Stoler (2013) entre muitos outros.
No âmbito do presente trabalho aplico vários textos de Fanon para fomentar
as análises e coloco a ênfase na relação do ‘outro’ na constituição do sujeito,
a meu ver, particularmente saliente numa realidade colonial e num contexto
multicultural e multilíngue como o de Moçambique, socio-historicamente associado à racialização e à segregação socio-espacial. As minhas reflexões tocam em várias vertentes; a experiência vivida no âmbito da fenomenologia
existencial, (ver Merleau-Ponty, (2002 [1945]; Sartre, 2003 [1943]; Fanon,
1952;) a intersubjetividade (Duranti, 2010) e a experiência vivida da linguagem (Busch, 2015; 2017). Em relação à experiência vivida no contexto colonial foco em particular na relação entre o eu e o outro o que é frequentemente
descrita como intersubjetividade, e que discuto em particular no estudo III.
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Poucos conjuntos de textos, na minha ótica, oferecem perspetivas mais
apropriadas para fomentar reflexões do que a obra de Frantz Fanon (19251961). Por exemplo no excerto ‘Olhe um preto! ..Mamãe, um preto!’ [Maman
regarde un nègre] no seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas (Fanon,
2008:106 [1952]), Fanon focaliza a experiência vivida de negridão e liga-a à
linguagem. Na introdução do mesmo livro, Fanon diz: ‘O problema que abordaremos neste capítulo é o seguinte: o negro antilhano será tanto mais branco,
isto é, aproximar-se-á mais do homem verdadeiro, na medida em que adotar a
língua francesa.’ (2008: 34 [1952]). Os textos de Fanon não se limitam a experiência vivida mas, noutros textos, como Os Condenados da Terra (Fanon,
1968 [1961]), discute-se principalmente a alienação individual, cultural e política inerentemente ligada ao colonialismo e realça a dimensão social na constituição do indivíduo.
Lewis, na sua biografia sobre Fanon, sublinha uma outra perspetiva de colonialidade e que considera saliente da obra de Fanon. Descreve aquilo como
o ‘dilema teodiceia’;
Rationalisations of Western thought often led to a theodicity of Western civilisation and thought as systems that were complete and intrinsically legitimate in
all aspects of human life, on the levels of description (what is) and prescription
(what ought to be), while its incompleteness, its failure to be so, hallmarks the
‘the dark side of thought’ lived by those constantly being crushed under the
heels, remained a constant source of anxiety, often in the form of social denial
(Lewis 2015:47, 2010).

O processo de constituição do ser na colonialidade, notável no caso de Moçambique, e através das experiências vividas dos jovens moçambicanos, vai
além do que Lewis diz, e abrange o que é [what is] e também o quem é [who
is]. Atesta-se também na historiografia sobre ideologias no próximo capítulo
o que sublinha a dimensão socio-histórica de como as línguas africanas foram
apagadas e corporizadas como recursos inferiores ou atrasados. O texto recente de Boaventura de Sousa Santos (2018), que descreve o mito do princípio
de universalidade (ou seja, totalidade), ressoa com este ponto de Lewis.
Fanon descreveu este processo com base na sociogénese e ligava-a a dominação instalada com base no monopólio de poder – a máquina colonial. A
argumentação ressoa com a teoria de Quijano e Ennis (2000). Em sua tese de
doutoramento, Fanon estabeleceu três dimensões da alienação: a subjetiva, a
cultural e a política. Formado em psiquiatria, o seu modelo de psicologia social deu o seu enfoque na internalização de uma estrutura profunda de dominação o que por sua vez levou a uma internalização e de uma falta fundamental
de autoconfiança.
Segundo Nigel Gibson, uma das características mais valiosas e originais da
obra de Fanon é a oscilação entre política e psiquiatria, entre o social e o sub-
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jetivo, entre o inconsciente e a história (Gibson, 1999). Em relação à descolonização, Fanon promoveu a necessidade, por todos os meios possíveis, de
romper com a colonialidade. Sublinhou o risco de colusão entre a burguesia
nacional e a burguesia colonial que permitiria a perpetuação de colonialidade.
Apesar de desenvolver as suas teorias antes da virada social nas ciências
do homem, já na sua obra Pele negra, Máscaras brancas (1952) enfatizou que
ao lado da filogénese e da ontogénese há também a sociogénese, representando desta forma um dos pioneiros a distanciar-se das explicações com viés
biológica (e essencialistas) que dominavam as ciências naquele período. Isso
significa que Frantz Fanon, dum ponto de vista da psiquiatria, salientou a necessidade de estudar o indivíduo e o seu desenvolvimento com base nas interações sociais e a sua relação mediada com o mundo externo. Frantz Fanon
salientou a importância da sociogénese como uma dimensão fundamental para
desenredar os impactos da colonialidade. Na contemporaneidade, esta virada
pode passar inconceptível por causa do domínio das explicações sociais nas
ciências.
Exploro a sociogénese como um conceito de nexo, o que significa que utilizo este conceito para analisar a interseção entre os processos sociais ao nível
individual e os processos sociais ao nível social, o que alguns sociolinguistas
teóricos descrevem como nível micro e nível macro (ver por exemplo; Silverstein, 2003), ou escalas diferentes ligadas as ordens de indexicalidades (ver por
exemplo Blommaert, 2010). Alguns teóricos sociais descrevem estes níveis
ou escalas diferentes como um espaço social que abrange múltiplos níveis, e
que incluem ‘estruturas estruturantes’ entre ‘posições e disposições’, tais
como ‘o habitus’ de Bourdieu (1984).
No núcleo destas óticas diferentes encontra-se, ao meu ver, a questão de
como é que se analisa o poder e a locação do poder no âmbito da análise.
Enquanto sociolinguistas tendem a analisar o poder como algo exógeno, que
vem de fora, como um fator externo, os teóricos posicionados mais no social
vêm o poder como parte integrante, intrinsecamente ligada aos processos ao
nível individual e social. As teorias de Bourdieu, e sobretudo os seus conceitos
de ‘campo’, ‘habitus’ e ‘hexis corporal’ visam estabelecer um vínculo entre o
indivíduo e a dominação espacial através do conceito do campo geral de poder
que estabelece um vínculo com todos os campos (Bourdieu, 1972, 1977, Low,
2017) e enfatiza a espacialização das práticas quotidianas e a corporação das
ordens socio- espaciais. Michel Foucault desenvolve a análise do corpo humano e a organização espacial, postulando que a arquitetura é uma tecnologia
política que serve para regimentar/regulamentar os movimentos das pessoas
na vida social quotidiana cujo objetivo é de produzir corpos doceis (Foucault
1977: 137, Low, 2017), sublinhando não só o controle no sentido de regulamentação como também a vigilância das pessoas no espaço.
Como já referi, tanto Fanon como Bourdieu estiveram na Argélia, mas ficaram associados a ramos diferentes dos estudos sociais. Fanon posicionou-
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se como teórico pós-colonial e Bourdieu como um dos maiores teóricos sociais franceses do período pós Segunda Guerra Mundial. Subscrevo estes dois
teóricos que ambos salientaram a importância de analisar e entender a construção socio-histórica do espaço social (Bourdieu 1984; Fanon 1961) não só a
um nível social, mas a um nível dos corpos e mentes das pessoas. Esta dupla
ênfase encontra ressonância com outros teóricos que adotam perspetivas críticas (Mignolo 2018; Santos 2018; Heller e McElhinny 2017; Mbembe 2013;
Stoler 2013, 2016), e que refletem sobre a especificidade da configuração colonial nos tempos pós-coloniais de modernidade tardia. Por isso, dou uma
atenção especial à dimensão socio-histórica e ao que Stoler (Stoler 2013,
2016) chama a simultaneidade de temporalidades diferentes inerentes nas realidades pós-coloniais e nos seus vestígios contemporâneos, incluindo nos
processos de regulamentação socio-espacial, no qual se insere a concretização
no plano físico [materiality].
Com esta ênfase apresento, no próximo capítulo, o processo de pesquisa,
explicitando de que forma as abordagens foram inspiradas por Bourdieu
(1972; 1984 [1979]; 2016 [1977]) e proporciono uma releitura de Fanon no
âmbito da sociolinguística.
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III

O processo de pesquisa

Estamos a escrever este livro como um rizoma. É composto por platôs. Demos
o texto uma forma circular, mas apenas para risadas. Todas as manhãs acordávamos e cada um de nós perguntava a si mesmo que planalto ele ia enfrentar,
escrevendo cinco linhas aqui, dez ali. Tivemos experiências alucinatórias, observamos linhas saírem de um platô e seguirem para outro como colunas de
formigas minúsculas (tradução da autora)
― Gilles Deleuze, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia:
1987:22.

Este texto descreve o processo de pesquisa como o vejo a posteriori, na fase
final deste projeto. Inspirada por A Thousand Plateaus: Capitalism and
Schizophrenia de Deleuze e Guattari (em versão portuguesa entitulado‘Mil
Platôs’) acima citado, saliento que o processo de pesquisa não se realiza de
forma sequenciada e linear.
O meu processo de pesquisa reflete os meus encontros e reflexões percorrendo três rotas rumo às construções discursivas fronteiriças salientes nas condições de colonialidade contemporânea.
A primeira é a epistemológica e paradigmática mudando o meu loco epistémico ao longo do processo. A segunda viagem é a minha própria familiarização com as ordens sociais e os discursos canônicos no âmbito da academia
e onde ainda me encontro muito principiante e nas zonas limiares e distante
do eixo geral do poder. A terceira viagem é a abordagem crítica e a reflexão
epistémica, isto é ‘a never-ending process of critical self-reflection which offers researchers a disposition for grasping the principles of their knowledge
production’ (Salö, 2017:3).
Embora o processo de pesquisa tenha sido um processo recursivo em que
todas as etapas alimentou a visão do projeto em si, assim como tenham alimentado ajustes nas etapas anteriores e seguintes (Heller et al. 2017), não é
possível fazer transparecer em pleno as auto e as metareflexões. No entanto,
mantenho esta pretensão que faz com que o texto seja mais refletivo do que
descritivo e visa captar a recursividade do processo de pesquisa. Não obstante,
a apresentação textual é feita em seções que descrevem cada etapa como se
fosse um processo sequenciado e quase linear.
Na descrição do processo, começo pela Formulação de perguntas de pesquisa e segue-se a Revisão de literatura, incluindo um estudo piloto com dados
existentes, Desenho de pesquisa - planificação, Identificação e geração dos
dados. Apresento também a sequência na recolha dos dados e o processo das
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transcrições. A seguir apresento as Reflexões sobre o posicionamento da pesquisadora, as Análises de dados e, as Considerações e explicações finais. De
seguida partilho O retorno dos participantes e, no fim, apresento as considerações sobre a ética.
Inicialmente perguntava-me sobre que tipo de pesquisa que pretendia realizar e quais seriam os métodos e as abordagens frequentemente aplicados.
Pegava nos estudos existentes para identificar lacunas. Em termos de cronograma, a primeira etapa, Formulação de perguntas de pesquisa, foi realizada
em paralelo com a etapa Revisão de literatura e realização de um estudo piloto
com dados existentes.
Aproveitei trabalhos já realizados durante o meu mestrado e, acima de tudo,
entrei em colaboração e em diálogo com pesquisadores engajados em assuntos
ligados à sociolinguística, ao multilinguismo incluindo estudos sobre o português em Moçambique.
A terceira etapa, Elaboração de um plano de pesquisa foi realizada em paralelo com a quarta etapa Identificação e geração dos dados (com exceção aos
dados do estudo piloto). É de mencionar que a geração dos dados foi realizada
em várias ocasiões ao longo do projeto. A maioria dos dados foi recolhido em
duas ocasiões, em março e em outubro de 2015. A etapa Considerações e explicações finais foi realizada em diferentes momentos e em vários eventos ao
longo do processo de pesquisa. Na última fase do projeto revisitei e reanalisei
as considerações e explicações dos estudos específicos para responder às principais perguntas de pesquisa. Para realizar essa etapa, mediei um diálogo entre
os materiais, as análises e os paradigmas teóricos aplicados e revisitei algumas
considerações e explicações que são desencadeadas quando se cruzam os paradigmas teóricos específicos dos quatro estudos e se compartilham os materiais. Esta abordagem representa uma recursividade multifacetada. O objetivo
é o de transgredir o que no início do processo de pesquisa aceitava como fronteiras paradigmáticas para encontrar mais valias. Porém, há consequências
destes cruzamentos. A abordagem ‘trans’-paradigmática obriga-me a trabalhar com dois locos epistémicos diferentes: um dentro do próprio paradigma
e o outro a um nível de meta-reflexão no âmbito do paradigma principal deste
projeto de pesquisa. Esta perspetiva dupla tem fomentado a minha própria viagem de reflexão epistémica. Existem fronteiras epistemológicas protegidas e
guardadas e que se refletem nas posturas das próprias pessoas, e que, em muitos casos, limitam o espaço para transgredir os paradigmas ou de trabalhar de
uma forma exploratória. Várias circunstâncias contribuíram para que a transgressão realizada no âmbito deste projeto de pesquisa fosse menor do que pretendido ou esperado. As experiências vividas inspiraram a minha reflexão
epistémica.
As epistemologias, ontologias e metodologias e os próprios dados que se
usam estão intrinsecamente entrelaçados e assentam sobre vistas diferentes
ligadas à forma de ‘estar no mundo’, ou locações diferentes da língua no âmbito da cultura (ver por exemplo Duranti, 2003). Envolvem diferentes óticas
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sobre como o falante está ligado às ordens sociais, às noções diferentes sobre
o espaço social, e à locação da língua no âmbito do espaço social (ver por
exemplo Johnstone, 2016; Hymes, 1972; Schiffrin, 1994), para mencionar alguns estudiosos.
O projeto assenta metodologicamente nas tradições de estudos críticos
de sociolinguística e combina abordagens inspiradas pela etnografia, incluindo análises discursivas. No âmbito da sociolinguística, existem muitos
conceitos diferentes do que é um discurso e abordagens diferentes que refletem epistemologias e filosofias distintas (Shiffrin, 1994). Nas abordagens inspiradas pela etnografia, o presente trabalho, no seu fundo, é inspirado por Hymes e a ‘etnografia de comunicação’, que compartilha o objeto
de estudo com a antropologia linguística. Vejo a locação da língua profusamente no contexto social e procuro entender os discursos dos jovens moçambicanos ‘de baixo’ onde o discurso é entendido como uma prática social. Com este posicionamento empírico procuro entender o ‘fazer sentido’
e ‘o estar no mundo’ com base em entendimentos ‘amplos’ dos processos
sociosemióticos das práticas sociais. Na recolha e na análise de dados procuro, em linha com Hymes (1972) entender as ordens sociais e os sistemas
de valorização e legitimação das práticas sociais, incluindo as práticas linguísticas. Para este fim, tenho trabalhado em proximidade com os participantes deste estudo em processos participativos estruturados e não estruturados.
A maior parte dos estudos realizados no âmbito deste projeto de pesquisa é multi-metodológico, e consequentemente contém material recolhido através de abordagens inspiradas pela etnografia em combinação com
dados e análises qualitativos quer de outros textos e discursos quer quantitativos com base em dados dos censos populacionais (1980, 1997, 2007 e
2017), Inquéritos (algumas das perguntas) e/ou Diários linguísticos. Nas
abordagens inspiradas pela etnografia e pela ênfase que se dá nos discursos
metalinguísticos e as dimensões metapragmáticas pode-se notar a inspiração da antropologia linguística, mais especificamente pelas abordagens revisitadas da ‘etnopragmática’ (Duranti, 2011).
Na sua introdução a Researching Multilingualism, Critical and ethnographic perspectives que apresenta uma metodologia para estudos críticos
de sociolinguística, Heller, Pietikäinen e Pujolar (2017), adotam o rizoma
como a metáfora que guia o processo de pesquisa e o desenho dos estudos.
Sigo essa abordagem, que é profundamente inspirada pela metáfora, o rizoma, tal como discutida por Deleuze e Guattari no texto Mil platôs (1996
[1980]) e posteriormente por Glissant na Poetics of Relation (1997 [1990]).
O rizoma apresenta uma perspetiva que se afasta da metáfora ‘a raíz’ que
transcende a ideia sedentária e unidirecional e de que tudo tem apenas uma
raíz e que existe uma causalidade e linearidade em que assenta a produção
de saber. Na sua introdução a Researching Multilingualism, Critical and
ethnographic perspectives, Martin-Jones traz uma outra voz sublinhando a
natureza plural e polifónica da produção de saber (Martin-Jones e Martin,
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2017). Alinho com estas perspetivas, buscando inspiração das abordagens
que permitem ver a complexidade, a oscilação entre níveis e patamares e
que colocam o foco na identificação das conexões, dos vínculos. Nessa
ótica, rejeita-se a ideia da existência de uma relação única entre causa raíz
e explicação no qual assenta o sistema supostamente dominador de produção de saber.
Esta abordagem traz o primeiro desafio que consiste em identificar quais
os nexos e conexões que se deviam explorar. Eis as minhas reflexões sobre
o processo de pesquisa; a abordagem, as amostras, os dados e a metodologia nas etapas realizadas.
Formulação de perguntas de pesquisa
O ponto de partida que motiva esta pesquisa é a curiosidade que se instalou
durante os meus seis primeiros anos de estadia em Moçambique. A curiosidade surgia ao observar as ausências, ou seja, a invisibilidade das práticas socioculturais diversas da maioria dos moçambicanos. A aparente unanimidade
em relação à política linguística que apoia a posição hegemónica do Português
e o apagamento da pluralidade/diversidade sociocultural e linguística surpreendia-me. As desigualdades vividas e encaradas diariamente perturbavam-me.
Existiam alguns escassos exemplos de subversão e contestação, mas frequentemente por parte das pessoas privilegiadas. Perguntava-me, de forma muita
ingénua, como era que quarenta anos depois da dita independência, a maioria
dos moçambicanos continuavam a viver a experiência diária de apagamento e
invisibilização das suas práticas socioculturais e, até, das suas práticas linguísticas? Além disso, como é que os moçambicanos se subjugavam a uma subvalorização ou perceção de inferioridade quer de si próprios quer dos seus
recursos linguísticos?
Existia sim, um reconhecimento da multiculturalidade moçambicana nos
discursos políticos, mas parecia haver uma duplicidade e ordens sociais de
contenção (ou compartimentação) das práticas associadas à sociedade multicultural, dependendo do espaço em questão. Queria explorar como essas dinâmicas se relacionavam com as transformações sociais, económicas e políticas ligadas ao projeto criação-nação moçambicana independente por um lado
e a globalidade na modernidade tardia, por outro. Essas perguntas amplas alimentavam a conceção das minhas perguntas de pesquisa.
Ao longo dos anos tenho frequentado espaços sociais diferentes e tenho
percorrido muitas cidades e localidades em Moçambique, ou seja, ‘na terra
moçambicana’, como se descreve no lema, ‘do Rovuma à Maputo’. Convivi
integralmente com moçambicanos em espaços de socialização quotidiano
tanto profissional como pessoal. Será que o meu posicionamento de branca,
rica, europeia e a posição privilegiada como expatriada bem formada, contratada e a serviço do governo moçambicano evocava a supressão ou auto-invisibilização de algumas práticas socioculturais nas interações sociais?
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De certo modo, sim. É inevitável. Mas a invisibilidade não se observava
apenas nas interações interpessoais, refletindo-se igualmente ao nível social,
o que me impulsionava a questionar quais as dinâmicas que podiam explicar
a aparente falta de discursos divergentes contestando o apagamento das práticas socioculturais e as ideologias (sociais, culturais e linguísticas) que apoiavam essa posição hegemónica do português.
Durante o período da realização do projeto de pesquisa aumentaram as contestações e as vozes críticas em relação à governação política e sobretudo a
governação económica. Algumas dessas vozes críticas encontraram maior ressonância, buscaram ‘amplificadores’ na comunidade internacional e multiplicaram-se, mas na altura do arranque deste projeto as vozes críticas foram escassas e contidas.
Somando-se a isso, as disparidades e a discriminação que hoje descreveria
como o racismo, eram profundamente perturbantes. Sobretudo, perturbava-me
a facilidade com que as desigualdades sociais e económicas foram aceites e a
miséria e a pobreza ‘naturalizadas’ como se fossem ‘inevitáveis’, e até ‘merecidos’. Não sei contar quantas vezes ouvi análises como: ‘Se elegem ‘líderes
corruptos,’ o que nós vamos fazer?’ ‘A escolha é deles’. Não dou conta de
quantas outras explicações reprodutoras de categorizações desse o ‘outro’ que
ouvi, muitas delas moldadas com base em ideologias essencialistas e rácicas
e refletindo geografias mentais que encontram reflexo nas tiranias violentas e
cruéis de ‘outros tempos’. Mesmo dentro da minha própria casa, o padrão colonial de servidão esperado dos trabalhadores domésticos em relação a ‘nós’,
‘os patrões’ ou ‘a senhora’ foi profundamente perturbante. A um nível ainda
mais desassossegador e desestabilizador era o reconhecimento de quanto era
difícil sair do padrão e transgredir as ordens sociais vigentes. As experiências
vividas saíram pouco dos padrões de colonialidade e eu reconhecia que estava
enredeada e fazia, de certa forma, parte destes padrões.
Ao longo do processo de pesquisa refinei as perguntas de pesquisa que no
início se centravam mais em volta da língua e das práticas linguísticas e que
em meio-percurso começavam a se centrar mais em torno do papel da língua
na construção discursiva de fronteiras e limites que se pregam nas mentes e se
inculcam nos atores sociais e que se refletem numa certa aceitação, internalização e reprodução das desigualdades no acesso e na distribuição dos recursos.
Uma panorâmica sobre a relação entre as quatro perguntas de pesquisa da
tese, os dados recolhidos, os grupos alvo e os quatro estudos estão apresentados na Figura 9 abaixo. Para a primeira pergunta de pesquisa 1. Quais são as
dinâmicas de mudança do português oral de Maputo no período pós-independência?, apliquei dados já existentes (marcado em verde na coluna Instrumentos: Dados de recolha) e realizei uma análise linguística. Depois cruzei estes
traços identificados com uma amostra dos dados recolhidos através de entrevistas, grupos de foco e observação (marcados em azul na coluna Instrumentos: Dados de recolha). Estes deram como resultados o conjunto de traços
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linguísticos que foram considerados ‘o nosso português’ e ‘o português legitimo’. Par a segunda pergunta de pesquisa 2. Quais são as dinâmicas entre a
língua portuguesa e as línguas africanas nos repertórios linguísticos dos jovens moçambicanos?, apliquei os dados recolhidos através de inquéritos, diários linguísticos, entrevistas, grupos de foco e observação, marcado em azul
na coluna Instrumentos: Dados de recolha.
Para a pergunta de pesquisa 3. Quais são as ideologias vinculadas nos discursos fronteiriços?, adicionei, além dos dados marcados em azul e acima referidos, vários discursos políticos, outros textos contemporâneos e históricos dos
arquivos acessíveis, e marcados em cor de laranja na coluna Instrumentos:
Dados de recolha da figura. Para a pergunta de pesquisa 4. Quais são os impactos destes discursos fronteiriços?, acrescentei, para além dos dados marcados em azul e cor de laranja na coluna Instrumentos: Dados de recolha da
figura, os dados dos censos populacionais 1980, 1997, 2007, 2017, marcados
em verde na mesma coluna. A figura descreve na terceira coluna os grupos
alvo que foram jovens entre 18 e 26 anos de idade. A figura descreve também
o número de pessoas por cada grupo alvo, a quantidade de dados por instrumento e as diferentes abordagens aplicadas nos processos de análise. Em cada
um dos quatro estudos descrevo mais detalhadamente a abordagem adotado.

46

47

A Figura 9 é apresentada para sintetizar a relação entre as quatro perguntas de
pesquisa, os instrumentos de recolha de dados, os grupos alvo (um grupo urbano, um grupo periurbano e um grupo rural, encontrados em dois campos de
estudo diferentes) os dados incluídos, as abordagens na análise que, no seu
conjunto, sustentam esta tese composta por este texto introdutório e quatro
estudos. Os estudos I-IV foram realizados ao longo do processo de pesquisa.
Há que salientar que o número dos participantes e a amplitude dos dados incluídos nos estudos específicos variam conforme o grau de finalização da análise e o escopo de foco geoespacial dos estudos. Os estudos I e IV tratam dos
participantes que viveram integralmente ou parcialmente na cidade capital de
Maputo enquanto os estudos II e III englobam participantes provenientes das
zonas urbana, periurbana e rural das províncias Nampula, Maputo e a cidade
de Maputo.
Revisão de literatura e o estudo piloto (Estudo I) com dados existentes
Antes de começar o levantamento dos estudos anteriores e dos dados existentes sobre Moçambique no âmbito dos censos populacionais de 1980, 1997,
2007, 2017 (INE, 1980; 2000; 2007; 2010 e parcialmente 2017), entrei em
contato com vários pesquisadores para ter acesso aos dados existentes. Identifiquei os dados do projeto Português Oral de Maputo, de Stroud e Gonçalves
(Stroud e Gonçalves, 1997) e o material recolhido por Jon-And (2011). Estes
materiais estão incluídos nesse estudo piloto. Além disso, digitalizei e usei o
material recolhido por Gonçalves (1986). Estes dados consistiam em áudiogravações de entrevistas semiestruturadas e que visavam identificar a variação
e a mudança linguística (Jon-And, 2011). Jon-And recolheu e analisou os dados adotando uma postura da tradição sociolinguística variacionista que ‘estuda a variação dentro de uma língua em relação a fatores linguísticos e sociais’ (Jon-And, 2011: 19). Os métodos na recolha dos dados de Gonçalves
(1986) e (Stroud e Gonçalves, 1997) foram similares.
Dei conta que, com exceção do Panorama do Português Oral de Maputo
(PPOM), a investigação já realizada, debruçando-se sobre a estrutura do português em Moçambique, limitou-se a apenas algumas características gramaticais e era predominantemente qualitativa (ver, por exemplo, Gonçalves 2010;
Gonçalves e Chimbutane 2004). Com base nas leituras, e inspirada pelo que
considerava ser uma parcialidade, e os focos limitados nos estudos existentes,
surgiu-me a vontade de abordar as mudanças linguísticas de forma diacrónica
e quantitativa e com uma visão transversal. Essa abordagem pioneira que concebi foi apresentada numa conferência em Estocolmo em 2014 e exploro-a,
no estudo piloto, que realizei em co-autoria com a Anna Jon-And. O estudo
tem como objetivo fornecer informações sobre a difusão, distribuição e direção da mudança de uma ampla gama de inovações linguísticas em diferentes
níveis linguísticos. Os corpora foram coletados usando metodologias similares: entrevistas semi-estruturadas com, respetivamente, 20 e 21 falantes bilingues de Português e Xirhonga e / ou Xichangana com perfis sociais similares
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(idade, gênero, níveis educacionais, área residencial). Além disso, as entrevistas giravam à volta dos mesmos tópicos. Em termos de dimensão cada corpus
compreende 12 horas de gravações.
Esse estudo piloto encontrou ressonância em diálogos entre pesquisadores
sobre a génese do português moçambicano e sobre a existência ou não de um
Português com traços reconhecíveis e identificáveis de Maputo, que em formas diferentes estão refletidos em trabalhos de Gonçalves (2010), Firmino
(2005), Ngunga (2010) entre outros.
Desenho de pesquisa – planificação
Partindo das perguntas de pesquisa (inicialmente amplas e posteriormente
mais focadas), iniciou-se a planificação e, em primeiro lugar, concentrei-me
na tomada de decisão sobre como é que pretendia responder às perguntas de
pesquisa. Organizava as abordagens e as opções metodológicas em volta das
hipóteses que na altura tinha:
Uma das hipóteses era que os falantes de português tinham uma perceção
de traços tipicamente moçambicanos (em Maputo) e que esses traços tinham
aumentado em termos de frequência no seu uso desde a independência.
A outra hipótese era que o cenário de mudança sociolinguística levava uma
mudança no repertório linguístico que, acima de tudo, se mostrava através de
um alargamento do repertório linguístico e não necessariamente pela substituição do Xichangana e Xirhonga (no caso de cidade Maputo) por português.
Essa hipótese distinguia-se das tendências apresentadas no discurso oficial e
dos dados oficiais publicados nos censos populacionais que indicavam uma
substituição, ou seja, uma mudança de língua. Além disso não existia nenhum
estudo sobre o contexto moçambicano que descreveu um alargamento do repertório linguístico.
Ligada a essa hipótese, tinha uma outra hipótese que defende que esse alargamento do repertório linguístico estava a desencadear com novas práticas de
‘languaging’ sobretudo entre jovens. Em ligação essa hipótese, surgiu durante
as observações dos participantes, e nos diários linguísticos, a hipótese de existência, e possivelmente a emergência, de práticas linguísticas que desafiavam
a noção de línguas finitas e a existência das fronteiras entre sistemas linguísticos, e que o uso destas práticas linguísticas podiam ser manifestações de
subversão e contestação quer do papel hegemónico do português quer das ideologias da ‘língua pura’.
Surgiu durante as observações, durante as discussões em grupos de foco e
durante as análises dos diários linguísticos etc., a hipótese que existia uma
espacialização nítida das práticas linguísticas e que esta espacialização era relacionada com processos socio semióticos, não discutidas ou descritas em estudos já realizados. Nessas práticas, os atores sociais carregavam umas perceções de fronteiras simbólicas, indexicais e espaciais, quer mentais quer materiais. Supunha-se que essa espacialização tinha aumentado com o grau de propagação do português aos espaços não-institucionais. Pretendia observar isso
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cruzando diferentes mercados linguísticos para rastrear a dinâmica entre as
estratégias linguísticas conforme o mercado, o interlocutor e a perceção de
mobilidade e o valor de câmbio ‘affordances’ em mercados diferentes. Ao
longo do processo fui alargando o escopo dos mercados e observei uma sobreposição ou interconexão entre os mercados económico, educacional e linguístico, entre outros.
Com base nessas hipóteses, pretendia trabalhar de forma multifacetada, incluindo dados oficiais existentes puramente linguísticos (Stroud e Gonçalves,
1997, Jon-And, 2011), dados quantitativos (inquéritos e diários linguísticos) e
amostras de exemplos individuais, baseados em abordagens inspiradas pela
etnografia (grupos de foco e observação).
Só nos últimos tempos tenho prestado maior atenção às perspetivas de descolonialidade. Acredito que tenha sido mais fácil adotar esta postura com base
no meu contato com mais textos que refletem realidades que ressoam de certa
forma com a realidade encontrada nas experiências vividas dos jovens moçambicanos. Também, usando uma expressão de um dos jovens, fui ganhando
o espaço necessário para fazer transparecer as minhas perspetivas. Há que salientar que, acima de tudo, tenho nesta fase final encontrado outras pessoas
que compartilham os meus interesses temáticos.
Identificação e geração dos dados
O plano de pesquisa consistia no desenho de um conjunto de estudos que
identificavam todas as fontes de informação, a definição dos grupos alvo, a
identificação dos sítios para os trabalhos de campo, e estabeleciam uma panorâmica em relação às análises possíveis com os materiais e dados. A primeira
versão deste plano de pesquisa foi apresentada no seminário interno em 2014
e a primeira visita de campo foi dedicada à recolha de inquéritos, diários linguísticos e entrevistas quer serviriam como a base para a planificação de uma
segunda visita em que realizei observações e discussões em grupos de foco.
Critérios de seleção dos participantes
Para a identificação dos grupos alvo entrei em diálogo com pesquisadores
moçambicanos (Perpétua Gonçalves, Feliciano Chimbutane, Gregório Firmino, Manuel Guissemo) e tirei proveito da minha rede social constituída por
pessoas conhecedoras do contexto, que guiavam e facilitavam os pontos de
entrada. Os critérios de identificação e seleção dos campos de estudo e dos
participantes estabelecidos foram os seguintes:
• Diversidade/pluralidade linguística: Captar a diversidade linguística e
incluir participantes falantes de Emakhuwa e Xichangana que, segundo
o Censo Populacional 2007, continuam sendo as duas línguas mais faladas em Moçambique. Além disso, e apesar de não estar refletido nas
pesquisas ou publicações oficiais já identificadas, essas duas línguas
são regionalmente dominantes e funcionam como línguas francas, o
que foi amplamente atestado no âmbito deste trabalho.
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•

Visibilidade às dinâmicas entre línguas nacionais africanas: Incluir falantes das línguas não maioritárias ou regionalmente dominantes nas
duas zonas de línguas regionalmente dominantes, o Norte e o Sul. Esse
critério foi motivado pela curiosidade de explorar a dinâmica entre línguas africanas faladas em Moçambique e não apenas me concentrar na
relação entre o português e as línguas africanas. Pretendia evitar contribuir para um apagamento da diversidade sociocultural.
• Diversidade territorial: Incluir participantes de zonas urbanas, periurbanas e rurais. Isso permitiria uma comparação entre contextos de pressupostamente diferentes graus de propagação de português como língua falada nos espaços de socialização diária. Além disso, uma seleção
que refletia uma diversidade territorial permitiria a comparação entre
contextos que supostamente apresentavam diferentes graus de mobilidade. Analisava os dados oficiais dos Censos populacionais de 1980,
1997, 2007, 2017, de outros Inquéritos que me permitiam aprofundar a
análise sobre o posicionamento dos participantes nos campos económico, educacional e linguístico em relação à população geral e nas zonas do campo de estudo.
• Selecionar jovens adultos, um grupo alvo que refletia a geração que
está vivendo a maior mudança sociolinguística. Essa análise foi feita
durante a revisão de dados existentes e o estudo detalhado dos censos
populacionais desde 1980 até 2017 por grupo etário.
• Selecionar participantes que representavam a maioria da população
moçambicana em termos de bem-estar e conforme os fatores socioeconómicos. Isso significa trabalhar com pessoas que representam as classes média e baixa da sociedade moçambicana. Essa análise foi feita
com base em estudos sobre os indicadores sociodemográficos publicados pelo INE (2009a; 2009b; 2009c-h) e comparação dos estudos estatísticos por distrito (INE, 2012, 2012a; 2012b; 2012c; 2012d).
• Equilíbrio na composição dos grupos em relação às categorias (socialmente construídas) de género.
Além da tomada de decisão de incluir três grupos em dois sítios de campo,
recorri a uma abordagem de múltiplas metodologias que se reflete quer nos
múltiplos instrumentos de recolha de dados quer nas abordagens quantitativas
e qualitativas de análises.
A recolha foi organizada em duas missões. A primeira missão foi realizada
com outra pesquisadora, Laura Álvarez López na cidade de Maputo e no município de Matola, na província de Maputo, em março e abril de 2015. Durante
essa missão foram recolhidos Inquéritos (228), diários linguísticos (60) e entrevistas autobiográficas (7 horas de gravação com 30 participantes). Os modelos dos inquéritos e os diários linguísticos foram adaptados com base em
inquéritos aplicados em estudos anteriores (ver por exemplo Lawson e Sachdev, 2004). A técnica de diário de linguagem serve para obter dados autodeclarados sobre o uso de linguagem. Os modelos encontram-se em anexo.
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Do mesmo modo que um diário comum funciona como um registo de eventos
e emoções, o diário de linguagem é um registo das perceções de um falante
sobre a sua escolha de idioma durante um determinado período de tempo e,
portanto, fornece informação sobre as motivações individuais das suas orientações estratégicas na distribuição socio-espacial dos recursos linguísticos. O
fato de o diário ser preenchido pouco tempo depois da interação ter ocorrido,
e que se refere a instâncias concretas de uso da linguagem, permite que as
interações sejam registadas como algo que se acredita ser de um nível de precisão e detalhe razoavelmente fiável.
Os diários de linguagem foram utilizados de forma frutífera em vários contextos diferentes para obter informações detalhadas sobre o comportamento
linguístico dos participantes ao longo de um período de tempo, numa variedade de configurações e com diferentes interlocutores.
Para facilitar a realização das entrevistas optou-se por elaborar um guião
com sugestões de tópicos. O guião foi apresentado aos jovens antes das entrevistas, em que se sublinhou que o guião serviria apenas como uma lista de
tópicos possíveis e que podiam sentir-se livres para colocar perguntas sobre
outros tópicos. Os participantes foram convidados a conduzir uma sessão de
perguntas e respostas entre si em grupos de dois (e numa ocasião num grupo
de três jovens). Esta abordagem foi adotada para aumentar o livre arbítrio dos
participantes e sentirem-se mais à vontade e a fim de diminuir o grau de categorização predefinida nos diálogos. As duas pesquisadoras (Torun Reite e
Laura Álvarez López) presenciaram estas atividades e podiam participar na
discussão. Todas as conversas foram realizadas em português e registadas em
áudio-gravações.
Através da rede de contactos tínhamos acesso às pessoas que serviram
como pontos focais e que representaram as instituições onde trabalhamos. Foram selecionados algumas turmas e todos os estudantes nessas turmas foram
convidados a participar. Antes de tomarem uma decisão sobre a sua participação, os estudantes foram informados sobre o projeto de pesquisa e o processo
de recolha dos dados, incluindo o uso posterior dos mesmos. Os estudantes
também foram informados sobre os critérios que aplicaríamos durante todo o
processo de pesquisa, nomeadamente:
• A participação voluntária dos participantes em todas as etapas de recolha de informação e a opção de se ausentarem a qualquer momento
• A autorização de participação de cada participante na pesquisa e a apresentação da documentação comprovativa. Todos os participantes eram
maiores de idade e podiam dar o seu consentimento.
• O tratamento da toda informação em anonimato.
• A proteção dos dados contra o abuso por terceiros.
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Sequências na recolha dos dados
Em relação à sequência na recolha dos dados: i) inquéritos, ii) diários linguísticos e iii) entrevistas, realizámos primeiro os inquéritos. Depois da devolução dos inquéritos às pesquisadoras, os alunos que quisessem podiam se
candidatar para escrever um diário linguístico durante 4 dias. O critério para
participar nas entrevistas era ter devolvido o diário linguístico. Desta forma,
assegurou-se o acesso às três fontes de informação dos participantes nas entrevistas: Inquéritos, Diários Linguísticos e Entrevistas, o que permitiria um
cruzamento/triangulação ao nível individual entre as três fontes. Amostras dos
modelos dos Inquéritos e dos Diários linguísticos e uma panorâmica dos dados
recolhidos são apresentados no Anexo A. A análise preliminar destes dados
permitiu a identificação dos nexos e das conexões para investigar durante a
segunda visita.
A segunda missão realizou-se em outubro 2015 na cidade de Maputo e no
município de Matola, na província de Maputo e teve como objetivo colher os
dados em grupos de foco e fazer observação dos atores sociais. A preparação
desta missão foi feita com base em análises preliminares dos dados recolhidos
durante a primeira missão. Essa análise incluía: a análise quantitativa dos inquéritos, a análise quantitativa dos diários linguísticos e uma análise temática
das entrevistas em versão preliminar. Além disso, realizou-se uma revisão literária das possíveis metodologias quer ao nível de grupos de foco, quer ao
nível das ferramentas e abordagens das análises temáticas (ver por exemplo
Guest et al. 2014).
Para a discussão nos grupos de foco, o guião de tópicos, já referido, foi
apresentado aos participantes. Realizou-se uma sessão em que os jovens podiam escolher qualquer língua e uma outra sessão em português. Os jovens
foram distribuídos tendo em conta as amizades e o nível de convivência diária.
Foram constituídos dois grupos de falantes de Emakhuwa e de outras línguas
inter-inteligíveis da região Norte incluindo o português. Os outros quatro grupos foram falantes de Xirhonga/Xichangana e outras línguas inter-inteligíveis
incluindo o português. Os tópicos estão alistados num modelo que se encontra
no Anexo A. As discussões foram gravadas em vídeo e tinham uma duração
de cerca de uma hora por sessão.
Além desses dados, usei de forma extensiva estudos sobre Moçambique,
do Arquivo Histórico de Moçambique, publicações sobre a cidade de Lourenço Marques, e uma bibliografia rica para alimentar a ideografia e a historiografia de Moçambique e da cidade de Maputo. Tenho recorrido às fontes
primárias, lido e analisado vários estudos publicados pelo Instituto Nacional
de Estatística sobre os indicadores sociodemográficos (2009a, 2009b,2009c,
2009d, 2009e-h) sobre os fatores socioeconómicos e demográficos por distrito
(INE, 2012, 2012a-d; www.ine.gov.mz ). O Anexo A faz o resumo de todos
os dados recolhidos.
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Transcrições e convenções
As convenções de transcrição variaram conforme o objeto de estudo e os
conceitos aplicados. Para os dados já recolhidos (as 10 horas de áudio-gravação recolhidas por Jon-And em 2011), os esboços das transcrições existentes
foram revistos em colaboração com a Anna Jon-And a fim de adequá-las à
análise dos 20 grupos de fenómenos conforme a taxonomia desenvolvida no
âmbito do projeto Português Oral de Maputo (PPOM). A mesma convenção
de transcrição que se usou no PPOM foi aplicada. A metodologia está descrita
no A Construção de um Banco de “Erros” (Stroud e Gonçalves, 1997).
Para os dados recolhidos (7 horas de áudio-gravação e 4,5 horas de vídeogravação) as transcrições serviam três propósitos diferentes. O primeiro era o
de obter informação autobiográfica sobre a biografia e geografia vivida, deslocamentos, as vivências e convivências dos participantes, onde a própria narrativa era o centro do meu interesse. Para servir a este fim, foram feitas transcrições de tipo ‘cru’ ou ‘bruto’[rough] das entrevistas (veja Copland e Creese,
2015:191-199). O segundo era a interação dos participantes. Estes exigem
uma transcrição multinível que capta as diferentes dimensões ou modalidades
da comunicação, ou seja, da interação (os gestos, o corpo, a prosódia, silêncios, pausas etc). O terceiro propósito era o de identificar as temáticas que
surgiram nas entrevistas e nos vídeo-gravações. Em relação aos últimos, os
vídeo-gravações, realizei transcrições multinível, como se fosse uma pauta. A
abrangência do material incluído no projeto não me permitia realizar uma análise multimodal (completa) no âmbito do projeto tese. Em relação às traduções, e pelo simples facto de ter material em diferentes línguas, algumas que
não fazem parte do meu repertório linguístico, optei por duas abordagens de
transcrição diferente: uma realizada por alguns dos participantes, sujeito a revisão de pares entre eles e que depois verifiquei. As transcrições realizadas
pelos participantes foram todos de tipo ‘cruiii’. A outra abordagem era a minha
própria transcrição de tipo ‘cru’.
Reflexões sobre o posicionamento da pesquisadora
Como já se referiu, as minhas reflexões sobre o meu posicionamento como
pesquisadora e as análises estão altamente interligadas.
Separo a apresentação textual das minhas reflexões sobre o meu posicionamento das análises realizadas com base em i) dados oficiais, quer da estatística, quer da mídia televisiva ou literatura de ficção e não ficção, que no seu
conjunto consistem em material disponível ao público e ii) as reflexões sobre
o meu posicionamento em relação à interação direta com os participantes.
Para a análise de todo material disponível ao público o meu posicionamento
não interfere num processo intersubjetivo de interação interpessoal, mas limita-se a um processo pessoal (individual) de autorreflexão (reflexividade)
com base num questionamento contínuo das minhas apostas e ideologias.
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Nesta ótica a reflexão epistémica tanto do meu posicionamento como profissional na área de economia como na área de sociolinguística são relevantes.
Na medida do possível procuro manter um distanciamento crítico pessoal. O
maior desafio tem sido de me deslocar das tradições epistémicas na produção
de saber que possuo, marcar para mim própria o meu loco de enunciação epistémico e exercer reflexividade epistémica.
Nas interações interpessoais, o meu posicionamento como uma pessoa europeia, branca, mulher e na idade das mães dos jovens participantes representa
algo alheio e naturalmente sou considerada uma expetadora ou ‘outsider’ em
relação aos participantes (Bourke, 2014). Ao mesmo tempo represento uma
pessoa privilegiada e representante das ideologias hegemónicas. Essa circunstância tem sido reforçada pelo fato de termos realizado as discussões nos grupos de foco nas instalações escolares. Por esse motivo, as observações foram
realizadas dentro e fora das instalações escolares. Ciente de que sou uma expetadora que não pode ter acesso aos espaços de partilha integral das práticas
socioculturais sem evocar estranheza e atos performativos que visam responder às minhas expetativas, impressionar-me, surpreender-me, etc, tenho tido
um cuidado particular em analisar, verificar, cruzar os dados e entrar em diálogo com os participantes sobre as conexões, considerações e explicações dadas.
O meu conhecimento de Moçambique, adquirido através de uma convivência profissional e pessoal, a familiaridade com a localidade e os nomes topográficos, os termos coloquiais e as expressões típicas de Maputo, podem representar fatores reconciliadores que possam ter diminuído a distância. A
abordagem participativa de ‘co-metodologia’ tem sido uma tentativa de diminuir as distâncias. Além disso, tenho aplicado diferentes estratégias para diminuir a assimetria na relação pesquisadora e participantes, e as estratégias
são descritas na seção: Retorno e contribuições dos participantes.
Análises de dados
As análises foram realizadas em quatro etapas. A primeira fase centrava-se
em análises de dados contextuais dos Censos Populacionais e na análise da
literatura existente. O resultado preliminar da primeira fase foi a identificação
e formulação dos critérios de seleção dos participantes e a identificação de
alguns nexos que podiam ser explorados; a interseção entre a economia e as
práticas de linguagem era um nexo, as dinâmicas entre ideologias das línguas
Emakhuwa, Xichangana e Xirhonga, por um lado, e as ideologias de português, por outro lado, eram um segundo nexo. O terceiro nexo era a perceção
do português oral de Maputo e as práticas no seu uso, e em que medida servia
como um ‘xibolete’, ou seja, uma ‘fronteira’, onde o acesso ou o direito à
pertença era condicionada pelos recursos linguísticos ou recursos socioculturais que o indivíduo possuía.
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A segunda fase consistia nas análises preliminares dos resultados da primeira missão de campo, onde se pretendia aprofundar o conhecimento dos
participantes e mapear os discursos que podiam identificar novos nexos que
podiam ser rastreados. A primeira exploração de uma análise temática foi feita
com base nas entrevistas em combinação com os diários linguísticos e uma
amostra das perguntas dos Inquéritos. As temáticas são refletidas nos estudos
II, III e IV e serviram para a preparação e as análises dos resultados da observação e a discussão nos grupos de foco.
A terceira fase consistia em analisar o material da segunda missão de
campo e reanalisar o material com base em todas as fontes de informação,
assim fazendo uma releitura com base em óticas diferentes. O maior desafio
era de estabelecer as conexões mais salientes, selecionar os nexos a rastrear,
assim construindo a narrativa desse projeto de pesquisa que me levou aos discursos fronteiriços com base nas ideologias mais salientes apresentadas no
próximo capítulo. Fui procurando reflexos do que observava na literatura.
Busquei inspiração teórica nas leituras de vários teóricos franceses (Bourdieu,
Foucault, Lefebvre, entre outros), na sociolinguística da subjetividade e nalguns teóricos pós-coloniais, em particular Frantz Fanon que descrevi no capítulo anterior.
A quarta fase das análises foi realizada na fase final do processo de pesquisa
quando já tinha todo o material analisado.
Considerações e explicações
As considerações e explicações têm sido ponderadas de forma recursiva ao
longo do processo de pesquisa e cujo resultado está apresentado de forma textual em dois lugares diferentes: neste texto introdutório e em cada estudo. Os
primeiros estudos a serem submetidos e publicados (estudos I e II) refletem
dados já recolhidos (estudo I) e resultados parciais (estudo II), e considerações
e explicações que foram submetidas antes da finalização das análises completas do material. Os estudos III e IV foram submetidos com base em todas as
análises realizadas.
Retorno dos participantes
É de salientar que foram muitos processos de retorno e ajustes ao longo do
processo de pesquisa. As minhas reflexões sobre o posicionamento da pesquisadora e a maior reflexividade alimentaram a ideia de convidar os participantes a realizar discussões e a dar retorno sobre o primeiro estudo publicado e as
minhas análises preliminares. Ciente da assimetria na relação entre pesquisadora e participante, optei por aplicar três estratégias para delimitar as distâncias percebidas. Em primeiro lugar, tenho compartilhado informação sobre o
meu projeto de pesquisa com os participantes e tenho apresentado as abordagens aplicadas.
Segundo, tenho convidado os participantes a darem retorno em relação a
textos já publicados e esse retorno está refletido na reedição do(s) textos e
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tomado em consideração no texto introdutório. Os participantes deram também retorno em relação as análises feitas.
Em terceiro lugar, tenho mantido o contacto com os participantes para continuar a discutir questões em relação às suas experiências no ensino. Um grupo
de participantes tem recolhido dados nas escolas onde levaram a cabo o estágio e realizaram discussões em grupos de foco sem a minha presença. Oferecilhes instruções sobre o processo de transcrição e análise e entrei num diálogo
com eles. Para as pessoas interessadas tenho dado instruções sobre a metodologia e solicitado comentários ao nível socio- pragmático em relação às interações. Os diálogos em línguas africanas são todos transcritos pelos participantes com um sistema de revisão de pares entre eles.
Considerações sobre a ética
Além das considerações éticas que surgiam no inter-relacionamento com
os participantes e na recolha e gestão dos dados, acima referidas, considero
pertinente salientar três áreas de considerações éticas:
A proteção do anonimato e privacidade dos participantes durante o processo de disseminação e publicação da pesquisa.
Cautela em relação a construção discursiva de categorias sociais. Ciente de
que estou a participar numa construção discursiva de categorias sociais e num
processo de produção de saber, procurei evitar reproduzir categorias sociais
que mantivessem as estruturas de poder hegemónicas nas abordagens metodológicas: nos inquéritos, nos modelos dos diários linguísticos e nos guiões
de entrevistas e grupos de foco, na interação direta com os participantes, nas
apresentações dos resultados em ateliers de trabalho ou em conferências e no
discurso textual.
Através de introspeção e reflexividade procurei, ao longo do processo e
sobretudo em relação as considerações e explicações, questionar o meu loco
de enunciação epistémico e o próprio posicionamento enquanto ator na construção de categorias sociais, linguísticas e na produção de saber.
Na medida do possível, todas as contribuições de terceiros, quer dos meus
pares no meio académico, quer de outras fontes de informação foram tomadas
em consideração neste estudo.
Com este enquadramento ao processo de pesquisa e das abordagens metodológicas, no próximo capítulo já apresento as ideologias que surgiram no
âmbito deste trabalho. Ao introduzir primeiro os resultados em relação à pergunta 3 da pesquisa, sobre as ideologias vinculadas nos discursos fronteiriços,
apresento resultados enquanto, concomitantemente, contextualizo a apresentação dos outros resultados e as reflexões sobre cada estudo e o conjunto dos
estudos.
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IV Quais são as ideologias vinculadas
nos discursos fronteiriços?

O que me chamou a atenção no fim deste trabalho é o seguinte. Ao realizar o
conjunto de quarto estudos tinham ressaltado três ideologias com as suas ramificações. A identificação das ideologias foi feita com base nas experiências
vividas dos jovens moçambicanos. Tinha focalizado a linguagem e as subjetividades na pós-colónia. No entanto, ao ler cada vez mais textos sobre a descolonialidade e a economia política da linguagem, encontrei uma ressonância
entre os textos e o que tinha observado na experiência vivida os jovens. Esta
constatação impulsionou-me a iniciar uma imersão nas leituras e também para
fazer uma reflexão descolonial. No entanto, não logrei fazer transparecer esta
postura de forma íntegra e retroativa neste texto.
Apresento as ideologias que surgiram e foram entrelaçados nos discursos
da vida quotidiana de jovens moçambicanos. Surgiram tanto nas suas práticas
discursivas e nas suas referências aos discursos políticos como no meu estudo
dos próprios discursos políticos (Van Dijk, 2006; Fairclough 2015). Muitas
vezes surgiram também como resultados dos meus rastreamentos nos outros
textos. Ponho em conjunto textos e discursos num sentido amplo de discursos
e que representam temporalidades e historicidades diferentes. Representam os
resultados do meu rastreamento socio-histórico das ideologias salientes que
considero fundamental para entender os discursos contemporâneas dos jovens
moçambicanos.
Há que salientar que também estou ciente que estou a estabelecer interconexões mediando diálogos e contruindo um discurso proporcionado pela interdiscursividade (e a intertextualidade). No entanto, considero esta primeira
parta da apresentação dos resultados imprescindível para entender as noções
chave como a ‘sociogénese’, ‘o estar a ruir’ e a dimensão socio-histórica do
‘habitus’. A empiria deste trabalho mostra a importância da própria corporização das biografias e geografias mentais e materiais. Além disso, mostra
como as ideologias, as construções [contructs] sobre a linguagem e o valor
simbólico da língua do ex-colonizador, carregam-se nos corpos históricos individuais e coletivos e empregam-se nas mentes instigando estruturas estruturantes de colonialidade contemporânea.
Nesta tese discuto primeiro a ideologia purista em relação à linguagem e às
ideias essencialistas. A segunda é a ideologia nacionalista ligada ao imperia-
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lismo. Dou também uma atenção especial à sua ramificação no luso-tropicalismo e como se manifestou na política colonial e na experiência vivida em
Moçambique. A terceira é a ideologia capitalista, incluindo o neoliberalismo,
que no caso de Moçambique descrevi também no capítulo II.
Apresento as três ideologias nesta seção, principalmente as duas primeiras
com as suas ramificações e localizo-as no tempo e no espaço geopolítico e, à
medida que considero relevante, também apresento exemplos específicos do
contexto moçambicano. Procuro explorar como é que estas ideologias moldaram as ‘geografias’ materiais e imaginadas com particular ênfase na produção
de colonialidade e da segregação socio-espacial. Mostro exemplos de como é
que foram socio-historicamente construídas e continuam sendo discursivamente promulgadas hoje em dia.
Com base em exemplos dos quatro estudos, discuto como é que essas ideologias, através da linguagem, servem muitas vezes para reproduzir sistemas
de valorização, legitimação e de categorizações sociais. Em todos os casos,
mostro a dimensão socio-histórica da construção discursiva de reprodução ou
de reordenamento das fronteiras e limites, da estratificação e diferenciação
social. As reflexões apresentadas deixam transparecer os processos históricos
de construção de ideias ou crenças sobre qual assentam as estruturas estruturantes no espaço social e o sistema de normatização e valorização. As ideologias são muitas vezes promovidas como universais e reproduzidas sem contestação, tratadas como questões não suscetíveis a serem questionadas. Bourdieu descreve essa internalização não reflexiva a ‘doxa’ (Bourdieu, 1997) em
muitos aspetos parecidos com o que Gramsci chama ‘o senso comum’ (1999
[1971]) discutido nos Cadernos do Cárcere, Gramsci (1999:93), escrito ente
1929 e 1935.
Diferentes fontes apontam para o surgimento da ideologia purista em relação à cultura e à linguagem a partir da formação das línguas europeias já a
partir da Idade Média. Subsequentemente refortaleceu-se no século XIX,
quando nasceu um interesse científico e popular pelas culturas e línguas ditas
exóticas. O interesse científico e popular pelas culturas e línguas vistas como
exóticas coincidiu com a expansão colonialista e a criação de nações-estados
(Said, 1978; Baumann e Briggs, 2003). Esta ideologia consistia na criação de
discursos que constituíam eixos binários ou dicotomias, colocando sujeitos
numa relação de oposição. Um elemento central era o pensamento teodiceia
que consistia em demarcar entre o bem e o mal e que ainda se manifesta nas
dicotomias construídas na contemporaneidade. Este é um dos pontos chave de
Boaventura de Sousa Santos em relação aos pensamentos abissais e a sua metáfora ‘a linha abissal’ (Santos, 2007, 2018). A metáfora ressoa com os discursos em relação à perceção de inferioridade das línguas africanas ou das
pessoas, a invisibilidade da diversidade das práticas socioculturais moçambicanas. Estas experiências dos jovens no seu fundo são ligadas ao ‘ser’ na colonialidade (Maldonado-Torres, 2011) ou da ‘questão ontológica’ de Frantz
Fanon. A ideologia purista é associada aos pensamentos essencialistas que têm
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influenciado epistemológica e ontologicamente os estudos culturais, a antropologia e a sociolinguística. A ideia de inferioridade é saliente em relação à
linguagem e na definição do que conta como linguagem, colocando as línguas
africanas nas margens ou ‘fora da existência’. Exemplos do contexto moçambicano consistem em categorizações que descrevem as práticas linguísticas
como se refletissem ou implicassem uma capacidade cognitiva inferior,
usando designações como ‘o dialeto’, ‘o crioulo’, ‘o landim’, o ‘pretoguês’ e
outras designações que apontam à inferioridade, como as categorias ‘língua
de cão’ e ‘língua do pobre’ que surgiram como exemplos empíricos das experiências dos jovens moçambicanos no âmbito deste trabalho. Na sua forma
mais extrema, este pensamento se refletiu na definição do ser humano ou de
ser pessoa e consequentemente construiu a categoria sub-humano, ou seja, de
subalternidade. O sistema colonial assenta sobre a definição de superioridade/inferioridade.
Na península ibérica, esses pensamentos têm-se manifestado desde a Inquisição e os primeiros descobrimentos. Podem-se rastrear através das crônicas e
outros textos como no Etiópia Oriental (Santos 1999), o primeiro texto escrito
em português e de caráter etnográfico que é (re)conhecido, e que descreve as
terras que hoje em dia constitui o estado-político de Moçambique. Na altura
os Europeus não conheciam a África e as fronteiras políticas não tinham sido
desenhadas. Descreviam as terras como a Etiópia Oriental. A etnografia foi
escrita por Frei João dos Santos, um dominicano que viveu nessas terras durante 11 anos. A obra foi publicada em 1609; ‘Livro segundo da Etiópia Oriental que trata de Manamotapaiv e do seu grande reino, seus costumes, e de
seus cafres, dos célebres rios de Cuama, e dos animais, bichos e outras cousa
mui notáveis de todo este território incógnita na nossa Lusitânia.’ (Santos
1999: 173). É interessante notar que existia uma comunidade imaginada no
sentido de Anderson já nessa altura, refletida na expressão ‘a nossa Lusitânia’
(Anderson 1983) e que ainda hoje em dia se reproduz em várias noções em
volta do ‘mundo português’, ou da expressão portuguesa, tal como a da lusofonia. É também notável, a categorização ‘cafre’, a pessoa não civilizada, não
cristão. As atividades missionárias mais recentes também foram influenciadas
deste pensamento e nota-se em obras chave sobre Moçambique, entre os mais
reconhecidos os trabalhos do missionário suíço Junod, entre eles La Tribu et
la Langue Thonga (1896), Les Ba-Rhonga (1898) e Les conceptions phsycologique des Bantu Sul-Africains et leurs tabous (1910). Na reedição do Usos
e Costumes dos Bantos de 1996, José Fialho Feliciano, um antropólogo português, descreve o papel que Junod jogou na antropologia evolucionista; onde
diz que:
‘centrava-se em torno do entendimento da mentalidade dos povos primitivos
(por se encontrarem num primeiro estádio de um processo evolutivo em crescente até ao estado de civilização) descrevendo “a cultura e o quotidiano da
matriz africana”’ (Introdução escrito por Feliciano no livro de Junod:1996:17).
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Embora o estruturalista Saussure seja o mais reconhecido (Saussure, 1922),
existem outros linguistas que, tal como ele, defendiam que a linguagem era
um objeto natural e que as diferenças linguísticas podiam explicar diferenças
não apenas socioculturais, mas até biológicas. Os pensamentos essencialistas
e a ligação entre as diferenças linguísticas e biológicas desde há séculos pregavam em nós o mito da existência de uma forma pura de cultura e da língua
que continua sendo profundamente enraizado em nós. Socio-historicamente
esta ideologia essencialista tinha a sua primeira onda de propagação durante
os séculos XV e XVI mas espalhou-se e era particularmente bem recebida
durante a primeira metade do século XIX e em particular nos anos 30 do século passado em que dominava uma ideologia purista rácica, que deu luz aos
estudos eugênicos. Essa ideologia era vigorosa em Portugal durante a ditadura
do regime Estado Novo e inspirou a política colonial (o Ato Colonial 1933)
que definiu categorias sociais como ‘o indígena’, ‘o assimilado’ e outras categorias que contemporaneamente são consideradas opressivas e rácicas mas
que eram vigentes no período colonial e que frequentemente em espaços sociais na vida quotidiana moçambicana são reformuladas e circulam sem que
os enunciadores tenham uma consciência (ou uma intenção) de opressão ou
racismo. Mbembe descreve a transformação de diferentes padrões de racismo
na sua obra Crítica da razão negra: ‘Juntamente com o racismo antissemita,
o modelo colonial de comparar os humanos aos animais, e o preconceito de
cor herdado do tráfico de escravos e traduzido por instituições de segregação
(...), novos padrões de racismo surgiram’ (Mbembe, 2017:21). No estudo intitulado ‘Trajo Português’, sugiro que essas categorizações rácico-linguísticas
constituem um padrão de racismo ainda em vigor (Mbembe, 2013). Vários
dos grandes poetas nacionalistas moçambicanos no século passado, descrevem a exteriorização e a objetivação do povo moçambicano e o seu corpo
tratado como uma ‘matéria prima’ e mão de obra. Neste sentido já se introduzia a ‘comodificação’ dos moçambicanos desde há muito tempo. As administrações coloniais vendiam a mão de obra moçambicana para trabalhar nas minas de África de Sul em regime muitas vezes de escravatura. Refiro-me a, por
exemplo, José Craveirinha (1922-2003), no poema ‘O Grito Negro’:

Eu sou carvão!
E tu arrancas-me brutalmente do chão
e fazes-me tua mina, patrão.

No primeiro verso, o ‘carvão’ refere-se à objetivação do homem negro, e
consequentemente ao racismo. Ao mesmo tempo refere-se ao valor de câmbio
que a mão de obra dos moçambicanos, os negros, representava. Os colonos
podiam receber o ‘carvão’ em troca da mão de obra do negro- o homem moçambicano. A valorização do homem moçambicano era medida através deste
valor de câmbio. Eis, a objetivação e a comodificação.
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No segundo verso, descreve-se a brutalidade da escravatura e do padrão de
racismo e descreve como a escravatura permitia que o ‘Africano’ vira a principal fonte de rendimento a ‘tua mina’, do patrão, o explorador europeu.
Os estudos culturais e linguísticos têm sido influenciados por perspetivas
essencialistas baseadas em conceitos de homogeneidade e sistemas linguísticos com fronteiras definíveis. Um número considerável de estudos sobre o
contato linguístico, variação, mudança e mudança de língua tem adotado o
paradigma funcional-estrutural. Este paradigma considera a língua como um
sistema linguístico com fronteiras finitas. Ao estudar o bilinguismo continua
a considerar-se o bilinguismo como dois sistemas linguísticos distintos em
contato embora se reconheça a variação e que esta variação tem um ‘significado’ ou carregar ‘sinais metapragmáticos’. No âmbito deste trabalho, os traços da ideologia purista são ontológica e epistemologicamente mais notáveis
no enquadramento teórico do estudo I sobre o Português Oral de Maputo e a
difusão de inovações num cenário de mudança de língua. O estudo adota um
paradigma estrutural-funcionalista. O enquadramento teórico assenta sobre as
teorias de Thomason e Kaufman (1988) e Winford (2003), e teorias sobre a
aquisição de segunda língua, e acima de tudo, adota um paradigma que é normativo em relação à linguagem. O paradigma posiciona o autor como o apropriador do saber e consequentemente do sistema de valorização e de legitimidade da língua. Consequentemente, o loco de enunciação epistémico do pesquisador é normativo e o pesquisador considera-se ‘omnipotente’. Neste sentido, senão exercer reflexividade epistémica, pode inscrever uma certa
violência epistémica. As autoras do estudo I no âmbito desta tese, por exemplo, ao comparar e adotar como ponto de referência o uso de português em
Portugal, podem, sem ter a consciência, reproduzir uma aceitação do Eurocentrismo linguístico desta língua e reproduzir um padrão de poder herdado
do colonialismo. É preciso exercer reflexividade a fim de evitar que se siga
um ‘raciocínio universal’ e não pluriversal em relação aos diferentes portugueses para reconhecer a pluricentricidade da língua portuguesa. No âmbito
dos resultados desta tese, o que tem um interesse particular é de atestar até que
modo este ‘raciocínio universal’ é incorporado e reproduzido nos discursos
dos jovens. Um exemplo que se verificou é que a autoavaliação de competência é feita com base neste padrão.
Apropriando-se deste loco de enunciação epistémico, define-se um limite
e estabelece-se se um traço lexical ou gramatical que representa uma inovação
– algo observado que não se conforma à norma ou se representa como um
traço dentro da construção ou do imaginário da fronteira linguística estabelecida pela norma. Esses pensamentos continuam a influenciar as tradições epistémicas da sociolinguística e, com maior relevância para o presente estudo, as
teorias de contato, variação e mudança de língua por um lado e os estudos
sobre a aquisição de segunda língua, por outro. No entanto, considero que é
possível, através de autorreflexão, ou seja, reflexividade epistémica, diminuir
o possível impacto em relação à violência epistémica. Mas, a transgressão da
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norma pode ser mais fácil para quem possua a competência aceite conforme
os padrões hegemónicos.
Em relação à reflexividade epistémica no âmbito da linguística crítica aplicada, dois nomes merecem destaque, Makoni e Pennycook. Os dois, no seu
Disinventing and Reconstituting Languages questionam a invenção ou a construção das línguas, a construção do que constitui ‘languageness’ e a construção das ‘metalinguagens’ (2006: 1-41). Eles apontam para quatro processos
que se têm verificado com base nessas construções, nomeadamente i) o apagamento de práticas linguísticas que caiem fora desta construção [‘construct’],
ii) processos sociais que assentam em ideologias que são sustentados por estas
construções, tais como o colonialismo e o nacionalismo, iii) processos de iconização, uma noção cunhada por Irvine e Gal (2000) em que se estabelece uma
relação entre traços linguísticos e as imagens sociais de pessoas e grupos de
pessoas. Estes processos de iconização, por sua vez, podem instigar processos
de ‘fractal recursivity’ que implica que traços linguísticos que em termos socio-semióticos são relacionados com um grupo social são transferidos a um
outro nível, produzindo uma relação de oposição, ou uma diferenciação social,
iv), no quarto grupo de processos, Makoni e Pennycook incluem todos os impactos reais e concretos que estas construções podem causar. Os quatro estudos no âmbito deste trabalho exploram diferentes manifestações destas dinâmicas: o apagamento, ou seja, a invisibilização e a auto-invisibilização, como
no exemplo de ‘falar normalmente’ que só se pode fazer depois de ter ‘conquistado o espaço’ (estudo III). Os jovens moçambicanos mostram a perceção
de ilegitimidade e inferioridade não só do português, mas também dos recursos linguísticos em línguas africanas. Para todos os recursos linguísticos o
‘valor de câmbio’ depende do meio socio-espacial e do ‘mercado’ e define a
mobilidade e o acesso e o ‘valor’ da própria pessoa.
Em relação às novas epistemologias que emergiram como resultado da reflexão epistémica de Makoni e Pennycook (2006), várias resenhas apontam
para a pertinência das observações, mas também consideram difícil encontrar
alternativas viáveis (ver por exemplo Hawkins, 2009). Hawkins alinha com as
observações de Makoni e Pennycook (2006) mas realça que as sugestões e a
argumentação em relação às reconstituições das línguas são menos desenvolvidas no livro dos dois autores. Com base nesta reflexão, subscrevo que é preciso ampliar a base empírica para desenvolver conceitos e construções que
refletem a plurivocidade do saber. É o que pretendo deixar como contributo
do presente estudo.
No Moçambique contemporâneo, a ideologia purista e os conceitos que derivam deste pensamento encontram-se nos discursos políticos, nas políticas de
língua e sobretudo na política educacional e no corpo académico. É notável
também nos discursos ‘de baixo’ exemplificado neste trabalho, nas reflexões
e discursos dos jovens moçambicanos sobre o sistema de valorização das línguas; na prescrição que gere o uso das línguas e as maneiras de falar; ‘eu falo
aquele Emakhuwa puro de raiz né’; ‘eu não falo o português assim bom, falo,
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aquele português’; e em muitos exemplos, nos discursos reportados dos pais
que tinham medo do que descrevem como ‘a contaminação linguística’ dos
seus filhos; ‘os meus pais tinham medo que eu fizesse interferências então
proibiram o uso de Emakhuwa em casa’. A pureza e a autenticidade são apresentadas como conceitos basilares no sistema de valorização e legitimação social. Além disso, os discursos mostram como traços particulares linguísticos
continuam a servir como um ‘xibolete’ no sentido de definir o direito à pertença, ao acesso e à mobilidade económica, linguística e no uso do espaço
material urbano. No âmbito do presente trabalho esta interseção entre posicionamentos em campos diferentes e disposições em mercados distintos é mostrada no exemplo da ‘fronteira’ entre a ‘cidade de cimento’/’cidade rica’ e a
‘cidade de caniço’/’cidade de pobre’ na cidade de Maputo (estudo IV).
Frequentemente entrelaçado com a ideologia purista, é o nexo entre a linguagem- a nação e o estado propagado como parte das ideologias imperialistas
e nacionalistas que se intensificou na Europa no século dezanove e em particular a partir da Conferência de Berlim, no fim do século XIX. A distribuição
do território Africano nesta Conferência não só expandiu a invasão imperialista da Europa no continente africano em geral, mas mudou a abordagem ao
nível institucional nas colónias de Portugal em África. A grande mudança instala-se como resultado do Estado Novo em Portugal, um regime político autoritário, autocrata e corporativista que durou 41 anos sem interrupção, desde
1933 até 1974. O nacionalismo de Portugal, discursivamente enunciado nos
discursos do ditador António de Oliveira Salazar (1889-1970), foi inspirado
pelos discursos de brasileiro Gilberto Freyre no seu conjunto de textos, e em
particular o livro, Casa Grande e Senzala, publicado em 1933. O racismo é
exemplificado pelo excerto da tese de doutoramento de Luís Cabaço, antigo
ministro no primeiro governo de transição do colonialismo à República Popular de Moçambique em 1974, depois do Acordo de Lusaka. A ideologia rácica
por trás da benevolência condescende expressa por Salazar é nítida no citado
do livro Um político confessa-se de Franco Nogueira (Nogueira, 1987:133):
‘Gostei do homem. Olhe, promovi-o a branco.’ O livro foi editado com base
nos seus diários de Salazar. Gilberto Freyre, o pai fundador do lusotropicalismo, no seu conjunto de textos que germinaram o lusotropicalismo, descreveu os laços ambíguos entre senhores e escravos/’criados’ na sociedade patriarcal escravagista e pós-escravagista. Glorificou as abordagens específicas de
colonização dos portugueses, que considerou mais habilitados que os outros
europeus para se integrar aos trópicos e cuja evidência disso ‘era na “mestiçagem” cultural e biológica sob a hegemonia branca’ (Cahen 2008:321-325).
Cahen na sua resenha da tese do doutoramento de José Luís Cabaço realça que
‘as suas reflexões fazem em pedações “o lusotropicalismo”, principalmente
na sua dimensão africana’ (Cahen, 2008:321). Na própria tese Cabaço sublinha a dimensão racista do lusotropicalismo e do regime colonial, e diz:

65

‘mesmo para aqueles que dizem perfilhar as ideias de Freyre, o ‘lusotropicalismo’ ricocheteia na “condição superior” a que os colonos não podem e não
querem renunciar.’ (Cabaço, 2008:283).
Indo do lusotropicalismo e a sua dimensão rácica ao campo económico e
de comércio, há que salientar a importância da distribuição dos recursos e em
particular dos direitos às várias formas de capital. O regime colonial de Portugal baseava-se numa política económica que limitava a industrialização das
colónias e definiu as colónias como fornecedores de matérias primas e de mão
de obra. A legislação colonial distinguia entre civilizados e indígenas e estabelecia ordens de acesso diferenciado ao espaço urbano e aos direitos políticos, sociais e económicos, controlando e limitando a mobilidade. A política
colonial limitou o direito à propriedade e à acumulação de capital. Políticas
assimilacionistas estabeleceram critérios socioculturais de estilo de vida para
negros e mestiços para se tornarem membros do grupo civilizado. Estes incluíam um certo nível de educação formal, um emprego estável e um comportamento social considerado civilizado de acordo com as instituições da ditadura
portuguesa. Os requisitos incluíam a apropriação e uso do português como a
principal língua de comunicação. Uma motivação importante para se tornar
um assimilado foi escapar do trabalho forçado imposto aos ditos indígenas.
Na prática, a raça como categoria social de distinção prevaleceu e o ‘status’
de assimilado não concedia direitos. O acesso e a mobilidade social e espacial
continuavam materialmente distintos criando fronteiras físicas nos centros urbanos por exemplo na cidade de Maputo. O sistema educativo era discriminatório, com escolas rudimentares deferidos a população indígena e um sistema
educativo com um currículo diferente ao não-indígenas. Na altura da independência 90% da população não sabia ler e escrever. Entre os dez porcentos da
população que tinha tido acesso à escolarização, a maioria só tinha tido acesso
a cerca de quatro anos de escolaridade nas escolas rudimentares. A legislação
limitava o direito a ter propriedade, e os mais privilegiados, através de apoio
e intermediários, tinham uma casa de madeira e cinco, que Honwana descreve
no seu livro A velha casa de madeira e zinco (Honwana, 2017). A expressão
‘casa de madeira e zinco’ permanece como uma expressão referencial hoje em
dia que assinala que uma pessoa tinha o ‘privilégio’ de ter o estatuto de ‘assimilado’ durante o tempo colonial com todos os aspetos que o distinguia do
‘indígena’.
Com base nesta apresentação dos resultados do rastreamento ideológico
nos discursos e textos, vou apresentar os quatro estudos mais detalhadamente.
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V Os Quatro Estudos

Cada um dos quatro estudos, no âmbito deste conjunto, procura oferecer um
olhar diferente sobre o papel da linguagem e das ideologias nas perceções e
nas demarcações discursivas das fronteiras e dos limites que fazem parte das
‘nossas geografias e biografias’, e que incluem as nossas vivências, apostas e
maneiras de estar no mundo. Cada estudo apresenta representações diferentes
destas demarcações, ou seja, ‘discursos fronteiriços’. Observo com base nos
exemplos empíricos que os ‘discursos fronteiriços’ são salientes na construção
e na preservação de colonialidade contemporânea e, com base nos resultados
do conjunto dos estudos, desenrede-se o papel da linguagem na colonialidade
contemporânea.
A contextualização no capítulo anterior mostrou que as ideologias, as construções [‘constructs’] e as categorias sociais que se refletem nos discursos contemporâneos surgem, em grande medida, como ecos multifacetados de ideologias do passado. Continuam sendo discursivamente promulgadas sustentando o papel fulcral da língua, e neste caso da língua portuguesa, na construção e preservação da segregação socio-espacial e de colonialidade na
sociedade moçambicana contemporânea.
Acredito que o caso de Moçambique tem similaridades com outras configurações pós-coloniais de expressão portuguesa, mas também, de certa forma,
com outras configurações de colonialidade contemporânea. Acredito que,
mesmo que não haja similaridades na configuração, pode haver contribuições
na ótica da pluriversalidade, valiosas, em particular, em relação à produção de
saber.
À primeira vista, os quatro estudos apresentam perceções diferentes sobre
a língua e a locação da língua no âmbito cultural e social, e representam tradições distintas no estudo da linguagem. Duranti descreve três paradigmas no
âmbito da antropologia linguística americana que cada um é associado a uma
periodização temporal em relação ao estudo da língua em relação à cultura
(Duranti, 2003). De certo modo os estudos apresentados no âmbito desta tese
enquadram-se no âmbito dos três paradigmas. Refletem as mudanças epistemológica e ontológica do estudo da diferenciação sociolinguística discutida
por Gal (2016) e Heller (2007). Este cruzamento entre paradigmas é importante ter em mente na apreciação de cada um dos estudos.
Nesta seção apresento cada estudo e as suas contribuições aos níveis teórico, conceitual e metodológico, posicionado no seu próprio enquadramento
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teórico e o seu ‘loco de enunciação epistémico’ (Souza Santos, 2018; Mignolo
e Escobar, 2010).
A seguir (capítulo VI) discuto o conjunto de estudos e as contribuições em
relação às perguntas de pesquisa globais, e no fim do texto apresento algumas
reflexões.
Estudo I, ‘Oral Portuguese in Maputo from a diachronic perspective diffusion of linguistic innovations in a language shift scenario’ [O Português
Oral de Maputo a partir de uma perspética diacrónica – a difusão de inovações
linguísticas num cenário de mudança de língua] analisa a língua vista como
um ‘pacote autónomo de características lexicais e linguísticas’ [Bundle(s) of
lexical and linguistic features ](Johnstone, 2016: 418). Adoto o paradigma estrutural funcional do contato linguístico. Neste sentido o loco epistémico do
estudo I é distinto do loco epistémico da tese.
Dados oficiais apontam para uma rápida propagação da língua portuguesa
em Maputo nos anos pós-independência e uma proporção cada vez maior de
indivíduos que adotam a língua portuguesa como a mais usada em casa e na
socialização. Este estudo consiste em comparar de forma transversal 20 grupos de características com base numa taxonomia desenvolvida por Stroud e
Gonçalves no âmbito do Projeto Português Oral de Maputo (PPOM) (Stroud
e Gonçalves, 1997). Procurou-se identificar as características e identificar os
traços similares ou distintos entre (dois) corpora recolhidos em tempos diferentes. Essa comparação quantitativa foi completada por meio de análises qualitativas dos mesmos 20 grupos de características e os seus traços específicos.
A abordagem adotada neste estudo representa uma inovação e viabiliza
uma análise a vários níveis. A comparação transversal proporciona uma análise da direção de mudança agregada, aos níveis lexical, léxico-sintático,
morfo-sintático e sintático, e nas características particulares, o que permite
verificar em que nível as inovações e mudanças diacrónicas ocorrem. Esta
abordagem oferece uma alternativa aos métodos existentes no âmbito dos estudos sobre o contacto, a variação e a mudança linguísticos e, em particular,
aos estudos sobre a difusão e as mudanças aos diferentes níveis num cenário
de mudança de língua (ver por exemplo Thomason e Kaufman, 1988; Winford, 2001). No âmbito desta área, as abordagens variacionistas são frequentemente aplicadas (ver por exemplo Abdula 2017; Jon-And 2011). A comparação entre a metodologia sugerida com abordagens variacionistas deu resultados consistentes.
Os resultados confirmam um aumento substancial na frequência de características inovadoras. A inovação linguística é definida como qualquer forma
linguística adotada que é diferente da norma portuguesa (a norma oficial de
Moçambique) e que não foi verificado em discurso informal em Portugal.
Consequentemente é provável que tenha ocorrido e se espalhado em Moçambique. Acredita-se que este aumento é ligado às mudanças sociolinguísticas,
tais como; o uso de várias línguas na socialização quotidiana (o que no estudo
se descreve como o contato linguístico), o sistema de ensino, as abordagens
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didáticas e os processos de ensino/aprendizagem de Português (ver por exemplo Bastos, 2017; Chimbutane, 2017; Gonçalves, 2017; Timbane e Vicente,
2017).
É particularmente interessante que além do aumento na frequência das formas inovadoras, se verificou uma estabilidade qualitativa das características.
Este resultado pode ser um sinal de um ‘padrão de uso’ emergente (no estudo
aplico o termo ‘norma’ de uso). O estudo verifica que as taxas de difusão são
particularmente altas para as simplificações morfológicas. Os resultados, se
forem complementados, podem apoiar análises de processos de ‘enregistrement’ (Silverstein, 2003; Agha; 2005; 2007).
A nova abordagem sugerida tem a vantagem de permitir identificar corelações: entre traços; ou entre grupos de traços; e entre níveis ao longo do tempo.
Desta forma pode apoiar a identificação, com base empírica, dos padrões em
uso, ou traços linguísticos, que separadamente ou no seu conjunto, podem portar um significado social que apontam para categorias sociais e/ou emblemas
semióticos reconhecíveis para grupos ou indivíduos. Desta forma, a abordagem pode enriquecer os debates e as evidências no âmbito da sociolinguística
interacional, por exemplo sobre os possíveis processos de ‘enregisterment’
(Silverstein, 2003; Agha, 2005; 2007) adicionando perspetivas quantitativas
às análises do significado social de práticas específicas da linguagem. A abordagem pode também servir no âmbito da linguística aplicada, em relação as
teorias de aprendizagem e da didática no ensino em Moçambique ao servir
para identificar as áreas onde os alunos (multilingues com repertórios que incluem recursos das línguas africanas/moçambicanas e o Português) encontram
desafios particulares no processo de aprendizagem no âmbito do ensino escolar.
Em termos metodológicos, o ponto de partida foi a categorização dos grupos
de inovações linguísticas identificados por Stroud e Gonçalves no âmbito do
PPOM.
Para o(s) estudo(s) diacrónico(s), a existência de materiais já coletados no
mesmo contexto é chave. A natureza desses materiais, incluindo as metodologias aplicadas, representa um constrangimento em relação à adoção de metodologias que considero mais adequadas ao contexto multilíngue moçambicano. Para o estudo diacrónico quantitativo, por exemplo, o ideal seria tomar
em consideração todo o repertório linguístico dos falantes e não se restringir
a uma língua (o Português). Isso permitiria uma análise bidirecional entre as
línguas ‘africanas’ e português. Além disso, o ideal seria observar as práticas
discursivas sem estabelecer fronteiras entre sistemas linguísticos, assim captando a fluidez das práticas discursivas nesse contexto.
Ao nível estritamente metodológico, falando dentro do paradigma estrutural-funcional do contato linguístico, o ideal seria ter acesso a todas as gravações e transcrições recolhidas em 1994/95 e em 2007. Na altura da análise e
submissão do texto tínhamos acesso completo aos dados de 2007, mas apesar
dos esforços para recuperar os dados completos de 1993/4, não se conseguiu
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ter acesso completo. É de salientar que tínhamos os resultados, os metadados,
a metodologia e uma parte das transcrições. Apesar desses constrangimentos,
que aliás sempre existem nesse tipo de estudo, considero que os resultados da
análise diacrónica quantitativa proporcionam uma perspetiva nova em relação
à difusão das inovações linguísticas num cenário de mudança de língua, globalmente e aos níveis lexical, léxico-sintático, morfossintático e morfológico.
Analisando os resultados em conjunto com os outros estudos no âmbito da
tese, a abordagem permite demonstrar, por um lado, os traços linguísticos que
predominam no português oral em 1993/4 e 2007, e compará-los com os traços
que se identificam entre os grupos de participantes dos estudos II, III e IV.
Este processo permitia-me verificar ‘o nosso português’ e ‘aquele português
bom’ como já referi, com base nas perceções que os participantes têm do seu
português, a legitimidade que os recursos e as pessoas possuem em vários espaços e a perceção que eles têm sobre as fronteiras linguísticas entre as línguas
dos seus repertórios. Desta forma, a abordagem oferece uma base sólida para
analisar os processos meta-pragmáticos de ‘enregistrement’ (Silverstein,
2003; Agha, 2007).
Estudo II, ‘Translinguando espaço? Discursos metalinguísticos de jovens
moçambicanos sobre ‘languaging’ é o primeiro estudo em contexto moçambicano que estuda as práticas linguísticas quotidianas de jovens moçambicanos fora do meio institucional e abrangendo todo o repertório linguístico e
todas as práticas linguísticas multilingues (incluindo práticas que envolvem
diferentes combinações dos recursos).
O estudo visa dialogar com Makoni e Pennycook que procuram ‘desinventar’ as tradições epistemológicas e ontológicas que aplicam noções de línguas
finitas e centram-se em práticas monoglóssicas e adotam víeses monolingues
(Makoni e Pennycook, 2006: 1-41). Alinham-se com outros teóricos que têm
defendido noções que saem das óticas monolingues no estudo de práticas linguísticas da vida quotidiana e que enfatizam as práticas fora do meio institucional. Alguns destes estudos foram realizados em contexto africano (ver por
exemplo Lüpke e Storch, 2013). Há também exemplos de estudos doutros contextos (ver por exemplo Canagarajah 2013; Li Wei 2011, 2018). Compartilham a abordagem geral e sublinham a vantagem de analisar todo o repertório
linguístico.
O estudo é inspirado pela ‘etnografia da comunicação’ definida por Hymes
em colaboração com Gumperz (Hymes e Gumperz, 1972) e enquadra-se no
âmbito da sociolinguística interacional e com inspiração da antropologia linguística (Duranti, 2011) Antes de refletir sobre os resultados, considero importante introduzir a noção do repertório linguístico.
O repertório linguístico foi uma noção cunhada por Gumperz (1964) com
base em estudos inseridos na etnografia de comunicação nos anos 1960 na
Noruega onde realizou o seu trabalho pioneiro do estudo do repertório ao nível
da comunidade de fala. Busch na sua discussão do ‘Spracherleben’ e a noção
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de ‘experiência vivida de linguagem’ sublinha que a sociolinguística, no âmbito das novas epistemologias, sugere uma mudança do loco do repertório linguístico da comunidade à trajetória de vida de um indivíduo (Busch, 2015,
2017). Busch aponta a possibilidade de estabelecer um vínculo entre a experiência vivida de linguagem com perspetivas espaciais. Esta possibilidade deu
lugar a noção de repertório espacial de Pennycook e Otsuji (2015:166). Além
disso, Busch destaca a dimensão intersubjetiva do repertório linguístico na
fronteira entre o eu e o outro. Neste último aspeto Busch explora, com apoio
de textos mais recentes de Gumperz (2001:37, 2017:346), o elo entre o repertório linguístico e as ideologias linguísticas e as categorizações discursivamente contruídas quer por parte dos outros quer pela própria enunciadora.
Sublinha que essas podem ter um impacto decisivo para o repertório linguístico. Consequentemente são esses elos entre a experiência vivida de linguagem, as ideologias e as categorizações sociais que adoto no âmbito do presente
trabalho que exploro no âmbito dos estudos II, III e IV. A noção ‘languaging’
reflete o uso do repertório. Depois da realização do estudo estabeleci um vínculo entre esta abordagem e as perspetivas de descolonialidade, em particular
os trabalhos de Mignolo, Maldonado-Torres e Veronelli (Mignolo, 1995; Maldonado-Torres, 2011; Veronelli, 2015).
O objetivo do estudo II foi de analisar as práticas de ‘languaging’ (no sentido de estratégias de comunicação) entre jovens, com base na observação de
dois grupos de foco composto por um total de nove jovens moçambicanos que
provêm de duas províncias diferentes de Moçambique: Nampula e Maputo.
Na revisão da literatura não foram encontrados estudos anteriores sobre as
práticas de ‘languaging’ (o uso de todo o repertório) de jovens moçambicanos
e nenhum estudo que abrangia falantes das províncias de Nampula e de Maputo. Selecionaram-se participantes destas duas províncias para proporcionar
uma análise das práticas de ‘languaging’ em zonas onde os repertórios linguísticos são constituídos por recursos linguísticos diferentes (línguas: Português/Emakhuwa e Português/Xichangana), com graus de propagação e uso da
língua portuguesa diferentes e cujas populações têm níveis educacionais baixo
e alto no contexto moçambicano (medido com base em dados sobre o nível
educacional do censo populacional por província). Além disso, os participantes são provenientes de zonas urbanas e rurais. Recorrendo aos dados oficiais
(INE, 2000, 2009ª-h), já apresentados, nota-se uma grande disparidade entre
Nampula e Maputo quanto ao uso da língua portuguesa (8,7% têm o Português
como língua materna na província de Nampula comparado com 34,2% na província de Maputo), ao conhecimento da língua portuguesa (49,8% em Nampula e 91,5% em Maputo declaram possuir conhecimento de Português), ao
nível educacional (17,9% em Nampula concluíram pelo menos o ensino primário comparado com 60% em Maputo) e à taxa de analfabetismo (62% em
Nampula e 22% em Maputo).
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Procurei adotar uma perspetiva ‘emica’ e uma abordagem metodológica
participativa, às vezes descrita como co-metodologia onde os próprios participantes participaram na análise interpretativa.
Os jovens descrevem que usam as práticas multilingues frequentemente
quando estão entre eles. Descrevem estas práticas como ‘calão em várias línguas’, no grupo de Nampula e ‘mistura’ no grupo de Maputo. Em contraste ao
estudo sobre ‘O Português Oral de Maputo’ cujo objeto de pesquisa era a
língua portuguesa em uso oral, este estudo adotou um foco mais abrangente,
incluindo a experiência vivida da linguagem e o repertório linguístico usado
na comunicação e posiciona-se profusamente no social. Sublinho que muitas
das práticas que incluem um cruzamento fluído [fluid] entre sistemas linguísticos não foram considerados novas por parte destes jovens moçambicanos.
Considero que as práticas multilíngues de línguas endógenas (africanas) entreinteligíveis são claramente preexistentes (Xichangana, Xirhonga, Cichopi etc)
da propagação da língua portuguesa. No entanto, o que verifiquei através das
observações (e consegui revigorar com as análises dos dados quantitativos,
ver estudo IV) é que houve um aumento radical das práticas multilíngues envolvendo recursos da língua portuguesa. O processo pode ser considerado uma
‘endogeneização’ da língua portuguesa (ver estudo IV). Alego, que este aumento radical das práticas multilingues foi incitado pela difusão da língua portuguesa que desencadeou práticas multilíngues envolvendo português em
combinação com línguas africanas como o Emakhuwa, Xichangana e o Xirhonga. Em comunicação entre jovens essas práticas multilingues envolvem
também traços de línguas ‘juvenis’ globais provenientes do calão regional ou
global de Ingleses ou Portugueses e que jogam um papel importante, entre
outros, na construção de pertenças de grupo desses jovens. Aplico o plural por
considerar que talvez seja violento falar de ‘português’ no singular, como se
implicasse que a língua portuguesa é um objeto monolítico homogêneo.
Aplico o plural e, desta forma, assinalo a minha ótica de pluricentricidade.
No âmbito deste estudo não tinha incorporado em pleno o poder e o valor
simbólico da língua portuguesa nesta análise.
Nos discursos metalinguísticos os jovens vi, por um lado, uma expressão
emotiva ou afetiva relacionadas com as práticas ‘endogeneizadas’. Por outro
lado, identifiquei uma relação entre a sensação de transgressão das ordens sociais e estas emoções desencadeadas. Sem conseguir expressá-lo com base
numa análise aprofundada na altura, tinha a noção do impacto do valor simbólico e da violência simbólica da língua portuguesa. A análise do impacto
destes viram a se mostrar mais salientes nos próximos estudos.
Neste estudo saliento o que os jovens descrevem em relação as suas práticas
multilingues: i) a fluidez no uso dos códigos, ii) a perceção de uma ausência
de prescrição; iii) o senso de humor, a criatividade e a inovação, iv) a transgressão e a euforia ligada à transgressão, v) a reivindicação do espaço e/ou a
contestação das ordens sociais de monoglossia e vi) a existência de um espírito
crítico. O uso da língua do ex-colonizador em combinação com o Inglês e as
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línguas africanas é uma prática que, dependendo das especificidades da situação, considera-se uma transgressão das ordens sociais em relação às práticas
linguísticas. Considera-se às vezes como uma reivindicação do espaço.
As perspetivas dos jovens revelam o impacto das ideologias monoglóssicas
e do valor simbólico do Português que se baseia em ideologias puristas e nacionalistas e na doutrina de uma língua – uma nação que se construiu na interseção dessas duas ideologias. Nos discursos, nota-se também os ecos da globalização como um veículo de neoliberalismo e o seu modelo de desenvolvimento para os países ‘em via de desenvolvimento’. Existe uma nítida relação
entre o discurso político do governo sobre a importância fulcral do Português
para o desenvolvimento do país e a importância que os pais, em muitos dos
exemplos, deram ao uso de Português em casa. É interessante notar que essas
ordens sociais em relação ao uso das línguas em casa são mais preponderantes
na província de Maputo. Os jovens apontam para uma dupla subordinação/supressão em relação a essas ordens; quer do sistema educativo quer dos seus
próprios pais. Vivem uma experiência dos seus espaços vividos, ou seja, os
seus espaços para ‘craft selves’, ‘ser’ diminuírem. Os jovens maputenses ao
falarem ‘mistura’ estão a contestar essa inibição, ou seja, a violência simbólica, imposta pelos pais em ‘translinguarem’ o seu espaço. Estas constatações
estão coesas com um enquadramento Bourdieuano e mostram o impacto da
expansão das instituições, em particular a escola, na propagação dos produtos
culturais e do valor simbólico da língua portuguesa que analiso no âmbito do
estudo IV.
O estudo é a primeira abordagem da orientação estratégica dos falantes na
distribuição espacial dos recursos linguísticos e o seu significado social, e é a
primeira atestação das práticas multilingues no contexto moçambicano. Estas
práticas são descritas ao nível teórico ao aplicar diferentes categorizações.
Adotei uma combinação de ‘languaging’ [fala] e a noção ‘translanguaging’
(Li Wei, 2011, 2018). Outras categorizações são: o ‘code-meshing’ (Canagarajah, 2013) que ao meu ver reflete a linguagem como um objeto, ou algo cuja
locação é fora do indivíduo. Desta forma ao aplicar a noção ‘code-meshing’
dá-se a sensação que as línguas podem se acrescentar um por um no repertório
como se as línguas fossem objetos. Outros teóricos, tais como Jørgensen, Karrebæk, Madsen e Møller sugeriram ‘polylanguaging’ (2011). A maior diferença entre esta noção e a noção ‘translanguaging’ de Li Wei é que o ‘trans’ a
aponta a uma transgressão, enquanto o ‘poly’ aponta apenas a um uso de múltiplos recursos linguísticos.
Li Wei (2018) abriu um debate sobre a possibilidade de desenvolver uma
teoria das práticas de ‘translanguaging’. É uma perspetiva interessante e que
é coesa com a tentativa deste trabalho de trabalhar na interseção entre empiria
e teoria no âmbito da colonialidade contemporânea. Além disso, é interessante
a luz das explorações das abordagens de Bourdieu (1977) que faço no estudo
IV e a luz dos trabalhos de Gabriela Veronelli (2016, 2015) sobre a necessidade de enfatizar a experiência vivida, a subjetividade e a intersubjetividade
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na produção de saber descolonial e as suas propostas em relação à linguagem
na colonialidade. Embora considero este trabalho numa fase exploratória encontro sintonia entre os apelos da Veronelli e o que tenho pretendido realizar
no âmbito deste conjunto de estudos.
O estudo pretende contribuir com dados empíricos que possam moldar os
desenvolvimentos teóricos e o cunho de conceitos que não são moldados em
torno de modelos eurocêntricos.
Um dos desafios consistia em manter uma perspetiva ‘emica’ e amplamente
empírica e ao mesmo tempo entrar num diálogo com os discursos canónicos
na disciplina e nos meios em que me encontrava onde os conceitos e noções
muitas vezes precisam de ser conhecidos e aceites. As descrições da realidade
desses jovens entraram ‘em choques’ pelo alto nível da complexidade e, em
particular, pelas dinâmicas da espacialização da distribuição dos recursos linguísticos observados. Além disso observava-se uma grande variação estilística. As observações pareciam não se conformar com as ideias e as construções preexistentes e canónicas da academia. Nem se conformavam com muitas das teorias e materiais empíricos que encontrei. Adotei os conceitos ‘languaging’ e de ‘translanguaging espaço’. Optei por esta combinação para
transmitir o que observava, embora tivesse ainda um grande senão. Considerava que houve uma nítida distinção entre as práticas multilingues que incluíram uma dimensão de ‘transgredir’ (e consequentemente uma produção de
espaço) e outras práticas multilingues. Usei as duas noções para comunicar a
separação entre os dois conceitos com base nos discursos metalinguísticos.
Na altura, ainda não tinha analisado integralmente os dados quantitativos e
em particular os diários linguísticos. As reações que recebi surgiram parcialmente, por causa do paradigma que adotei e por causa da noção de ‘translanguaging’ que na altura tinha sido pouco usado no meio onde me encontrava.
Considero que existiu e, de certa forma continua a existir, uma tendência de
analisar a língua como ‘uma assemblagem de traços lexicais e gramaticais’ e
também uma preferência pela homogeneidade e a simplicidade no meio académico. Procurei evitar descrições que poderiam ser percebidas como desarrumadas ‘messy’. Na altura procurava enquadrar o estudo aplicando um ponto
de referência minimamente aceite e centrei-me na discussão sobre o repertório
linguístico e as práticas multilingues. Este posicionamento levou a constatações que a posterior, e com acesso às análises quantitativas já realizadas do
material recolhido, gostaria que tivesse apresentado de forma mais assertiva
onde assumia a apropriação das análises e incluiria maior análise ao nível
meta- pragmático e socio semiótico, o que exploro nos estudos III e IV.
Numa retrospetiva, a minha experiência é um exemplo da hegemonia académica e como responder aos dados empíricos que não refletem as ‘construções’ vigentes. As minhas experiências também refletiam o meu posicionamento nas zonas limiares do campo académico e o encontro com um novo
mercado. Refletem que os produtos culturais exigem um reconhecimento para
ter valor socialmente aceite.
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Prevendo questionamentos mais específicos sobre a génese das práticas
multilingues, posso já subscrever que acredito que as práticas multilingues já
vinham sendo realizadas, mas que têm aumentado com a maior intercontetividade dos campos e dos mercados. No entanto a novidade no âmbito dos jovens
moçambicanos reside primeiro na sua propagação e o seu uso predominante e
segundo na integração da língua portuguesa nas práticas multilingues. Esta
integração desencadeia processos socio-semióticos e junta campos e mercados
com ordens sociais distintos. Adotei a noção de translinguajar para evidenciar
a dimensão de construção de espaço que ressoava com o que tinha observado
nas discussões metalinguísticas entre os jovens. A posteriori gostaria que tivesse incluído de forma explícita a perspetiva da colonialidade do ser na análise, o que trato no estudo III.
No entanto, no conceito de Li Wei (2011) era difícil distinguir entre as práticas que envolveram e não envolveram a construção de espaço, e consequentemente distinguir entre ‘languaging’ que envolvia recursos linguísticos pertencentes a sistemas linguísticos diferentes e o ‘translinguando espaço’ que
envolveria uma ‘transgressão’. Constato que Li Wei tem reenquadrado o
‘translanguaging’ no âmbito dos seus trabalhos mais recentes (Li Wei 2018).
Como já referi considero uma combinação duma teoria das práticas de ‘translanguaging’ com base na experiência vivida de colonialidade contemporânea
uma pista promissora para estudos no futuro. Observo que recentemente se
tem debatido a noção de ‘trans’ em situações tais como ‘Trans-spatial Utopias’ de Claire Kramsch (2018), ‘Translingual Practice as Spatial Repertories: Expanding the Paradigm beyond Structuralist Orientation’ de Suresh
Canagarajah (2018) que oferecem contribuições em relação às novas epistemologias e ontologias no estudo da linguagem nos contextos multilingues e
sobre as práticas multilingues. Gostaria de incorporar as perspetivas de colonialidade, ou seja, descolonialidade neste debate. É interessante notar o ‘novo’
interesse do espaço de Canagarajah (2018) e que ressoa com o que pretendo
investigar, em particular, nos estudos II e IV. Portanto Kramsch (2018), de
forma muito pertinente chama a atenção à necessidade de não se desatender
as diferentes temporalidades. Considero este comentário de Kramsch (2018)
particularmente salientes na pós-colonia.
O monopólio na definição do saber pode causar um desinteresse em relação
às práticas que caiem fora da ontologia e da tradição epistémica. Acredito que
seja o caso em relação às práticas multilingues descritas no âmbito do meu
trabalho. Apesar de terem possivelmente já sido praticadas a algum tempo,
são descritas pela primeira vez no contexto moçambicano, em estes dois estudos; ‘Translinguando espaço?’ e ‘Não pode dzi kwela chapa’.
Estudo III, ‘Trajo Português – destrinçando a sociogénese nos diálogos
fanonianos dos jovens moçambicanos’, coloca o foco no papel das ideologias
para a construção de categorizações sociais que servem como meio para desumanização e para regimentar o direito à existência ou à legitimidade na mo-
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dernidade. Analiso a experiência vivida por jovens moçambicanos, focalizando a dimensão intersubjetiva da linguagem. O estudo evidencia não só a
importância do reflexo do outro no processo de constituição do sujeito, aquilo
que se descreve como ‘a relação eu e o outro’, mas igualmente a relação entre
a constituição do sujeito e o social (ou seja, socio-histórico), o que Fanon descreve como ‘a sociogénese’. Ao nível teórico e conceitual, mostro a vigência
da noção de ‘intersubjetividade’ para extrair a dimensão socio-histórica. Proponho uma releitura de Fanon, demonstrando como a noção da intersubjetividade serve na destrinça das dinâmicas de corporização e internalização das
ideologias e das categorias sociais. Dou como exemplo ‘o assimilado’ que refrata o racismo, e que conduz a uma reprodução de condições de colonialidade
hoje em dia.
O estudo analisa as práticas discursivas e as reflexões dos jovens moçambicanos à luz de teorias sociolinguísticas e da noção de intersubjetividade
(Busch, 2017, 2015; Duranti, 2010). Medeio um discurso entre os textos de
Fanon e os discursos dos jovens moçambicanos. Desta forma demonstro a vigência da noção de sociogénese de Fanon para desenredar as experiências vividas, as subjetividades e intersubjetividades em contextos temporalmente posicionados na pós-colonialidade mas amarrados ainda em condições de colonialidade.
Constato que ideias e conceitos destinados a serem emancipatórios, às vezes, acabam por reforçar as desigualdades existentes ou por criar novas (Heller
e McElhinny, 2017). Um exemplo é a noção do ‘Homem Novo’ que, ao meu
ver, continua a sustentar a endogeneização de racialização da política assimilacionista do regime colonial. Observa-se que no contexto moçambicano e
nessa era de globalização, a racialização se justapõe a um ódio do pobre. A
expansão da língua portuguesa em novos espaços traz uma vernacularização
de alienação (Mbembe, 2017) que desencadeia uma perceção de espaço vivido
cada vez mais restrito para a expressão das práticas socioculturais africanas e
que nos diálogos se materializa como processos de auto-clivagem (cissiparidade). Foco-me no texto Pele negra máscaras brancas (1952) e na discussão
da linguagem (capítulo 1) e da experiência vivida do negro (capítulo 5) e
afloro o processo de vir a ser na colonialidade contemporânea quer do indivíduo, quer dos seus recursos linguísticos, relacionando a sua relevância com os
debates atuais sobre a produção de saber e o que Mignolo e Walsh (2018)
descrevem como o poder-saber, ou seja, os processos que gerem a construção
da ontologia e da epistemologia aceites.
Apesar dos seus altos níveis de autorreflexão, os jovens encontram-se frequentemente ‘no estado de não ser’ ou numa zona fronteiriça de imobilidade
e invisibilidade quer dos seus recursos socioculturais quer de si-próprios. Os
jovens encontram-se no que Fanon descreve como o estado de não ser, onde
o seu ser já não é legítimo. Essa experiência reflete, a meu ver, dois processos
chave na obra de Fanon e nas condições de colonialidade: o mais profundo é
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o vir a ser homem, ou seja, neste caso, o vir a não ser homem. O estudo apresenta vários exemplos de demarcações discursivas onde os jovens moçambicanos se tornam desumanizados em forma de várias categorizações onde são
apresentadas como algo aquém do homem. Este processo é descrito como
objetivação. Gordon Lewis descreve o processo de objetivação (Lewis, 2015,
p.88) e exteriorização na obra de Fanon, aplicando uma das citações fanonianas mais conhecidas: ‘Veja, um preto’ [Tiens, un nègre] (Fanon, 2008 [1952],
p. 105). Lewis sublinha que pode ser a mensagem-chave na obra de Fanon.
Este estudo apresenta experiências vividas de jovens moçambicanos que
vivem esta objetivação nas suas vidas quotidianas. A temática ressoa com a
filosofia hegeliana e a questão de ‘ser para o outro’ Fanon adota uma perspetiva descolonial e comenta que ‘qualquer ontologia se torna irrealizável em
uma sociedade colonizada e civilizada’ (Fanon, (2008 [1952], p. 103). Veronelli (2016) apela para um aumento no elenco dos estudos que investigam as
experiências vividas de colonialidade. Indo além deste apelo, viso neste estudo
iluminar as dinâmicas por trás dos processos de perpetuação ou reprodução da
colonialidade contemporânea. O estudo mostra a violência simbólica e a reprodução que os próprios indivíduos conduzem através da incorporação de
inferioridade. Esta dinâmica instiga uma autocensura e uma auto-invisibilização. É interessante notar a sintonia entre Bourdieu e Fanon em relação às análises que fazem sobre os impactos da violência simbólica. A análise de Fanon
é mais profunda em relação aos impactos psicológicos. Pode se questionar a
pertinência de enfatizar a violência simbólica num contexto onde existem outras manifestações de violência mais profusas. No entanto, com base neste
estudo pode-se contatar que a violência simbólica é saliente nas experiências
vividas apesar de talvez ser a forma de violência menos visível.
Nos diálogos refletem-se as diferentes subjetividades e uma luta interna
muito similar a que Frantz Fanon descreve como a cissiparidade. Os resultados do estudo III, assim como os resultados dos estudos II e IV, apontam os
processos internos como fundamentais. Estes processos internos, dão maior
importância ao ‘imaginário do outro’ frequentemente incorporado em vez de
‘o outro’ concreto e material na interação. Esta constatação fortaleceu-se ao
longo do processo de pesquisa. Duranti (2010) descreve na sua releitura da
intersubjetividade na fenomenologia existencial de Husserl (1960 [1931]), que
‘o outro’, pode ser tanto um ‘outro’ refletido num processo interno como um
‘outro’ que se encontra no plano concreto e material numa interação. Estudos
anteriores sobre a intersubjetividade, pelo menos no âmbito da sociolinguística, têm dado maior atenção às interações materiais. Os resultados em relação
à intersubjetividade na colonialidade contemporânea dos jovens moçambicanos podem servir para envigorar e melhor entender a dinâmica entre o ‘imaginário do outro’ em relação aos processos de perceção de fronteiras ou limites, e a negociação, a contestação e a reprodução desses no espaço social,
dando maior enfoque na corporação e na internalização/interiorização das
fronteiras.
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Além disso, através da combinação da análise das categorizações sociais
que se refletem nos diálogos pode-se desembrulhar a sociogénese, estabelecendo o vínculo entre as ideologias e as construções sociais nesses reflexos do
‘outro’ ou do ‘imaginário do outro’. Este ‘imaginário do outro’ é a própria
manifestação da violência simbólica o que torna uma leitura paralela de Bourdieu e Fanon muito poderosa no entendimento da linguagem na colonialidade.
Entre outros teóricos encontro também uma ressonância entre a experiência
vivida de linguagem (e de negridão) de Fanon e a noção de experiência vivida
de linguagem de Busch. Essa releitura de Fanon ‘nos diálogos fanonianos’ à
luz das noções mais recentes da sociolinguística facilita a destrinça os vínculos
ideológicos e as categorizações sociais que se refletem na relação entre o eu e
ou outro, ‘o estado de não ser’, que envolve o ‘eu dividido’, ou seja, ‘a cissiparidade’. Esta releitura de Fanon e o seu diálogo com base nas práticas discursivas de jovens moçambicanos deste estudo, permite (re)introduzir a relação intersubjetiva na noção de sociogénese, e, desta forma, mostrar que é um
conceito de nexo poderoso para estabelecer o elo entre o indivíduo e o social
e a sociogénese na colonialidade contemporânea.
Uma reflexão final, e com base nas leituras de textos que adotam perspetivas de descolonialidade, o estudo da experiência vivida da linguagem na colonialidade com base numa teoria da prática podia ser uma área promissora
nos estudos futuros.
A leitura de Fanon e Bourdieu em paralelo tem inspirado uma perspetiva
comparativa aos dois teóricos. Desta forma, posso constatar que ambos oferecem conceitos que estabelecem vínculos entre o individual e o social (incluindo o nível político e as instituições de poder) e consideram que os dois níveis
não se podem separar. Ambos destacam a corporização do valor simbólico e
a violência simbólica como acabo de descrever.
Considero esta corporização particularmente explicita na discussão de Fanon e a sociogénese nos ‘Diálogos fanonianos’ e na corporação do espaço no
‘hexis’ criando ‘histereses’ no Bourdieu, no ‘Não pode dzi kwela chapa’.
Estudo IV, ‘Não pode dzi kwela chapa. Bourdieuan social distinctions in
Mozambican postcolonial nation-building’.
Trago Bourdieu à pós-colonia apesar de alguns pensarem que suas as teorias
não são adequadas para refletir a complexidade de um habitus conflituoso e
imbricado que se vive em contextos pós-coloniais. Em relação à experiência
vivida da linguagem nos contextos pós-coloniais é em particular a sua ênfase
no papel das instituições estatais como difusores do valor simbólico e dos produtos culturais que o torna relevante. Neste estudo posicionado no âmbito da
sociolinguística crítica, procuro precisamente adotar as noções de ‘distinção’
e ‘habitus’ de Bourdieu para entender o papel da linguagem e do poder simbólico em configurações pós-coloniais do Sul Global. Estes contextos enfrentam processos de transformação social, globalização, criação-nação pós-colonial e expansão do sistema educativo, desencadeando um falante de múltiplos
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níveis [‘scales’] em conflito. Exibindo o caso de Moçambique, o estudo combina dados multiníveis; historiografia, dados ‘big picture’ da cidade de Maputo e um estudo empírico e inspirada pela ‘etnográfica’ de um bairro na ‘faixa
pobre’ da cidade, para mostrar complexidades e o que à primeira vista pode
parecer uma dinâmica contraditória.
Uma das vantagens das teorias de Bourdieu é que oferecem uma abordagem para analisar vários campos e mercados interconectados. Isto permite
analisar a experiência vivida de mobilidade quer dos recursos linguísticos,
quer dos outros recursos, ou seja, das várias formas de capital. Num contexto
pós-colonial com os seus padrões de racismo e uma segregação socio-espacial
e racial hegemónicos esta possibilidade torna-o particularmente interessante.
No estudo, a experiência vivida dos jovens é investigada cruzando escalas e
mercados. Desta forma procura-se salientar a importância não só do capital
cultural que frequentemente está no centro de atenção, mas também a importância do capital económico, incluindo o(s) campo(s) e o(s) mercado(s) económico(s). É evidente que existe uma interconexão entre estes campos e a
concentração de uma elite política, económica e cultural como tenho descrito
no caso de Moçambique. Esta concentração entre campos é um traço reconhecível noutras configurações pós-coloniais. As disparidades, a discriminação
económica e a violência económica poucas vezes são integradas nas análises
no âmbito da sociolinguística que tendem a ser enfocadas, ou até parciais.
Tenho adotado uma abordagem cautelosa e apenas apresentado algumas
reflexões e análises, incluindo apresentações de dados oficiais, mas considero
a interconexão entre as análises do(s) campo(s) e mercados económico e cultural indispensável para entender os discursos fronteiriços e a questão da exclusão e da imobilidade na pós-colonia.
Um exemplo saliente que surgiu no âmbito deste trabalho é a valorização
que esta sendo cada vez mais regida pela monetização em qualquer campo ou
mercado. Considero esta perspetiva pertinente e insuficientemente estudado
numa perspetiva de experiências vividas e subjetividades nas condições de
colonialidade. A implicação seria de aprofundar os estudos da economia política e a interconexão entre campos e mercados.
Investigando as experiências vividas de jovens moçambicanos na cidade
de Maputo, capital de Moçambique, verifica-se como as desigualdades socioeconómicas se espelham nas desigualdades sociolinguísticas e até mesmo no
espaço urbano material. O que poucas vezes se coloca em discussão é como
se reforçam as desigualdades e as violências nos campos e mercados interconectados. No estudo III ‘Diálogos Fanonianos’ fala-se da justaposição entre
o racismo e o ‘ódio do pobre’. O exemplo empírico serve para ilustrar este
tipo de interconexão entre formas de capitais, campos e mercados. Neste aspetos as configurações pós-coloniais são muito mais complexas e emaranhadas nos padrões socio-historicamente produzidos. Este ponto é chave e também salientado no Conversations with Bourdieu: The Johannesburg Moment
de Karl von Holdt e Michael Burawoy (2012).
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Com base nos resultados, pode se constatar que os padrões de racismo e as
categorizações sociais de desumanização estão interrelacionados com a ecologia linguística. Isto quer dizer que é o valor simbólico e a valorização pecuniária que são corporizadas e naturalizadas e que sustentam as distinções. A
valorização com base nos valores pecuniários, ou seja, a monetização estabelece uma interconexão entre as formas de capital. As corporização e ‘naturalização’ instigam uma nova dinâmica das línguas pós-coloniais, que apesar de
serem ‘endogeneizadas’ e submersas numa ecologia radicalmente diferente de
práticas fluídas e multilíngues, mantêm e exacerbam - estratificação socioeconómica local e a restituição da condição de colonialidade pós-independência. A propagação dos padrões de racismo sendo uma destas condições de colonialidade contemporânea.
A dinâmica da diferenciação social é outra temática que surgiu como saliente nas experiências vividas dos jovens moçambicanos. Esta diferenciação
social ocorre à vários níveis (ou seja, escalas). Existem ‘fronteiras’ porosas,
mas outras que são ‘não travessáveis’. Em consequência a mobilidade percebida e vivida estão contidas. As diferenciações, ou seja, as distinções sociais,
observam-se no âmbito da chamada ‘faixa pobre’. Existem duas dinâmicas
simultâneas: uma ao nível do bairro e das zonas onde residem a maioria da
população e outra dinâmica ao nível da cidade de Maputo vista numa perspetiva que descrevo como ‘big picture’. Nesta perspetiva ‘big picture’ a cidade
de Maputo mantem a sua estrutura dualista e as disparidades em vários campos
e mercados aumentam.
O estudo ‘Não pode dzi kwela chapa’ baseou-se em algumas noções de
Bourdieu, tais como ‘distinção’, ‘habitus’, ‘campo’ e ‘mercados’, para mostrar
como as distinções sociais, através do uso do português, se desenrolam linguística e socio-semioticamente dentro da matriz multilingue do Moçambique
pós-colonial. Além disso, mostra como a circulação e a valorização das línguas e a posição da juventude no mercado linguístico refratam suas possibilidades (posições nos campos educacional e económico) e posições no espaço
urbano material e até como as ‘posses’ [affordances] podem carregar a(s)
forma(s) linguística(s). Essas formas linguísticas podem-se referir a ‘o nosso
português’, mas também às práticas descritas como multilingues neste estudo
e práticas de ‘languaging’. Neste sentido os dois estudos; ‘Português Oral de
Maputo’ e o ‘Translinguando espaço?’ complementam-no.
Considero que Bourdieu oferece um conjunto de noções vigorosas para
destrinçar a complexidade no contexto pós-colonial e nos permite uma análise
multiníveis i) do ‘campo geral do poder’, ii) dos ‘campos’ e ‘mercados’ específicos, e iii) ‘o habitus’ que estabelece o elo entre o individual e o social,
através das ‘estruturas estruturantes’. Incluindo o espaço material urbano estabeleço um vínculo entre o poder e o espaço como discutido no enquadramento teórico. As interconexões entre o campo geral do poder e os campos
específicos permitem incorporar e levar a cabo diferentes dinâmicas em campos diferentes, como tenho ilustrado no estudo. Além disso permitem tomar
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em consideração os processos globalizantes em diferentes campos e como estes se refletem nos mercados, dependendo dos posicionamentos. Um outro aspeto que saliento no estudo é o impacto do(s) ‘habitus’ imbricado ou conflituante e o impacto da corporação, o ‘hexis’, do ‘habitus dividido’.
A abordagem quantitativa em combinação com discursos metalinguísticos
e inspiradas pela etnografia oferecem uma base sólida para indicar processos
meta-pragmáticos de ‘enregistrement’ quer no caso do português oral de Maputo, quer em relação às práticas multilingues. A abordagem transversal comparativa entre dois pontos temporais distintos (diacrónica) serve como uma
base para investigar um conjunto de traços em vez de focalizar apenas num
traço nos processos de ‘enregistrement’.

81

82

VI Reflexões sobre os resultados

Nesta seção apresento primeiro algumas reflexões sobre as contribuições deste
conjunto de estudos ao nível teórico e conceitual. Em seguida, reflito sobre a
abordagem, e o que considero ser a mais valia de uma abordagem a vários
níveis. No fim, apresento algumas reflexões sobre os resultados do conjunto
de estudos em relação às perguntas de pesquisa.
As perspetivas pós-estruturalistas em várias disciplinas, incluindo a da sociolinguística, o ressurgimento das perspetivas de economia política no âmbito da sociolinguística e a antropologia linguística, o ‘mainstreaming’ ou seja
o ‘branqueamento’ no sentido fanoniano das perspetivas pós-coloniais no âmbito da academia, são todos processos que têm contribuído para fortalecer a
relevância e espalhar o interesse pelas desigualdades, envolvendo as pessoas
que vivem nas margens ou no limiar social abrangidas pelos processos sociais
de inclusão e exclusão, pelas subjetividades conflituantes e pela alienação. A
emergência das perspetivas da colonialidade, da modernidade e da descolonialidade e a rutura entre a colonialidade e a geoespacialidade têm oferecido
uma via para dar visibilidade ao Sul no Norte e ao Norte no Sul. Embora tenha
exibido o Sul no Sul, acredito que as temáticas e os resultados tenham relevância para o Sul no Norte.
Começo por apresentar o que considero a contribuição chave ao nível conceitual da tese que consiste numa releitura de Fanon e uma reconfiguração da
noção de sociogénese. A leitura paralela de Fanon e Bourdieu (estudos III e
IV), onde levei Fanon à sociolinguística e Bourdieu à colonialidade contemporânea permitiu-me ver a ressonância entre os dois teóricos. Ambos consideram o individual, incluindo os processos ‘internos’, e os processos sociais
como inseparáveis na análise da sociedade e, no caso de Fanon, em condições
de colonialidade. Os dois contribuem para chamar atenção à internalização e
à corporização do valor simbólico e consequentemente da violência simbólica.
Frantz Fanon salienta a violência em todas as suas manifestações.
Esta reflexão inspirou-me a procurar aprofundar a análise através da intersubjetividade como sugerido por Duranti (2010) na releitura do Husserl (1960
[1931]) onde salienta a dimensão ‘interna’ da intersubjetividade. Levando esta
dimensão interna da intersubjetividade ao paradigma de mobilidade e de complexidade, e sobretudo às condições de colonialidade, tornam os conceitos
como a sociogénese e a cissiparidade de Fanon e ‘o habitus’, ‘o hexis corporal’
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e o ‘histerese’ de Bourdieu ainda mais poderosos para mostrar a complexidade
e envolver uma análise a vários níveis. As noções de Fanon e Bourdieu oferecem não só o nível individual, mas também, ao meu ver, são conceitos do nexo
que abrangem os processos e os entrecruzamentos entre o individual e o social
(incluindo o nível político). Desta forma, pode-se responder ao apelo da Vernoelli (2016) em relação ao estudo da linguagem, das subjetividades e das
intersubjetividades na colonialidade como também incluir os projetos políticos e as instituições de poder.
Blommaert sugeriu uma releitura de Bourdieu sublinhando que, no fundo,
o ‘habitus’ é um conceito de nexo. É com base nesta leitura que o aplico no
estudo IV desta tese (Blommaert 2015). Ao meu ver os conceitos de nexo são
contribuições importantes para responder às novas epistemologias e ontologias da sociolinguística crítica e da economia política. Existem outros conceitos de nexo, tais como a análise de nexo sugerido por Scollon e Scollon (Scollon e Scollon 2003) usado em ‘comunidades de prática’ [communities of practice]. No Martin-Jones e Martin (2017), Hult (2017) apresentam o uso deste
conceito. Hult é um dos teóricos que tem adotado este conceito, que junta três
perspetivas; o corpo histórico, a ordem interacional e a atividade social. Porém, este conceito de nexo, centra-se na atividade social material e não reflete
(pelo menos não de forma explícita), a dimensão interna da intersubjetividade,
o reflexo do ‘outro imaginado’ na relação intersubjetiva.
Os resultados mostram que os processos internos na intersubjetividade são
fundamentais para entender ‘a desordem interacional’ na colonialidade. Com
base nos resultados a internalização ou a naturalização da inferioridade são
salientes nas experiências vividas. Frantz Fanon descreve esta internalização
da objetivação como a cissiparidade. As dinâmicas observadas e os resultados
dos estudos contribuem ao reconhecimento da corporização do valor simbólico como sendo um fator fundamental, que pode inibir, ou limitar, a transformação social. As teorias e as abordagens de Frantz Fanon e Bourdieu servem
para se complementar. As estruturas estruturantes são uma dinâmica chave no
‘habitus’ de Bourdieu. Ao incluir as perspetivas de descolonialidade estabeleço também um elo entre a colonialidade do ser (ver Mignolo, 1995, Maldonado-Torres, 2011; Veronelli, 2015) e mostro a importância do estudo da linguagem e a intersubjetividade na colonialidade. Os exemplos mostram que
não há subjetividade sem intersubjetividade.
O conjunto de estudos e a reflexão introdutória mostram como as teorias e
os conceitos hegemónicos não servem para desenredar e descrever esta ‘desordem interacional’, baseada na relação binaria de superioridade/inferioridade.
O conjunto de estudos apresenta experiências vividas de jovens moçambicanos que vivem a pobreza e a negridão’ e vivem a experiência da objetivação
nas suas vidas quotidianas. A temática ressoa com a filosofia hegeliana e a
questão de ‘ser para o outro’ Fanon adota uma perspetiva descolonial e co-
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menta que ‘qualquer ontologia se torna irrealizável em uma sociedade colonizada e civilizada’ (Fanon, (2008 [1952], p. 103). Veronelli (2016) apela para
um aumento no elenco dos estudos que investigam as experiências vividas de
colonialidade e sem conhecer o apelo é o que fiz neste estudo.
Ao nível metodológico considero que Bourdieu oferece uma metodologia
a vários níveis que tenho adotado. Centrei-me nesta abordagem para desvendar as dinâmicas aparentemente contraditórias da propagação da língua portuguesa em diferentes escalas, colocando em primeiro plano os diferentes padrões de práticas linguísticas observadas na cidade de Maputo; a cidade de
‘cimento’, onde as pessoas bem posicionadas na maioria dos campos e mercados, incluindo o económico vivem. A maior parte das pessoas vive nos bairros de faixa pobre de Maputo, designados os bairros de Maputo ‘caniço’.
Desta forma procurei analisar as interconexões entre diferentes posicionamentos em campos e mercados diferentes: epistémico; económico; educacional;
linguístico; e o espaço material urbano e a perceção e a construção discursiva
das fronteiras sejam elas linguística, a simbólica, a económica e o espacial (na
sua concretização no espaço material urbano).
Em relação à abordagem multinível, vejo a minha contribuição como um
primeiro passo em relação à análise profusamente social com uma perspetiva
abrangente entre vários campos: o campo linguístico, o campo educacional, o
campo económico e o espaço material urbano. Ao incluir o espaço urbano na
análise, proporciono uma análise do impacto das (in)visibilidades, do sistema
de valorização epistémica e económica e a relação ‘dialética’ entre os processos socio-semióticos e a materialidade nas suas dimensões económica, e espacial. Acredito que sejam estes processos entrelaçados que apoiam o que vejo
como ‘o ódio do pobre’ na colonialidade contemporânea e que, no caso de
Moçambique, resulta numa endogeneização do racismo. A sociogénese encontra-se, ao meu ver, no cerne deste processo.
A análise abrangente entre campos e mercados permitia identificar os processos discursivos de reprodução de uma fronteira material e simbólica que perpetua uma estrutura dualista da cidade de Maputo nos mercados linguístico,
educacional e económico também refletida no espaço urbano material, reproduzindo as condições de colonialidade pós-independência. A análise em múltiplas camadas, portanto, permite divulgar a reprodução da segregação socio
espacial hegemónica que encontra reflexo nas geografias de desigualdades socioeconómicas espelhadas nas desigualdades linguísticas e vice-versa que
uma análise mais estreita de um nível não revelaria.
Indo aos bairros, o relato etnográfico demonstra como a expansão da educação fornecida pelo Estado (e outras instituições do Estado) não só introduz
uma nova língua, nomeadamente a portuguesa, mas também serve para expandir produtos culturais nas vidas quotidianas e até aos espaços mais íntimos
dos jovens moçambicanos. Os exemplos mostram como vestem o português
no corpo e levam consigo o(s) sistema(s) de valorização e legitimação associado(s) às instituições e à educação do Estado. Além disso, mostram como essa
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expansão tem efeitos disruptivos exibidos através das ordens conflituantes de
legitimação e valorização que esses jovens adultos enfrentam em sua vida cotidiana e socialização. A violência simbólica destes processos na constituição
do sujeito e aprofundado nos ‘diálogos fanonianos’ é notável. Concomitantemente o neoliberalismo fortalece o processo de corporação e internalização do
sistema de valorização baseada em monetização. Os resultados apontam para
a importância da corporização [embodiment] e da internalização desses.
Como já referi acima, o cerne do estudo destas dinâmicas, ao meu ver, encontra-se nos conceitos do nexo entre o individual e o social. Este enfoque
atualiza-se, ao meu ver, quando se analisa os impactos do neocapitalismo e a
globalização que apoiam uma reconfiguração que tem impactos para a locação, ou seja, as locações da ‘governamentalidade’, deslocando a regulamentação das instituições nacionais e colocando maior papel na autorregulamentação dos indivíduos e nas instituições globais e dos processos globalizantes dos
mercados. Embora não tenha desenvolvido este argumento no âmbito dos
meus estudos, considero uma área pertinente a considerar no âmbito do desenvolvimento conceptual dos conceitos de nexo, tais como a da sociogénese.
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Quais são as mudanças do Português Oral de Maputo no período
pós-independência?
A primeira pergunta de pesquisa sobre as mudanças do Português Oral de Maputo desde a independência é amplamente respondida, de ponto de vista estrutural, no estudo I. Quando cruzo os resultados deste estudo com os dados e
resultados dos outros estudos no âmbito deste projeto, posso acrescentar várias
constatações:
A primeira é que os jovens têm a perceção da existência de um Português
descrito como ‘àquele Português’, ou ‘o nosso Português’, e que ‘àquele Português’ tem os traços observados no estudo I. Esta constatação atesta a perceção de um Português Oral de Maputo que os jovens usam, consideram ‘o nosso
Português’ e que é diferente da norma. Além disso, confirma que os jovens
têm perceções das fronteiras linguísticas distintas entre ‘o nosso Português’ e
‘a norma’.
A segunda é que os jovens fazem uma autoavaliação da sua competência
com base em ideologias da ‘língua pura’.
Um terceiro ponto é que existe um sistema de valorização ligado a ‘aquele,
o nosso Português’ e ao ‘o Português bom’. No entanto esta valorização varia
entre contextos e em níveis diferentes. Esta variação tem uma dimensão espacial material. Com base nas abordagens empíricas inspiradas pela etnografia
e os discursos metalinguísticos pode-se constatar que os jovens às vezes se
constituem como ‘guardiães da língua pura’ discursivamente reproduzindo o
‘poder-valor’, o que acontece quando corporizam as ordens do espaço educacional.
Em suma, verifica-se a existência de uma ideia sobre um Português puro
com fronteiras linguísticas definidas. Esta ideia é vigente. Ademais, existe
uma prática da língua portuguesa, ‘o nosso português’ que ao nível meta-pragmático tem os seus padrões ou uma ordem indexical (Silverstein, 2003, Agha,
2005, 2007). Analisado em conjunto com os estudos II, III e IV pode-se constatar que a ordem indexical do ‘nosso português’ é socio-espacialmente contida e conferida à faixa pobre da cidade e aos ‘bolsos’ [pockets] que fazem
parte do que Bourdieu descreve como ‘campos autónomos’, por exemplo na
cozinha do ‘patrão’, no ‘chapa’ [pequeno autocarro/transporte público privado]. Quando saem fora do bairro e entram no centro da cidade, na zona de
Maputo ‘cidade de cimento’ existe um outro mercado, e que não reconhece o
‘nosso Português’ da mesma forma. Este outro mercado é associado aos seus
sistemas de valorização e legitimação distintos do ‘nosso Português’.
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Quais são as dinâmicas entre a língua portuguesa e as línguas
africanas nos repertórios linguísticos dos jovens moçambicanos?
Os estudos II, III e IV investigam as práticas linguísticas analisando todo repertório. Com base no conjunto de estudos, posso acrescentar várias constatações:
A primeira reflexão que apresento é a do apagamento das práticas multilingues. Considero como muito provável, embora não tenha sido atestado em
estudos anteriores, que as práticas multilingues em línguas africanas têm sido
praticadas em Moçambique desde há muito tempo. Esta tese apresenta dados
e análises sobre o uso da língua portuguesa e a sua dinâmica com as línguas
africanas e os outros recursos linguísticos que probabiliza o pressuposto que
a língua portuguesa tem sido integrada nas práticas multilingues e, que a sua
predominância, tem gradualmente aumentado em conjunto com a propagação
do Português. Sugiro uma endogeneização da língua portuguesa.
A segunda reflexão sublinhada, é que a propagação, ou seja, a endogeneização da língua portuguesa, desencadeia uma maior complexidade e reforça a
diferenciação social em forma de distinções. Esta é a dinâmica que descrevo
no estudo IV. Saliento como a integração da língua portuguesa no repertório
tem reconfigurado a dinâmica e tem impulsionado uma maior espacialização,
ou seja, distribuição mais complexa e fina dos recursos linguísticos. Os resultados mostram como a orientação estratégica dos falantes e o uso dos recursos
linguísticos são estratificados e o capital linguístico alinhado estrategicamente
com o valor económico e simbólico da mercadoria ou do interlocutor. Constata-se que esta espacialização tem uma dimensão material no espaço urbano
e reproduz a fronteira de segregação hegemónica desde o período colonial.
Observa-se a transferência do sistema de valorização do recurso linguístico às
pessoas, seja o ‘eu’ ou o do interlocutor, uma iconização (Irvine, 1989; Irvine
e Gal, 2000).
Mostro no estudo como o valor simbólico da língua portuguesa penetra e
entra nos corpos e mentes das pessoas e embora a língua portuguesa seja endogeneizada continua a portar o valor simbólico que fica internalizado em
conjunto com a sua propagação.
Desta forma, as práticas multilingues servem em formas cada vez mais
complexas como distinções sociais cada vez mais sofisticadas conforme os
recursos aplicados.
Assim sendo, as práticas multilingues podem ser vistas como aspirações
dos jovens de se tornarem ‘dominantes entre os dominados’. No entanto, a
realização da mobilidade social é restringida pelas posições marginais nos
campos e pelas ordens simbólicas de alienação, inferioridade e ilegitimidade
profundamente incorporadas. Além disso, a não convertibilidade do seu capital cultural para além do ‘bairro’ da faixa pobre, infunde a falta de autoestima
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como um cidadão legítimo quando saem fora da faixa pobre da cidade de Maputo. Com base nos resultados verificam-se processos de estratificação em
várias dimensões que também se reflete no espaço material urbano, reproduzindo a segregação socioespacial.

Quais são as ideologias vinculadas nos discursos fronteiriços?
No capítulo IV apresento as ideologias mais salientes que surgiram durante o
processo de pesquisa e que tenho rastreado neste conjunto de estudos. Para
acrescentar, e, como uma reflexão final, constato que a perceção do limite
pode consistir em fronteiras de um sistema linguístico, no estudo sobre ‘o Português Oral de Maputo’, entre sistemas linguísticos que são considerados distintos, como nos estudos sobre ‘languaging’ dos jovens moçambicanos, ‘translinguando espaço?’. Contudo, o limite e a fronteira, podem ser linguística, indexical, simbólica e espacial e refletem-se no espaço socio-espacial e no espaço urbano material, concomitantemente e em dimensões justapostas.
O denominador compartilhado do conjunto de estudos é que o limite é discursivamente contruído com base em ideologias e produz construções que
moldam o ser, o saber e o valor. Desta forma, em última instância, embora
seja subtil ou invisível, trata-se de uma questão de poder. O conjunto de estudos mostra que, embora sejam ecos multifacetados, e multiníveis, platôs ou
patamares diferentes, em todos os casos, o limite é sempre no seu fundo um
reflexo ideológico. As construções de categorias sociais, no fundo, assentam
nas ideologias.
Os estudos tratam de perceções de limites diferentes mas, lidos em conjunto, mostram as ideologias e os discursos que se entrecruzam e os limites
que se reproduzem em novos discursos fronteiriços; a ideologia purista, os
vestígios do imperialismo e do luso-tropicalismo, do nacionalismo e o seu
nexo língua-nação-estado que reestabeleceu a língua portuguesa como um emblema das posições sociais privilegiadas e das categorizações sociais como;
assimilado, alfabetizado, educado, membro de elite, moderno, desenvolvido,
rico, bem sucedido, todos indexados pelo uso do português. Nos discursos ‘de
baixo’ produzidos por jovens moçambicanos verificam-se todos esses ecos
multifacetados, vivem esses ‘imaginários’ que inscrevem uma certa ordem social na mente e no corpo das pessoas e que pode levar a uma aceitação inconsciente das diferenças e hierarquias sociais, a um ‘senso do seu lugar’ e instigar
autoexclusão e autocensura.
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Qual são os impactos destes discursos fronteiriços?
Os processos de subversão ou contestação são frequentemente alvo de interesse académico. As abordagens, os paradigmas e os resultados no âmbito
desta tese representam várias manifestações de cruzamentos dos limites. Será
que o cruzamento é necessariamente uma transgressão? Gostaria de refletir
sobre esta questão em relação à ‘Translinguando espaço?’ Vejo como as práticas multilingues desencadeiam reações afetivas – de alegria, euforia, um sentir de liberdade, uma fuga da prescrição. Serão estas manifestações dos processos de vir-a-ser ao cruzar ‘a linha abissal’ material ou imaginada? Podem
ser vistas na ótica de terceiro espaço (Bhabba, 1994) e como manifestações de
construção de espaço lefebvriano (Lefebvre, 1991), readotado por Li Wei
(2011, 2018) no seu conceito de ‘Translanguaging Space’ onde se produz o
espaço para translinguajar no ato de translinguajar? É o que sugiro no estudo
II. Com base nos relatos dos jovens moçambicanos, sentem, dependendo do
espaço/tempo específico nos discursos situados, que o translinguajar é um ato
de transgressão. Que tipo de transgressão? Com base nas análises, notam-se
cruzamentos dos limites linguísticos (sistemas linguísticos) bi- ou multidirectional. Embora este cruzamento linguístico tenha recebido um interesse académico e tenha desencadeado debates sobre os processos de cruzamento, não
é saliente para estes jovens. As práticas multilingues não representam uma
novidade em si. Com base nos resultados, verifica-se que a perceção de transgressão não é associada ao limite linguístico, mas que a sensação de transgressão se relaciona com a violação das ordens sociais ligadas ao nexo entre o
poder, e os sistemas de produção de saber e a atribuição do valor. Este nexo é
dificilmente desenredável. A sensação de transgressão é mais associada ao
processo de unir o que é separado, sujeito a ordens sociais distintas, conflituosas, incompatíveis. Por que não indexical? É certo que os jovens cruzam uma
fronteira indexical, mas não é esse aspeto que ao meu ver instiga a sensação
de transgressão. Cruzam ‘a linha abissal’, levam consigo os seus recursos
‘desvalorizados’ e as ideologias de heteroglossia associadas às práticas multilingues das línguas africanas, contestam a prescrição e o valor simbólico da
língua portuguesa. Recusam-se a violência simbólica. Este cruzamento é, ao
meu ver, ligado a um processo e vir a ser. Desta forma os jovens tornam as
suas práticas sociais e linguísticos e si-próprios visíveis. Este processo, como
já tenho salientado, é frequentemente interno. A sensação de transgressão é
desencadeada pelo cruzar da fronteira simbólica, muitas vezes corporizada e
internalizada. Muitos sociolinguistas diriam que essas fronteiras são indexicais. Cruzam sistemas linguísticos, indexicais sim, mas os resultados mostram
que a transgressão, envolve a violação de um limite imposto pelo poder, o
nexo entre o poder-saber-valor. Desenvolvo esta análise no estudo ‘Não pode
dzi kwela chapa’, mas um aprofundamento dos resultados dos estudos III e IV
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com base numa análise complementar e conjunta de Fanon e Bourdieu seria
uma abordagem promissora para estudos futuros.
Ao nível linguístico, a maior interconectividade dos campos e mercados
uniu práticas linguísticas que antes eram socio-espacialmente e linguisticamente separados, nomeadamente a monoglossia portuguesa, por um lado, e as
práticas heteroglóssicas de línguas africanas, por outro. Além disso, os resultados mostram como os recursos linguísticos são distribuídos de maneiras
cada vez mais complexas. A progressiva complexidade nota-se em primeiro
lugar na distribuição mais fina (ou na espacialização) dentro dos mercados e,
em segundo lugar, na complexidade inerente às diferentes orientações estratégicas no uso das práticas multilingues. As práticas são baseadas em vários
graus de sofisticação conforme a mistura estilística e a sofisticação dos itens
lexicais usados. O que se observa são processos socio-semióticos locais e orientações estratégicas onde os jovens visam ganhar posições mais dominantes
no campo linguístico, aumentando o valor de câmbio dos seus repertórios.
Através de uma ótica Bourdieuiana, considero essas práticas estratégias de
conversão de capital dos recursos africanos não-legítimos em capital cultural,
que atrai, pelo menos em parte, o valor simbólico do português. Mas como já
sublinhei acima, não portam valor de câmbio fora da faixa pobre da cidade de
Maputo ou fora de alguns bolsos [socio-espaciais]. Gostaria de ter tido mais
espaço e tempo para analisar a porosidade e a interconexão entre as formas de
capitais como resultado da monetização da valorização.

Reflexões finais
O estudo dá conta de vários reflexos da colonialidade contemporânea como
experiência vivida e apresenta os resultados empíricos com algumas reflexões.
Gostaria de ter tido a visão do trabalho que possuo agora para fazer um novo
arranque onde podia de forma mais explicita juntar as perspetivas da sociolinguística crítica, a economia política e a descolonialidade.
À luz das perspetivas de colonialidade/modernidade ou descolonialidade,
tenho exemplificado como as construções e ideias fazem parte de nós e das
nossas práticas sociais e, assim, reproduzem a colonialidade contemporâneo.
As experiências vividas e as práticas quotidianas dos indivíduos, jogam um
papel central nas dinâmicas que mantêm as condições de colonialidade. Uma
questão é como se impulsionar uma transformação social ou mais modestamente uma mudança?
Como se sabe, Frantz Fanon defendeu a necessidade de romper com a colonialidade como um projeto político mas como se pode romper com a colonialidade como experiência vivida e que faz parte das prática sociais?
Bourdieu não desenvolveu uma teoria sobre a mudança social, mas pelo
contrário sobre as dinâmicas que preservam as estruturas estruturantes. Inspirada pelas perspetivas de descolonialidade, a minha contribuição, modesta
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pelo momento, limita-se a destacar o desmarcado como tenho tentado fazer
no âmbito deste trabalho. Como podemos destacar ou marcar o desmarcado
para que nos tornemos conscientes dessas dinâmicas? A única resposta seria
através da produção de conhecimento sobre o colonialismo contemporâneo.
Apoio uma abordagem que enfatiza a experiência vivida a partir das bases,
como fiz neste trabalho. No entanto, acredito que é importante não perder de
vista os centros institucionais de poder e os processos políticos e sociais. Com
inspiração de várias abordagens dentro das perspetivas de economia política e
da sociolinguística, sugiro os conceitos de nexo como uma via prometedora.
Desta forma, é possível incluir os processos políticos, sociais e individuais na
análise. Eu acho que esta é uma abordagem útil que ajuda a esclarecer vários
níveis de análise ao mesmo tempo e que ajuda a trazer novas perspetivas.
Esta abordagem permite trazer novos atores para o campo e promover um
diálogo entre os que vivem as desigualdades sobre as desigualdades pluriversais e desta forma contribuir para contornar a visão universal.
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Summary in English
What is meant by contemporary coloniality? And what does language have to
do with it? In an effort to answer these broad questions, this study looks at the
experiences of social actors who, in our time, live in or experience conditions
of coloniality.
Coloniality is often portrayed as being bound by time. We talk about colonial
times as a period in the past, and in reference to these times the term postcolonial is also used. Our notion of coloniality also has a geographical component.
The current study is based on the premise that contemporary coloniality consists of the lived experiences of conditions that can surround social actors and
be reproduced through their discursive practices in both former colonies and
in former colonial powers. In other words, coloniality exists in all geographies.
Furthermore, it takes as a vantage point the multilingual and multicultural society and empirical examples of one of Portugal's former colonies, namely
Mozambique.
Beginning with young Mozambicans and their lived experiences, the study
shows how languages and discourses can be used in various ways to construct
boundaries and create barriers that exclude some, and thus include others, and
describes these social processes as discursive borderings. These borderings
are shown to be central to the lived experiences and the perpetuation of coloniality, and often originate from ideologies or beliefs that are taken up as part
of the language and become part of our way of being in the world, and also of
our knowledge production and valuations.
The study is inspired by decolonial perspectives, which indicate that the perceived or lived conditions of contemporary coloniality are largely based on
man-made ideologically based notions and explanations of past-era imperialism, but that they have also been renewed through the interconnection of markets and power fields of globalization. The social-historical perspective is
therefore foregrounded to understand the dynamics of contemporary coloniality.
Discussions of decoloniality often focus on the political projects that promote
modernity and criticize these projects for not questioning the universality of
their underlying principles. According to decolonial perspectives, modernity
is thus seen as inseparably linked to coloniality. Among the postcolonial and
decolonial thinkers who promote these perspectives, we find names like
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Achille Mbembe, Anibalo Quijano, Walter Mignolo and Gabriela Veronelli1
discussed as part of this work. In contrast, this thesis takes the lived experiences of young Mozambicans as a point of departure and sheds light on lived
coloniality from a grassroot level, or “from below”. It takes a bottom-up perspective in contrast to a focus on the institutional centers of power and political projects.
The thesis consists of four different studies being presented together with an
initial empirically substantiated reflection that focuses on two aspects:
1. First, how the linguistic resources and the discursive practices of
young Mozambicans are related to their experiences of being in the
world;
2. And, secondly, how these experiences resonate with current theoretical debates in sociolinguistics on how ideologies underpin and reproduce contemporary coloniality.
One of the studies looks at oral Portuguese in Maputo, the capital of Mozambique, and how the language has changed there during the period following
its independence from Portugal and in the nation and state-building process
after 1975. This study underpins the other studies with respect to how the idea
of language as a delimited system with definable boundaries is related to ideas
about language and the valuation of what it is “to speak properly” or speak a
“pure” language.
There are large economic and social divisions in Mozambique as well as in
Maputo. Participants in the study represent the poor majority of the population. The empirical examples show categorizations of young Mozambican
Portuguese as "blackoguese" pretoguês and descriptions of both Mozambique's Portuguese and its use of African languages as "language of the poor"
língua do pobre and even "dog language" língua de cão. Ideas of language
purity and of speaking properly are intertwined with discourses based on cultural notions that view cultures as homogeneous and distinct. Similarly, languages are seen as homogeneous and distinct systems. The empirical examples illustrate how the ideas of purity and separation create fertile ground for
racialized categorizations. These categorizations not only refer to the language
as a resource or object, but also to the persons who possess these resources, to
their cognitive capacity and even to their "black" bodies. Other examples support the understanding of how these ideologically charged notions of language
boundaries influence knowledge production and what is considered
knowledge.

1

Specific references are all included in the bibliography.
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Some issues brought up by the young Mozambicans in this study centered
around the role of African languages at school and in the educational system.
In the current educational system in Mozambique, Portuguese is used as the
sole medium of instruction. Even in Maputo, where Portuguese is most prevalent, only a minority of children understand and speak Portuguese before they
start school. Two young Mozambicans discussed whether African languages
should have a more predominant role in school and in the educational system.
They were in doubt as to whether African languages could provide the same
opportunity to learn in a digitized and forward-looking school. Moreover, they
were not sure as to whether the use of Changana would be compatible with
the requirements for learning given the role of the school in modern social
development. These are themes that resonate with debates in other multilingualism and multicultural contexts. The examples reflect how ideologically
loaded notions of language boundaries are entwined with notions of cognitive
capacity and knowledge production, but also with the notions of limited possible functions and functional areas of different languages. Additionally, the
examples reflect the notion that African language and culture do not belong in
a modern society or belong to what we call modernity. In other words, the
empirical examples show that there is a time dimension associated with African languages and culture, or with Changana in this case.
The empirical examples show how notions of a connection between modernity
and contemporary coloniality play out in the lived experiences of young
Mozambicans in much the same way as the decolonial thinkers express. However, the decolonial thinkers tend to discuss these notions by taking political
projects or knowledge production as their vantage point. Hence, they focus
more on institutional frameworks and on established power centers than on
the lived experiences of ordinary people in daily life and socialization.
The next study looks at young Mozambicans and how they use their language
resources in communication strategies, or what sociolinguistics call “languaging”. It looks in particular at the use of multilingual resources and repertoires
across different social spaces, but also addresses the young people's own concerns about legitimate and non-legitimate language use based on their own
languaging as part of their social practices. Thus, the focus of the study shifts
from language to communication with others and has a broader perspective on
communication where other modalities such as body movement, mimicry,
tone of speech and artifacts such as clothes are part of the communication that
takes place in the situated social space. This is the first study to shed light on
the languaging practices of young Mozambicans in daily life and socialization
beyond institutional settings. The study looks at many types of languaging and
therefore encompasses mono- and multilingual practices and various combinations of language resource usage. Inspired by poststructuralist perspectives,
the study adopts recent changes in approaches to knowledge production within
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sociolinguistics and centers on multilingual practices and on freeing itself
from bounded notions of language. The study explores communication, or
simply languaging, and the relatively new language-comprehensive term
"trans-languaging”. The quantitative results from this study show that translanguaging, or the use of multilingual resources, is surprisingly common
among youth in Maputo and in the areas surrounding the city. These practices
have so far not been discussed in other studies.
Official data and previous studies point to a rapid spread of Portuguese. The
results of this study confirm this spread. However, results show that Portuguese is not only taken up as monolingual practice but also as part of multilingual practices where Portuguese and other linguistic resources are used in
the same conversation. The empirical examples provide evidence of the use
of African languages, such as Changana, together with global and regional
expressions of English and Portuguese. This can be described as trans-languaging. However, the term trans-languaging is debated, and there are other
competing concepts that come into play. The central point of this study, however, is not the concept itself but rather the understanding of the role of language in young Mozambicans’ lived experiences in the multilingual and multicultural context of post-colonial Mozambique and its relation to their experiences of contemporary coloniality.
At a theoretical level, the study aims to contribute empirically to the current
debate on a theory of practice on trans-languaging. A theory of practice is here
used in the sense that the French social scientist Pierre Bourdieu proposed
earlier in the 1970s in his Outline of a theory of practice (1977)v. This approach suggests that theories are developed based on profound inquiry into
actual social practices and was recently discussed in connection with "translanguaging" by Li Weivi (2011, 2018).
So far, I have referred to ideas about the purity of language, and about speaking properly or “without accent”, and how these notions are linked to a cultural
concept where cultures are seen as homogeneous and distinct. I have also
shown that freeing oneself from these notions in sociolinguistic research can
provide the basis for new bodies of knowledge, such as in the case of these
multilingual practices among young Mozambicans. The next two studies in
the dissertation have a broader social perspective on post-colonial Mozambique and are more concerned about social and colonial history and how
power relations are reflected in the social practices of young Mozambicans
and their positions in the social space.
I start with a brief introduction of the social and colonial history of the country.
The emergence of the ideology of purity in relation to culture and language
originates from the formation of European languages way back in the Middle
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Ages. Portugal as a young nation soon became a pioneer in the discoveries of
the “new worlds”, and its explorers travelled south along the west coast of
Africa, rounded the Cape of Good Hope on Africa's south coast and arrived in
Mozambique around 1500. From the 1900s onwards, other European nations
also showed a growing scientific interest in so-called foreign and exotic cultures. A central feature of the imperialist projects of Portugal and other European nations was that the valuations of “the other”, the so-called foreign and
exotic cultures, their language and the individual (“the other”), were placed in
a relation of inferiority compared to European culture, languages and individuals. In multicultural and multilingual post-colonies, such as Mozambique,
these social-historical discourses on languages and cultures have left a mark
that influences the dynamics in the relationship between the former colonial
languages and other languages. Within the linguistic ecology of the postcolony, this relation of inferiority/superiority seems to prevail or even have been
recreated. In Mozambique, the notion of the superiority of the former colonial
language, Portuguese, and the inferiority of the more than 21 African languages that are used there have become entwined in the nation and state-building processes.
Portuguese was taken up as an important political symbol of the nation-building enterprise after independence and the new Mozambican state based on the
idea of a "new man". The newly formed political elite was founded on a narrow base of educated Mozambicans and has seen limited recruitment. This has
created room for a concentration of power and continued control of political,
economic and cultural capital formation in the hands of a few Mozambican
families. In the cultural sphere, young Mozambicans’ discursive invisibilization of African culture and language is manifested in both the public space and
in an increasingly larger part of social space. Empirical examples from the
study illustrate how valuation of language resources is increasingly interwoven with a stronger valuation based on monetization or “market value”. This
is related to stronger globalizing market forces, but is also a result of the expansion of education and other government institutions. This interconnection
between economy and culture is at the core of what decolonial thinkers point
out and criticize as the often-unquestioned underlying principles of political
projects and knowledge production. To date, however, how these valuations
are reflected in grassroot discourses has received less attention.
One of the decolonial thinkers, Gabriela Veronelli, calls for just such a focus
on lived experiences, subjectivities and intersubjectivity in decolonial
knowledge production. This thesis is an attempt to contribute using just such
an approach (Veronelli, 2016vii). In the last two studies, I look more closely at
how these ideas are not only taken up as part of older and recent political projects inspired by imperialist and capitalist ideologies, but also how they are
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being incorporated and become part of individuals and are brought forward in
their lived experiences and are often reproduced in social practices.
In study number three, I bring the postcolonial thinker Frantz Fanon (19251961) into sociolinguistics and explore the lived experiences, subjectivities
and intersubjectivities of young Mozambicans and how their notion of "the
other" plays out in the constitution of the "self". The study is based on Frantz
Fanon's understanding of the colonial rule's devastating effect on the individual, cultural and political alienation of the colonized. Fanon described daily
racialization and the subjectivities of constantly lived inferiority as a core disease that impacted on the social genesis in conditions of coloniality. Fanon
was a psychiatrist who was thoroughly engaged in politics. His broad involvement makes his analyses and works particularly interesting and relevant to an
analysis of the legacies of colonialism, and for contemporary coloniality, because he draws on both the political dimension and the social dimension, as
well as the individual. I take all these three dimensions as a point of departure
and explore what I call the "nexus" between the political, social and individual
in the empirical examples from young Mozambicans’ lived experiences of this
constant inferiority. A young man talks about language and emotion. He says
he can best express his innermost feelings in Changana. He says he still can't
use Changana or Xironga with his girlfriend. I ask "why?" And he answers:
“When we are with our girlfriends, we want to feel like real people,
right? And to do this we speak Portuguese. When we wish to show our
best side, we speak Portuguese, we hardly ever speak Changana”.
This is just one of many examples that emerged in the study and shows a split
of the self. This split is reflected in how the young Mozambican distinguishes
between "as I see myself" and "as I see myself through the eyes of others". It
is their inner reflexes of "the way I see myself through the eyes of others" that
largely determine the social person they act or play in a particular social interaction.
My argument is that ideologically based social categorizations play a major
role and are reflected in the constitution of the self when the individual "sees
itself through the eyes of others". I put forward this reflex of the other in the
constitution of the self as an important dynamic in the reproduction of contemporary coloniality. This theme emerges in many of the empirical examples
and shows a social self-regulation or self-censorship based on expected responses from "the other" that has the effect of suppressing or invisibilizing
African cultural and linguistic practices. Frantz Fanon's texts describe this
split of the self as a disease and a social effect of coloniality. In multicultural
and multilingual social spaces, and for the multicultural and multicultural individual, social discourses and social orders are often in a contentious and
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conflicting relationship with one another. There is something recognizable for
many of us in these themes. What distinguishes these young people's experiences of lived coloniality is their constant lived inferiority. As we see from the
example above, the individual embodies these ideologically based notions and
practices and exposes a self-categorization of "non-being" and makes "being",
"being a person" and being worthy of "existence" contingent upon the selfsuppression or repression of African culture and language, in this case
Changana.
Bourdieu (1930-2002) would have described this lived experience in the example as symbolic violence. In the fourth and final study, I use Bourdieu's
concepts concerning the relationship between individuals, social dynamics
and power relationships. Based on Bourdieu’s Distinction (1984), I bring his
concepts and approach to the postcolony. The distinction is an analysis of how
the tastes of social classes are ranked in relation to each other and are assigned
different degrees of prestige and legitimacy. I highlight how increased access
to schooling has played a central role in the spread of Portuguese. I also highlight the lived experiences of young Mozambicans and that the school is not
an impartial and value-neutral educator but helps spread the legitimacy and
the symbolic value of Portuguese. I also show how this symbolic value is used
as part of the multilingual practice to create social distinctions. I present an
empirical example of a conversation between two young Mozambicans to illustrate the embodiment of the school's view of valuations of linguistic resources. In this scenario, let's call them Olga and Rita.
Olga shares the following:
"Imagine that we are on our way home from school and are waiting
at the bus stop. Do you think it would be right for me to talk in
Changana? Me, in my school uniform, should I speak in Changana,
in uniform? I'm not saying we can't. We can, but I think it would be a
bit, you know, in uniform and all, on our way back from school. If we
spoke Changana, what would the teachers say if they met us and we
were talking to each other in Changana?"
Rita answers:
"Well, I don't know if we can say that we can't. We are Africans, and
by speaking Changana we honor our language, and I would like to
say that if it is on the bus or in any other place for that matter, we can
talk Changana, okay? It is not prohibited, not prohibited.
Through additional empirical examples, the study brings forth different manifestations of how the symbolic value of Portuguese is used as part of the multilingual practice of creating social distinctions. The more sophisticated the
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Portuguese in combination with English expressions, the more the legitimacy
and prestige of multilingual practices. Moreover, these practices escape from
the prescriptiveness of Portuguese and are associated with ‘coming into being’. The young Mozambicans all have a reflected and conscious relationship
to much of this dynamic. Nevertheless, it is striking how the valuations and
the lived experience of inferiority are embodied and reproduced in discursive
practices and in their way of being in the world. These dynamics play out in
the form of self-censorship or self-invisibilization and help to reproduce these
social orders despite the ambivalence and high levels of reflection of these
young Mozambicans.
Concluding remarks
I have aimed at giving some insight into the empirical results of this work.
From a decolonial vantage point, I have shown how ideologically based ideas
become part of us and our social practices, and thus, often unnoticeably, reproduce contemporary coloniality. The thesis shows that daily practices and
individuals have a central role in the dynamics that reproduce contemporary
coloniality. An immediate reaction would be to raise the question of how can
we promote change or break out of these practices? A first answer is to mark
the unmarked and try to bring to the fore alternative ways of being in the world
that challenge uncontested universality, thereby bringing out pluriversality.
This is one of the core messages of decolonial thinkers. How do we mark the
unmarked so that we become more aware of these dynamics? In the
knowledge production on contemporary coloniality, I support an approach
that emphasizes lived experience from a grassroots level, as I have done in
this work. However, I believe it is important to not lose sight of institutional
power centers and political and social processes. Drawing on inspiration from
approaches developed within political economic perspectives of sociolinguistic studies, I have explored two different nexus concepts as part of this work.
Nexus concepts refer to a phenomenon at the intersection of different scales
and dimensions, in this case the political project, societal-level processes and
individual practices. I explore Frantz Fanon's work and his social notion of the
social genesis of coloniality (sociogenesis) as a nexus concept and reread his
work with a stronger emphasis on intersubjectivity. Furthermore, I have explored Bourdieu's concept of "habitus" as a nexus concept. In this way, I have
integrated political, social and individual processes in the analysis. The multilevel approach is helpful for shedding light on several dimensions at the same
time and for bringing out new perspectives. Additionally, the inclusion of both
bottom-up and top-down analyses as these suggested nexus concepts do can
in turn help bring the discussion closer to the lived experiences and the pluriversality of these people. Hopefully this can bring new actors to the field and
promote a dialogue that engages subjectivities living unequally into a dialogue
about inequality.
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Sammendrag på norsk
Hva menes med kolonialitet i vår samtid? Og hva har språk med det å gjøre?
Med utgangpunkt i disse brede problemstillingene bringer denne studien inn
erfaringene til sosiale aktører som i vår samtid lever eller erfarer en kolonial
tilstand.
Kolonialitet er ofte framstilt som noe tidsbundet. Vi snakker om kolonitiden
som noe som tilhører fortiden og mange bruker derfor også begrepet postkolonien. Det er også en geografisk stedstilknytning forbundet med kolonialitet.
Denne studien tar utgangpunkt i at samtidskolonialitet er en erfart eller levd
tilstand som oppleves og videreføres av sosiale aktører i både tidligere kolonier og tidligere kolonimakter. Kolonialitet finnes med andre ord i alle geografier. Videre tar den utgangpunkt i det flerspråklige og flerkulturelle samfunnet, med empiriske eksempler fra en av Portugals tidligere kolonier, Mosambik.
Med utgangpunkt i unge mosambikere levde erfaringer viser studien hvordan
språk og diskurser på ulike vis kan brukes til å dra opp grenser og skape
stengsler som ekskluderer noen og dermed inkluderer andre. Den beskriver
disse sosiale prosessene som diskursive grensedragninger og viser at disse står
sentralt i de levde erfaringen og i videreføringene av kolonialitet. De har ofte
sitt utspring i ideologier eller forestillinger som tas opp som del av språket og
som uaktet kan bli del av vår måte å være i verden på, og dermed også en del
av vår kunnskapsproduksjon og verd(i)setting.
Studien er inspirert av dekoloniale perspektiver som viser til at den erfarte
eller levde tilstanden av samtidskolonialitet i stor grad bygger på menneskeskapte, ideologisk baserte forestillinger og forklaringer fra tidligere tidsepokers imperialisme. Videre tar de utgangspunkt i at flere av forestillingene og
ideene har fått fornyet styrke gjennom globaliseringens sammenveving av
markeder og maktfelt. Det sosialhistoriske perspektivet er derfor fremført som
sentralt for å forstå dynamikken i dagens samtidskolonialitet. Dekolonialitet
blir ofte diskutert med utgangpunkt i institusjonelle maktsentre og politiske
prosjekter som fremmer modernitet og sier at de baserer seg på universelle
prinsipper. Modernitet er satt i direkte sammenheng med kolonialitet. Videre
er de universelle prinsippene ideologisk baserte, men fremstilles som nøytrale
og allmenngyldige. Flere postkoloniale og dekoloniale tenkere framfører disse
perspektivene. Blant annet Achille Mbembe, Anibalo Quijano, Walter
Mignolo og Gabriela Veronelliviii. Denne avhandlingen tar utgangpunkt i unge
mosambikeres levde erfaringer, og belyser kolonialitet i hverdagen fra grasrota. Den tar et nedenfra-og-opp-perspektiv, som står i kontrast til perspektivet
fra de institusjonelle maktsentrene.
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Avhandlingen består av fire ulike studier som blir presentert sammen med en
innledende, empirisk underbygget refleksjon over to forhold:
1. Hvordan de språklige ressursene og de diskursive praksisene til unge
mosambikere står i forhold til deres erfaringer om det å være i verden.
2. Hvordan disse erfaringene finner gjenklang i aktuelle teoretiske debatter innenfor sosiolingvistikken, om hvordan ideologier underbygger og reproduserer samtidskolonialitet.
En av studiene ser på muntlig portugisisk i Maputo, hovedstaden i Mosambik,
og på hvordan portugisisk som språk har endret seg i perioden etter uavhengigheten fra Portugal og i nasjons- og statsbyggingsprosessen etter 1975. Denne
studien underbygger de andre studienes utforsking av hvordan ideen om språket som et avgrenset system med definerbare grenser henger sammen med
ideer om språk og verdsettingen av det vi på norsk ofte kaller «å snakke rent».
Det er store økonomisk og sosiale forskjeller i Mosambik og i hovedstaden
Maputo. Deltakerne i studien representerer den fattige majoriteten av befolkningen i Maputo. De empiriske eksemplene viser kategoriseringer av de unge
mosambikernes portugisisk som «svartogisisk» pretoguês, og en beskrivelse
av både mosambikernes portugisisk og deres bruk av afrikanske språk som
«fattigspråk» língua do pobre og til og med «hundespråk» língua de cão.
Ideer om språkets renhet og det å snakke rent, er i disse diskursene sammenvevd med et kulturbegrep der kulturer blir sett på som homogene og adskilte.
På tilsvarende måte blir språk sett på som homogene og adskilte språksystemer. De empiriske eksemplene illustrerer hvordan ideene om renhet og adskilthet skaper grobunn for rasedannende kategoriseringer. Disse kategoriseringene henspiller ikke bare på selve språket som ressurs eller objekt, men
også på de personene som innehar og er bærere av disse ressursene, på deres
kognitive kapasitet og til og med på deres «svarte» kropper. Andre eksempler
underbygger forståelsen av hvordan disse ideologisk ladede forestillingene
om språkgrenser påvirker kunnskapsproduksjon, og hva som regnes som
kunnskap.
Noen av problemstillingene som kom opp blant de unge mosambikerne handlet om de afrikanske språkenes plass i skole- og utdanningssystemet. I dagens
skolesystem er portugisisk stort sett brukt som det eneste undervisningsspråket. Selv i hovedstaden Maputo, hvor portugisisk er mest utbredt, kan bare et
mindretall av barna portugisisk før de starter på skolen. De to unge mosambikerne diskuterte hvorvidt afrikanske språk burde ha en større plass i skole- og
utdanningssystemet. De var i tvil om afrikanske språk ville kunne gi samme
mulighet til læring i en digitalisert og fremtidsrettet skole. De var også i tvil
om bruk av Changana ville være forenelige med krav til læring i skolen gitt
dens rolle i en moderne samfunnsutvikling. Dette er kjente problemstillinger
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i flerspråklige sammenhenger. Eksemplene avspeiler hvordan ideologisk ladede forestillinger om språkgrenser blir sammenvevd med forestillinger om
kognitiv kapasitet og kunnskapsproduksjon, men også med ulike språks mulige funksjoner og funksjonsområder. Eksemplene viser også forestillinger om
at afrikansk språk og kultur ikke hører til i et moderne samfunn eller tilhører
det vi kaller modernitet. Det er med ande ord en tidsdefinering assosiert med
afrikansk språk og kultur, eller med Changana i dette tilfellet. Diskusjonene
avspeiler en forestilling om at afrikansk kultur og språk tilhører fortiden eller
begrenser sosiale aktører til en livstil forbundet med før-modernitet.
De empiriske eksemplene viser levde erfaringer av forestillingene som samsvarer med mange av den dekoloniale tankene om en sammenkopling mellom
modernitet og samtidskolonialitet. Disse problemstillingene blir ofte belyst
ved å ta utgangspunkt i de politiske prosjektene eller kunnskapsproduksjon
innenfor institusjonelle rammer og i etablerte maktsentra Det er derfor interessant å se nærmere på hverdagsopplevelser av kolonialitet i enkeltindividets
hverdag.
Den andre studien ser på unge mosambikere og hvordan de bruker språkressursene sine i kommunikasjonsstrategier, eller enkelt sagt, til det sosiolingvistikken kaller den sosiale aktiviteten «snakking». Den ser spesielt på bruken av
de flerspråklige ressurser og repertoar i ulike sosiale rom men tar også med de
unges egne betraktninger om legitim og ikke legitim språkbruk basert på egen
«snakking» som del av egne sosiale praksiser. Den flytter fokus fra selve språket til kommunikasjon med andre, og har et videre perspektiv hvor modaliteter
som kroppsbevegelse, mimikk, tonefall og artefakter som f. eks. klær, inngår
i den kommunikasjonen som foregår i det situasjonsbestemte (og tidsbestemte) sosiale rommet. Studien er den første til å belyse språkspraksisene
blant unge mosambikere i hverdagssosialisering utenfor institusjonelle rammer. Studien ser på all slags snakking, og omfatter derfor en- og flerspråklige
praksiser og bruk av språkressurser. Inspirert av poststrukturell tenking følger
studien nyere tids dreining innenfor sosiolingvistikken mot en kunnskapsproduksjon som ser på flerspråklige praksiser. Den frigjør seg dermed fra begrensende forestillinger om språk som avgrensede systemer. Studien utforsker
kommunikasjon, eller rett og slett «snakking» og det relativt nye språkovergripende begrepet «trans»-snakk. Kvantitative data fra dette arbeidet viser at
«trans»-snakk eller bruk av flerspråklige ressurser er overraskende vanlig
blant ungdom i Maputo og i de bynære områdene av Maputo. Praksisen har
hittil ikke blitt omtalt i tidligere studier. Offisielle data og tidligere studier
peker på en rask spredning av portugisisk. Resultatene fra denne studien bekrefter dette, men viser at portugisisk ikke bare tas opp som enspråklig praksis, men også som del av flerspråklige praksiser der portugisisk inngår i en
flerspråklig snakking med flere språk samtidig.
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De empiriske eksemplene viser bruk av afrikanske språk, som Changana, samt
globale og regionale uttrykk fra engelsk og portugisisk. Dette kan beskrives
som «trans»-snakk. Begrepet trans-snakk er imidlertid omdiskutert og det finnes andre konkurrerende begrep. Det sentrale i denne studien er imidlertid
ikke selve begrepet, men et forsøk på å ta utgangspunkt i empiriske eksempler
i den flerspråklige postkolonien Mosambik. Dette er gjort for å bidra til å forstå språkets rolle i unge mosambikeres levde erfaringer av diskursive grensedragninger og deres erfarte samtidskolonialiteten.
Jeg vil derfor gå videre inn i hvilken mening disse flerspråklige praksisene har
i de unge mosambikernes liv og i forhold til levd kolonialitet. På et teoretisk
nivå har studien som formål å bidra empirisk til den aktuelle debatten om en
teori om praksis, om flerspråklig praksis eller «trans-snakk» i den betydningen
den franske sosialforskeren Pierre Bourdieu foreslo allerede på 1970-tallet i
sin teori om praksis 2og som nylig er diskutert i forbindelse med «trans-snakk»
av Li Wei3.
Så langt har jeg referert til ideer om språkets renhet og om å snakke «rent» og
hvordan disse er knyttet til et kulturbegrep der kultur blir sett på som homogene og adskilte kulturer. Jeg har også vist at det å frigjøre seg fra vitenskapelige praksiser som er bygget på slike forestillinger kan danne grunnlag for ny
kunnskap, som i tilfellet med disse flerspråklige praksisene blant unge mosambikere. De to siste studiene i avhandlingen har et bredere sosialt perspektiv
i postkolonien Mosambik og trekker i større grad inn betraktninger om den
sosiale og koloniale historien og hvordan maktforhold reflekterer seg i unge
mosambikeres sosiale praksiser og deres posisjoner i det sosiale rommet.
Jeg starter med en kort sosial- og kolonihistorisk innføring. Fremveksten av
renhetsideologien i forhold til kultur og språk har sitt utspring i dannelsen av
europeiske språk helt tilbake til middelalderen. Portugal som ung nasjon ble
raskt en pioner på oppdagelsesferder langs vestkysten av Afrika. Portugisere
rundet Kapp det gode håp på Afrikas sørkyst og kom til Mosambik allerede
rundt år 1500. Fra 1900 tallet viste også andre europeiske nasjoner en stigende
vitenskapelig interesse for såkalte fremmede og eksotiske kulturer. Et sentralt
trekk ved Portugals og de andre europeiske nasjonenes imperialistiske prosjekter var at verd(i)settingen av den andre såkalte fremmede og eksotiske
kulturen, språket eller individet («den andre») ble satt i et mindreverdighetsforhold til europeisk kultur, språk og individer. I flerkulturelle og flerspråklige
postkolonier, som Mosambik, har de sosialhistoriske diskursene rundt språk
og kultur skapt en egen dynamikk i forholdet mellom de tidligere kolonispråkene og andre språk hvor dette mindreverdighetsforholdet synes å ha blitt
2
3

Outline of a theory of practice Bourdieu (1977)
Li Wei. (2011, 2018)
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gjenskapt. I postkolonien Mosambik er forestillingen rundt merverdien til det
tidligere kolonispråket portugisisk og mindreverdighetsforholdet til de mer
enn 21 afrikanske språkene tett forbundet med nasjons- og statsbyggingsprosessen.
Portugisisk ble tidlig tatt opp og fremmet som en viktig del av det politiske
prosjektet nasjons- og statsbyggingen. Denne nye mosambikiske staten ble
raskt etter uavhengigheten i 1975 basert på tanken om en «den nye mannen»
og portugisisk skulle bli den «nye mannen» sitt språk. Konsentrerte makteliter
basert på en liten utdannet elite og begrenset nyrekruttering skapte rom for
fortsatt kontroll av både politisk, økonomisk og kulturell kapitaldannelse i
postkolonien. På det kulturelle området gir det seg utslag i unge mosambikeres
diskursive usynliggjøring av afrikansk kultur og språk, både i det offentlige
rommet og i en stadig større del av det sosiale rommet. Empiriske eksempler
fra studien belyser hvordan verdsetting av språkressurser blir stadig mer sammenvevd med en sterkere verdisetting basert på økonomiske størrelser. Dette
har sammenheng med sterkere globaliserende markedskrefter men er også et
resultat av ekspansjonen til utdanningsinstitusjoner og andre statsinstitusjoner. Det er denne sammenvevingen dekoloniale tenkere fremfører når de trekker frem politiske prosjekter og kunnskapsproduksjon. Hittil har dekolonialister i begrenset grad rettet søkelyset mot diskurser fra grasrota, og levde erfaringer, slik jeg gjør i denne studien. En av de-kolonialistene, Gabriela Veronelli4, etterlyser et sterkere fokus på levde erfaringer, subjektiviteter og
intersubjektivitet innenfor dekolonial kunnskapsproduksjon. Denne avhandlingen kommer nettopp med et slikt bidrag.
I de to siste studiene ser jeg nærmere på hvordan disse ideene, ikke bare blir
tatt opp som del av eldre og nyere politiske prosjekter inspirert av imperialistiske og kapitalistiske ideologier, men også blir inkorporert og blir en del av
oss og våre levde erfaringer, og ofte blir reprodusert i våre sosiale praksiser.
I den tredje studien bringer jeg den postkoloniale tenkeren Frantz Fanon
(1925-1961) inn i sosiolingvistikken og ser nettopp på levde erfaringer, subjektiviteter og intersubjektiviteter til unge mosambikere. Med intersubjektivitet mener jeg hvordan «den andre» eller deres forestilling om «den andre»
virker inn på konstitueringen av «selvet». Studien tar utgangspunkt i Frantz
Fanon5 sin forståelse av kolonialistyrets ødeleggende virkning på de koloniserte. Ifølge Fanon førte kolonisystemet til en individuell, kulturell og politisk
fremmedgjøring. Fanon beskrev rasialiseringen av koloniale subjekter og sub-
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Veronelli, 2016
Frantz Fanon. Først publisert på fransk i 1952. Ulike oversettleser. Engelsk tittel. Black skin,
white masks. Engelsk utgave utgitt 1961. See bibliografi for alle referanser.
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jektiviteter som en konstant levd erfaring av subjektiviteter i mindreverdighetsrelasjoner. Han løftet dette fram som selve kjerneproblematikken i den
sosiale tilblivelsen av levd kolonialitet. Frantz Fanon var psykiater og sterkt
politisk engasjert og hans brede engasjement gjør hans analyser og arbeider
spesielt interessante og relevante for en analyse av erfart kolonialitet fordi han
trekker inn både den politiske dimensjonen, den sosiale dimensjonen og individet. Jeg tar utgangpunkt i Frantz Fanon sine arbeider og det jeg kaller et
«nexus» mellom det politiske, sosiale og individuelle, og viser gjennom empiriske eksempler fra unge mosambikere hvordan disse levde erfaringene av
konstante mindreverdighetsrelasjoner kommer til uttrykk. En ung mann forteller om språk og følelser. Han sier at han best kan uttrykke de innerste følelsene sine på Changana. Han sier at han likevel ikke kan snakke Changana eller
Xironga med kjæresten. Jeg spør «hvorfor?» og han svarer:
Sammen med kjærestene våre ønsker vi å føle oss som virkelige personer,
ikke sant? Og da snakker vi portugisisk. Når vi ønsker å vise oss fra vår
beste side snakker viportugisisk, vi snakker nesten ikke Changana.
Dette er bare ett av flere eksempler som kom fram i studien, og viser en splittelse av selvet som kommer til uttrykk i hvordan de unge mosambikerne skiller mellom «slik jeg ser meg selv» og «slik jeg ser meg selv gjennom andres
blikk». Det er deres indre reflekser av «slik jeg ser meg selv gjennom andres
blikk» som i stor grad bestemmer den sosiale personen de agerer eller spiller
ut i en bestemt sosial samhandling.
Mitt argument er at ideologisk baserte, sosiale kategoriseringer spiller en stor
rolle og blir reflektert i konstitueringen av selvet når det «ser seg selv gjennom
andres blikk» og at dette er en viktig dynamikk i reproduksjonen av samtidskolonialitet. Dette tema kommer fram i mange av de empiriske eksemplene
og viser en sosial selv-regulering eller selv-sensur basert på forventede responser fra «den andre» og som har som effekt at afrikanske kulturelle og
språklige praksiser blir undertrykt eller unsynliggjort. Frantz Fanon sine tekster beskriver denne splittelsen av selvet som en sykeligjørende sosial virkning
av kolonialitet. I flerkulturelle og flerspråklige sosiale rom og for det flerkulturelle og flerskråklige individet står sosiale diskurser og sosiale ordener ofte
i et motstridende og konfliktfullt forhold til hverandre. Det er noe allmenngyldig ved disse problemstillingene. Det som skiller disse unge mosambikernes
erfaringer fra det allmenne er den konstante mindreverdighetsrelasjonen. Som
vi ser fra eksemplet over, inkorporerer og bærer de unge mosambikerne disse
ideologisk baserte forestillingene i seg og praktiserer en egen-kategorisering
av «ikke-væren» og betinger det å kunne «være», det å «være en person», og
det å være verdig en «eksistens» på egen undertrykking og usynliggjøring av
afrikansk kultur og språk, i dette tilfellet Changana.
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Pierre Bourdieu (1930-2002) ville ha beskrevet denne levde erfaringen i eksemplet som symbolsk vold. I den fjerde og siste studien bruker jeg Bourdieu
sine begrep om forholdet mellom individer, sosiale dynamikker og maktforhold. Med utgangspunkt i Bourdieus Distinksjon6bringer jeg hans begreper og
tilnærming inn i postkolonien. Distinksjonen, er en analyse av hvordan samfunnsklassenes smaksformer er rangert i forhold til hverandre og er tillagt ulik
grad av prestisje og legitimitet, og belyser hvordan økt tilgang til skolegang
har hatt en sentral rolle i spredningen av portugisisk. Jeg belyser også gjennom
levde erfaringer til unge mosambikere at skolen ikke er en upartisk og verdinøytral formidler, men bidrar til å spre legitimitet til portugisisk og språkets
symbolske verdi. Jeg viser et empirisk eksempel på en samtale mellom to unge
mosambikere for å illustrere inkorporeringen av skolens syn på verdsetting av
språk. La oss kalle dem Olga og Rita. Olga beskriver en tenkt situasjon basert
på egne erfaringer:
Tenk oss at vi er på vei hjem fra skolen og står og venter på busstoppet.
Tror du det ville være riktig av meg å snakke Changana? Jeg, tenkt deg
med skoleuniform, skulle jeg snakke Changana, i uniform? Jeg sier ikke at
vi ikke kan gjøre det. Vi kan det, men jeg mener det ville være litt, du vet, i
uniform og alt, på vei tilbake fra skolen. Hvis vi snakket Changana, hva
ville lærerne si om de møtte oss og vi snakket Changana?
Rita svarer:
Vel, jeg vet ikke om vi kan si at vi ikke kan. Vi er afrikanere, og ved å
snakke Changana, hedrer vi vårt språk, og jeg vil gjerne si at om det er på
bussen, eller på noe annet sted for den slag skyld, så kan vi snakke Changana, ok? Det er ikke forbudt, ikke forbudt.
Gjennom empiriske eksempler bringer studien fram hvordan denne symbolske
verdien blir brukt som en del av de flerspråklige praksisene for å skape sosiale
distinksjoner. Jo mer sofistikert portugisisk i kombinasjon med engelske uttrykk, desto mer legitimitet og status. Det ligger også en opplevelse av å frigjøre seg fra den portugisiske «språknormen» og å «bli til» ved disse flerspråklige praksisene. De unge mosambikerne har et reflektert og bevisst forhold til mye av denne dynamikken. Likevel er det slående hvordan verd(i)settingen og den erfarte mindreverdighetsrelasjonen blir inkorporert og bringes
videre i diskursive praksiser og i møte med verden. De blir spilt ut i form av
selv-sensur eller egen usynliggjøring og bidrar til å reprodusere disse sosiale
ordenene trass i disse unges egne ambivalens og høye refleksjonsnivåer.

6

Pierre Bourdieu, Distinksjonen. Først publisert på fransk i 1979. Publisert på englesk i 1984
og på norsk i 1995.
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Oppsummering
Jeg har gitt et lite innblikk i de empiriske resultatene av dette arbeidet. I lys av
dekoloniale perspektiver har jeg vist hvordan ideologisk baserte forestillinger
blir del av oss og våre sosiale praksiser og dermed reproduserer kolonialitet.
Daglige praksiser og individer har derfor en sentral rolle i dynamikken som
opprettholder samtidskolonialitet. Et nærliggende spørsmål er hvordan vi kan
skape endring eller bryte ut av dette? Et første svar er å markere det umarkerte,
og synliggjøre alternativene til det som fremføres som det universelle, for dermed å bringe ut det pluriverselle. Dette er i tråd med tanker som mange dekoloniale tenkere har fremført. Hvordan skal vi markere det umarkerte slik at
vi blir bevisst på disse dynamikkene? I kunnskapsproduksjonen om samtidskolonialitet støtter jeg en tilnærming som legger vekt på levd erfaring fra grasrota, slik jeg har gjort i dette arbeidet. Jeg mener imidlertid at det er viktig å
ikke miste blikket på de institusjonelle maktsentrene og politiske og sosiale
prosesser. Med inspirasjon fra tilnærminger innen politisk økonomiske perspektiver innenfor sosiolingvistikken, har jeg som del av dette arbeidet utforsket to ulike «nexus konsept». «Nexus»-konseptene studerer et fenomen i skjæringspunktet mellom forskjellige skalaer og dimensjoner, i dette tilfellet mellom det politiske prosjektet, samfunnsnivået og det enkelte individs levde erfaringer og praksiser. Jeg har tatt utgangpunkt i Frantz Fanon sine arbeider og
hans sosiale tilblivelse av kolonialitet (sosiogenesis) og brukt dette som et
«nexus» konsept» hvor jeg har trukket fram det intersubjektive perspektivet.
Videre har jeg utforsket Bourdieu sitt konsept «habitus» som et «nexus»-konsept. På denne måten har jeg integrert de politiske, sosiale og individuelle prosessene i analysen. Dette er en nyttig tilnærming som bidrar til å belyse flere
nivåer samtidig og får fram nye perspektiver. Dette kan føre diskusjonene omkring disse problemstillingen nærmere de levde erfaringene og derigjennom
bringe nye aktører på banen og invitere de som lever i ulikhet inn i en dialog
om ulikhet.
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Sammanfattning på svenska
Vad menas med kolonialitet i vår samtid? Och vad har språk med det att
göra? Baserat på dessa breda frågor presenterar denna studie sociala
aktörers erfarenheter av hur det är att leva i kolonialitet.
Kolonialitet är ofta skisserat som något tidsbundet. Vi pratar om koloniala
tider som något som hör till det förflutna, och många använder därför också
termen postkolonial. Det finns också en idé om att kolonialitet har samband
med ett geografiskt läge.
Denna studie baseras på förutsättningen att nutida kolonialitet är en upplevd
erfarenhet eller något sociala aktörer kan uppleva i både tidigare kolonier och
i tidigare kolonialmakter. Med andra ord finns kolonialitet i alla geografiska
lägen. Dessutom tar studien sin utgångspunkt i det flerspråkiga och
mångkulturella samhället och empiriska exempel från en av Portugals tidigare
kolonier, nämligen Moçambique.
Med hjälp av de unga moçambikierna och deras upplevda erfarenheter visar
studien hur språk och diskurser kan användas på olika sätt för att dra upp
gränser och skapa hinder som utesluter vissa och därmed inkluderar andra.
Studien beskriver dessa sociala processer som diskursiva gränsdragningar.
Dessa diskursiva gränsdragningar är centrala för den upplevda erfarenheten
och i återupptagandet av kolonialitet, och härstammar ofta från ideologier eller
övertygelser som tas upp som en del av språket och är en del av vårt sätt att
vara i världen och också av vår kunskapsproduktion och våra värderingar eller
normativa uppfattningar
Studien är inspirerad av dekoloniala perspektiv, vilket innebär att det upplevda
tillståndet kolonialitet i stor utsträckning är baserat på människoskapade
ideologiskt baserade begrepp och förklaringar som kommer i arv från
imperialismen och tidigare epoker. Dessutom har dessa förnyats genom
sammanlänkning av marknader och maktfält i samband med globalisering.
Det socialhistoriska perspektivet presenteras därför som centralt för att förstå
dynamiken i dagens samtida kolonialitet. Dekolonialitet diskuteras ofta utifrån
ett institutionellt perspektiv och utifrån maktcentrum och politiska projekt
som framför allt är baserade på universella principer, även om dessa projekt
är starkt ideologiskt baserade. Inom modernitet som projekt finns en
återkoppling till kolonialitet. Flera postkoloniala och dekoloniala tänkare
utvecklar dessa perspektiv. Bland annat Achille Mbembe, Anibalo Quijano,
Walter Mignolo och Gabriela Veronelli7.
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Avhandlingen består av fyra olika studier som presenteras tillsammans med
en inledande empiriskt underbyggd reflektion som fokuserar på två aspekter:
1. För det första hur de unga moçambikiernas språkliga resurser och
diskursiva praxis är i förhållande till deras erfarenhet av att vara i
världen.
2. För det andra hur dessa erfarenheter hänger ihop med samtidiga
teoretiska debatter i sociolingvistiken om hur ideologier grundar sig
på och reproducerar samtida kolonialism.
En av de fyra studierna undersøker muntlig portugisiska i Maputo,
huvudstaden i Moçambique, och hur portugisiska som språk har förändrats
under perioden efter självständigheten från Portugal och i nations- och
statsbyggnadsprocessen efter 1975. Denna studie stödjer de andra studiernas
undersökning av hur idén om språket som ett avgränsat system med
definierbara gränser är relaterat till språkinställningar och värderingen av vad
vi på svenska ofta kallar "att tala rent" eller ”riktig svenska”.
Det finns stora ekonomiska och sociala skillnader och ojämställdhet i
Moçambique och även i huvudstaden Maputo. Deltagarna i studien
representerar den fattiga majoriteten av befolkningen. De empiriska exemplen
visar kategoriseringar av den unga moçambikiska portugisiska som kallas
"svartskallesnack" (pretoguês), och en beskrivning av både moçambikiers
portugisiska och deras användning av afrikanska språk som "fattigsnack"
(língua do pobre) och även "hundspråk" (língua de cão). Idéer om renhet i
språk och rent talande sammanvävs i dessa diskurser med ett kulturellt
begrepp där kulturer ses som homogena och distinkta. På samma sätt ses språk
som homogena och distinkta språksystem. De empiriska exemplen illustrerar
hur tankarna om renhet och separering skapar en bördig grund för rasskapande
kategorier av språk. Dessa kategoriseringar refererar inte bara till själva
språket som en resurs eller ett objekt utan även till de personer som håller och
är bärare av dessa resurser, till deras kognitiva kapacitet och till och med till
deras "svarta" kroppar. Andra exempel stödjer förståelsen för hur dessa
ideologiskt
laddade
uppfattningar
av
språkgränser
påverkar
kunskapsproduktion och vad som anses vara kunskap.
Bland de frågor som kom fram bland de unga moçambikierna fanns
funderingar om platsen för afrikanska språk i skol- och utbildningssystemet. I
dagens system är det portugisiska som mestadels används som enda
undervisningsspråk. I huvudstaden Maputo, där portugisiskan är mest utbredd,
kan endast en minoritet av barnen portugisiska innan de börjar skolan. Två
unga moçambikier diskuterade om afrikanska språk borde ha en större plats i
skolan och utbildningssystemet. De kände tvivel om huruvida afrikanska
språk skulle kunna ge samma möjlighet för lärande i en digitaliserad och
framåtblickande skola. De tvivlade också på om användningen av changana
skulle vara förenlig med kraven på skolan i samhället med tanke på dess roll i
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modern social utveckling. Det här är frågor som är igenkännliga även i
svenska sammanhang.
Exemplen återspeglar hur ideologiskt laddade begrepp om språkgränser
sammanvävs med begrepp om kognitiv kapacitet och kunskapsproduktion,
men också olika möjliga funktioner och funktionsområden på olika språk.
Exemplen visar också en tro på att afrikanskt språk och afrikansk kultur inte
hör hemma i ett modernt samhälle eller tillhör det vi kallar modernitet. Det är
med andra ord en tidsassocierad avgränsning i samband med afrikanskt språk
och afrikansk kultur, eller med changana i det här fallet. Diskurserna och
reflektionerna visar att en afrikansk kultur och ett afrikanskt språk tillhör det
förflutna eller begränsar sociala aktörer till en livsstil som är förknippad med
premodernitet.
De empiriska exemplen visar levda erfarenheter av värderingr och samma
ideologiska återkopling mellan modernitet och kolonialtet som den man hittar
hos olika dekoloniala tänkare, även om dekolonialister oftast debatterar den
här tematiken genom att peka på de politiska projekten eller
kunskapsproduktionen inom institutionella ramar och i etablerade
maktcentrum.
Studie nummer två tittar på unga moçambikier och hur de använder sina
språkresurser i kommunikationsstrategier, eller helt enkelt det man inom
sociolingvistiken kallar den sociala praxis "snack". Det handlar särskilt om
användningen av flerspråkiga resurser och repertoaren i olika sociala
utrymmen, men också om ungdomarnas egen syn på legitim och icke-legitim
språkanvändning utifrån sin egen "snack"-praxis som en del av deras sociala
praxis. Det flyttar fokus från det aktuella språket till kommunikation med
andra och har ett bredare perspektiv där andra modaliteter som kroppsrörelse,
mimik, tonfall och artefakter som kläder är en del av den kommunikation som
sker i det situationsspecifika (och tidsdefinierade) sociala rummet. Studien är
den första som lyfter fram de unga moçambikiernas språkbruk i vardagen och
i vardagssamhällen utanför institutionella ramar. Studien ser på alla typer av
snack och innehåller därför en en- och flerspråkig praxis som involverar olika
kombinationer av språkresurser. Inspirerad av poststrukturellt tänkande följer
jag de nya tänkande i sociolingvistik mot en kunskapsproduktion riktat in på
flerspråkiga metoder. Dessa syfter fria sig från begränsande övertygelser om
språk som avgränsade system. Studien undersöker kommunikationen, eller
bara "snack", och det relativt nya språket som omfattar språkgövergripande
begreppet "trans"-snack. Kvantitativa data från detta arbete visar att "trans"snack eller användningen av flerspråkiga resurser är överraskande vanligt
bland ungdomar i Maputo och i områdena kring staden. Den här praxisen har
hittills inte diskuterats i andra studier. Officiella data och tidigare studier pekar
på en snabb spridning av portugisiska. Resultaten av denna studie bekräftar
detta men visar också att portugisiska inte bara tas upp som en enspråkig
111

praxis utan också som en del av en flerspråkig praxis där portugisiska ingår i
en flerspråkig komunikation.
De empiriska exemplen visar användningen av afrikanska språk, såsom
changana, i hop med globala och regionala uttryck på engelska och
portugisiska. Detta kan beskrivas som "trans"-snack. Emellertid är
användningen av begreppet trans-snack omdiskuterat och det finns andra
konkurrerande begrepp. Den centrala punkten i denna studie är emellertid inte
själva begreppet utan ett försök att använda empiriska exempel i flerspråkiga
postkoloniala Moçambique för att hjälpa till att förstå språkets roll i unga
moçambikiers levda erfarenheter av diskursiva gränsdragningar och deras
erfarna samtida kolonialitet. På en teoretisk nivå vill studien bidra empiriskt
till den aktuella debatten om en teori om praxis i den mening den franska
samhällsvetaren Pierre Bourdieu föreslog redan på 1970-talet i sin teori om
övning (1977), och som diskuterades nyligen i samband med "trans”-snack av
Li Wei (2011, 2018).
Hittills har jag hänvisat till tankar om språkets renhet och om att tala rent, och
hur de tankarna är kopplade till ett kulturellt begrepp där kulturerses som
homogena och distinkta. Jag har också visat att utforskandet av annan
vetenskaplig praxis som frigör sig ifrån sådana övertygelser kan utgöra
grunden för ny kunskap, som i det här fallet med den flerspråkiga praxisen
bland unga moçambikier.
De senare två studierna i avhandlingen har ett bredare socialt perspektiv i
postkoloniala Moçambique och går djupare in i den sociala och koloniala
historien och hur maktrelationerna speglar de unga moçambikierna och deras
positioner i det sociala rummet.
Jag börjar med en kort social och kolonialhistorisk introduktion. Framväxten
av en renhetsideologi i förhållande till kultur och språk härstammar från
bildandet av europeiska språk hela vägen tillbaka till medeltiden. Portugal
som ung nation blev snabbt en pionjär och utforskade Afrikas västkust och
rundade Godahoppsudden på Afrikas sydkust och kom till Moçambique runt
år 1500. Från 1900-talet visade andra europeiska nationer också ett växande
vetenskapligt intresse för främmande och exotiska kulturer. Ett centralt inslag
i Portugals och de andra europeiska nationernas imperialistiska projekt var att
de placerade ”den andra” så kallade främmande och exotiska kulturen och
dess resurser, eller individen ("den andra"), i ett mindervärdighetsförhållande
jämfört med europeisk kultur, europeiskt språk och europeiska individer. I de
ofta mångkulturella och flerspråkiga postkolonierna – såsom Moçambique –
har dessa socialhistoriska diskurser om språk och kultur skapat en egen
dynamik i förhållandet mellan de tidigare koloniala språken – såsom
portugisiskan – och andra språk, där detta mindervärdighetsförhållande verkar
ha återskapats. I postkolonin Moçambique återspeglas detta i en uppfallelse
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av mervärde för det tidigare koloniala språket portugisiska och mindrevärde
respektive för de mer än 21 afrikanska språken. Dessa värderingar är dessutom
nära kopplat till den nations- och statsbyggande processen.
Främjandet av portugisiska togs tidigt upp som en viktig del av det politiska
projektets nationalbyggnad och den nya moçambikiska staten utifrån tanken
på den "nya mannen". Den nya mannen hadde portugisiska som sitt språk.
Makteliter baserade på en liten utbildad elit och begränsad nyrekrytering
skapade utrymme för fortsatt kontroll av både politisk, ekonomisk och
kulturell kapitalbildning. På kulturområdet kan mindervärdighetsförhållandet
speglas i unga moçambikiers diskursiva osynliggörande av afrikansk kultur
och afrikanskt språk både i det offentliga rummet och i en allt större del av det
sociala rummet. Empiriska exempel från studien illustrerar hur en värdering
av språkresurser växer ihop med en starkare värdering baserad på ekonomi
eller penningvärde. Detta är relaterat till starkare globaliserande
marknadskrafter men är också ett resultat av utbyggnaden av utbildning och
andra statliga institutioner. Det är denna sammankoppling som dekoloniala
anhängare ofta kritiserar och visar upp när de analyserar modernitet och
kolonialitet i samband med politiska projekt och kunskapsproduktion. Hittills
har de dock inte fokuserat på gräsrotsdiskurser och upplevda erfarenheter,
vilket är syftet med denna avhandling. I de två sista studierna ser jag närmare
på hur dessa idéer inte bara tas upp som en del av dåtida och nutida politiska
projekt inspirerade av imperialistiska och kapitalistiska ideologier, utan också
införlivas och blir en del av oss och av våra upplevda erfarenheter och ofta
återges i vår sociala praxis. En av de koloniala tänkarna, Gabriela Veronelli,
efterfrågar en starkare inriktning mot upplevda erfarenheter, subjektivitet och
intersubjektivitet i dekolonial kunskapsproduktion. Denna avhandling är ett
försök att bidra med ett sådant tillvägagångssätt (Veronelli, 2016).
I studie nummer tre tar jag in den postkoloniala tänkaren Frantz Fanon (1925–
1961) i sociolingvistiken och ser närmare på upplevda erfarenheter,
subjektivitet och intersubjektivitet hos unga moçambikier och hur deras
begrepp "den andra" påverkar deras egen "självkonstituering". Studien bygger
på Frantz Fanons förståelse av kolonialstyrets förödande effekt på den
koloniserade individen och på individuellt, kulturellt och politiskt
främmandegörande av de koloniserade. Fanon beskrev rasism och
subjektiviteter i ständiga mindervärdighetsförhållande som en del av det
sociala skapandet av kolonialitet.
Jag framhäver särskilt sociala kategoriseringar som registreras och
internaliseras och som skapar en splittring av jaget. Denna splittring av ”jaget”
återspeglas i hur de unga moçambikierna skiljer mellan "som jag ser mig
själv" och "som jag ser mig själv genom andras ögon". Det är deras inre
reflexer av "hur jag ser mig själv genom andras ögon" som i stor utsträckning
bestämmer den sociala person som de spelar i ett visst socialt sammanhang.
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Detta tema framträder i många av de empiriska exemplen och visar en social
självregim eller självcensur baserad på förväntade reaktioner från "den andra"
och som har till syfte att undertrycka afrikansk kultur och språklig praxis.
Frantz Fanons texter beskriver denna splittring av jaget som en psykosocial
effekt av kolonialismen. I multikulturella och flerspråkiga sociala
sammanhang och för multikulturella och flerspråkiga individer är sociala
diskurser och social ordning ofta motstridiga och motstridigt beroende av
varandra. Det finns några allmänna appeller i dessa frågor. Jag vill bidra med
några av de empiriska exemplen för att illustrera dessa upplevda erfarenheter.
En ung man säger att han inte kan prata changana eller xironga med sin
flickvän. Jag frågar "varför?" Och han svarar:
"Tillsammans med våra flickvänner vill vi vara som riktiga människor, eller
hur? Och då pratar vi portugisiska. När vi vill visa oss från vår bästa sida talar
vi portugisiska, vi talar nästan inte changana." Detta trots att samma unga man
upplever att han uttrycker sina känslor bättre om han använder changana.
Pierre Bourdieu (1930–2002) skulle ha beskrivit den upplevda erfarenheten i
exemplet som symboliskt våld. I den fjärde och sista studien använder jag
Bourdieus begrepp om förhållandet mellan individer, social samhällsdynamik
och maktförhållanden. Baserat på Bourdieus Distinction (1984) tar jag med
mig dessa begrepp och tillvägagångssätt i postkolonin. Distinksjonen, är en
analys av hur socialklassens preferencer rangordnas i förhållande till varandra
och tilldelas olika grader av prestige och legitimitet. Jag lyfter fram hur ökad
tillgång till skolgång har spelat en central roll i spridningen av portugisiska.
Jag framhäver att skolan inte är en opartisk och värdeneutral
utbildningsinstitution, utan har en central roll i att sprida legitimiteten för
portugisiska och sprida det symboliska värdet av språket. Jag visar också hur
detta symboliska värde används som en del av en flerspråkig praxis för att
skapa sociala skillnader. Jag har ett empiriskt exempel på en konversation
mellan två unga moçambikier för att illustrera hur skolans uppfattning om
språkuppskattning blir inkorporerad. Låt oss säga att moçambikierna heter
Olga och Rita.
Olga beskriver en tanke:
"Tänk att vi är på väg hem från skolan och väntar på busshållplatsen.
Tror du att det skulle vara rätt av mig att prata changana? Jag tänker
på mig själv, i skoluniform. Ska jag prata changana i uniform? Jag
säger inte att vi inte kan. Vi kan, men jag tror att det vore lite, du vet,
i uniform och allt, på väg tillbaka från skolan. Om vi talade changana,
vad skulle lärarna säga om de träffade oss och vi pratade changana?"
Rita svarar: "Jo, jag vet inte om vi kan säga att vi inte kan. Vi är
afrikaner, och genom att tala changana främjar vi vårt språk. Och jag
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skulle vilja säga att oavsett om det är på bussen eller någon annanstans
så kan vi prata changana. Det är inte förbjudet, inte förbjudet.”
Genom empiriska exempel visar studien hur detta symboliska värde används
som en del av flerspråkig praxis för att skapa sociala skillnader. Ju mer
sofistikerade portugisiska i kombination med engelska, desto mer legitimitet
och status. Det finns också en upplevd erfarenhet av att befria sig från den
portugisiska ”preskriptivitet” och "come into being". De unga moçambikierna
har ett reflekterat och medvetet förhållande till mycket av denna dynamik.
Ändå
är
det
slående
hur
värderingar
och
det
erfarna
mindervärdighetsförhållande inkorporeras och reproduseras i diskurser. De
spelas ut i form av självcensur eller egen osynliggörande och hjälper till att
reproducera dessa sociala order trots dessa unga människors ambivalens och
höga reflexionsnivåer.
Jag har här gett en översikt av de empiriska resultaten av detta arbete. Mot
bakgrund av de koloniala perspektiven har jag visat hur ideologiskt baserade
idéer blir inkorporerade och blir en del av oss och av vår sociala praxis och att
vi därigenom reproducerar samtida kolonialitet. Daglig praxis och individer
har därför en central roll i den dynamik som upprätthåller samtida kolonialitet.
En närliggande fråga är: Hur kan vi skapa förändringar eller bryta oss ut ur det
här? Ett första svar är att markera det omarkerade, och markera alternativen
till det som presenteras som universellt, vilket leder till att vi skapar utrymme
för det pluriversella. Detta tänkande stämmer överens med det många
koloniala tänkare framför. Hur markerar vi det omarkerade så att vi blir
medvetna om denna dynamik? I kunskapsproduktionen om modern
kolonialism stödjer jag ett tillvägagångssätt som betonar upplevd erfarenhet
från gräsrotsnivå, som jag har gjort i detta arbete. Jag anser emellertid att det
är viktigt att inte missa fokus på de institutionella maktcentrumen och de
politiska och sociala processerna som också har centrala roller.
Med inspiration från tillvägagångssätt inom politiska och ekonomiska
perspektiv använda inom sociolingvistiken har jag, som en del av detta arbete,
undersökt två olika nexus-begrepp. Nexus-koncepten studerar ett fenomen i
brytpunkten mellan olika skalor och dimensioner, i det här fallet mellan det
politiska projektet, samhällsnivån och individens upplevda erfarenheter och
praxis. Jag har tagit utgångspunkten i Frantz Fanons arbete och hans sociala
skapande av kolonialitet (sociogenesis) och använt detta som ett nexuskoncept. Jag har särskilt burit fram det intersubjektivitiska perspektivet av
hans arbete. Dessutom har jag utforskat Bourdieus koncept "habitus" som ett
nexus-koncept. På det här sättet har jag integrerat de politiska, sociala och
individuella processerna i analysen. Detta är, utifrån min synpunkt, ett
användbart tillvägagångssätt som hjälper till att kasta ljus på flera nivåer av
analysen samtidigt och hjälper till att ta fram nya perspektiv. Dessutom kan
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detta tillvägagångssätt i sin tur hjälpa till att få frågeställningen och analysen
närmare de upplevda erfarenheterna och därigenom få fram nya aktörer i
debatten. Förhoppningsvis kan de som lever i ojämlikhet få mer utrymme i en
dialog om ojämlikhet.
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Notas
i

Xibolete, [shibboleth: palavra usada pelos habitantes de Galaad para reconhecer os
de Efrém, que pronunciavam sibboleth]
ii
Por exemplo na Constituição da República de 1990 (RM 1990).
iii
O termo cru é emprestado da área de medicina para descreve que algo ainda não
necessariamente passou pelas fases necessárias (Fonte. "cru", in Dicionário Priberam
da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://dicionario.priberam.org/cru
[consultado em 03-04-2019]).
iv
Atualmente a designação deste reinado é Monomotapa.
v
Outline of a theory of practice Bourdieu (1977). See bibliography for full reference.
vi
Li Wei (2011, 2018) See Bibliography for all references.
vii
Veronelli, 2016: A Coalitional Approach to Theorizing Decolonial Communication. Hypatia: 31:2. See also bibliografia for additional references.
viii
Alle referanser finnes i bibliografien.
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