
 
 
 
 
 

 
1 

  

 



 
 
 
 
 

 
2 

 

 

Ficha Técnica 
 
 
 

 

 

 
Título: Livro de Resumos do FoLP 2 (Segundo 

Fórum de Língua Portuguesa), organizado pela 

Cátedra de Língua Portuguesa da Universidade 

Católica de Angola 

 
 

Autores dos resumos: vários 

 
 
 

Organização do livro: Mª Helena  Miguel  e Artur 

Osvaldo dos Santos  

 
 

Edição digital da CaLP_UCAN 

 
 
 
 

Capa: Mª Helena Santos Miguel         Artur 
Osvaldo dos Santos 

 
 
 

Data: Outubro de 2021 



 
 
 
 
 

 
3 

 

ÍNDICE  

Nota de Abertura………………………………………………………………..4 

Programa do FoLP2…………………………………………………………….5 

1º Painel  

Tema1: No chão das línguas e da educação: reflexões sobre um percurso de 

cooperação na/com a África lusófona ……………..……………….…………………...10 

Tema 2: Ensino e difusão do Português no contexto de multilinguismo: que políticas 

linguísticas para Angola? ……………..……………………….…………………..…....10 

 

2º Painel  

Tema 1: Língua, cultura e comunicação em contexto do português como língua 

pluricêntrica …………………………………………………………………………..11 

Tema 2: Para uma perspectiva do português língua pluricêntrica em Angola...12 

 

3º Painel  

Tema 1: Os enunciados com que comunicamos no uso do Português……………13 

 Tema 2: A necessidade de intersecção entre os subcódigos da língua portuguesa 

como garante de comunicação e de coesão social no âmbito da CPLP……………14 

 
4.º Painel 

Tema 1: Línguas e comunicação em Angola: o que nos dizem os dados do Censo?14 

Tema 2: Comunicar em português em contextos informais: formas de tratamento ou 

formas de afinidade? ………………………………………………..…………………15 



 
 
 
 
 

 
4 

Tema 3: Percurso e papel da língua portuguesa em Timor-Leste. …………………..16 

 
5.º Painel 
 

Tema 2: A característica multi-modal do português de Angola …………………...16 

Tema 2: Transformações de Regência Nominal no Português Angolano …………17 

 
6.º Painel 

Tema 1: O papel do discurso na reprodução ideológica……………………………..18 

Tema 2: A língua como veículo de um julgamento justo e equitativo…………….19  

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

A realização deste segundo Fórum de Língua Portuguesa (FoLP2) 

constitui um marco importante para a Cátedra de Língua Portuguesa da 

Universidade Católica (CaLP_UCAN), pois é o seu segundo grande evento 

internacional. 

O FoLP 2 congrega professores e investigadores de vários países lu- 

sófonos que partilharão a sua experiência e saber sobre questões em torno              

língua portuguesa. 

Neste livro, reúnem-se os resumos das comunicações dos treze prelectores 

que, nos dias seis e sete de Outubro, apresentarão e discutirão com os 

participantes as temáticas definidas em torno do tema central do Fórum, num 

momento de partilha e de reflexão. 

Desejamos que a leitura destes resumos contribua para os incentivar a uma 

participação mais atenta no FoLP e que as discussões concorram para um 

melhor esclarecimento em torno da língua portuguesa. 

 

A Comissão Organizadora 
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1.º dia: 6 de Outubro (quarta-feira)            
Hora: AO/PT: 14h30; BR/CV:10h30;  

Mestre cerimónia e moderadora geral: Dra. Margareth Nanga 

 

Sessão de abertura do FoLP2 
1. Palavras de boas-vindas do Reitor da Universidade Católica de Angola 

2. Intervenção do Director da Cátedra, Prof. Doutor António Fernandes da Costa 

3. Discurso de Abertura de Sua Excia. Ministra da Educação, Doutora Luísa Maria Alves Grilo 

 
Aula Magna: Português _ língua materna, fraterna ou madrasta? 

Orador: Escritor José Eduardo Agualusa 

 
 
 

 
1.º Painel: Moderadora Profª Doutora Amália Vera-Cruz de Melo Lopes, diretora da Cátedra 
Eugénio Tavares de Língua Portuguesa, da Universidade de Cabo Verde. 
 

Tema 1: No chão das línguas e da educação: reflexões sobre um percurso 
de cooperação na/com a África lusófona. Prelector: Prof. Doutor Júlio 
Gonçalves Pedrosa dos Santos, Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação/Centro de Estudos Africanos - Universidade do Porto e Colaborador da 
CaLP_UCAN. 

 
 Tema 2: Ensino e difusão do Português no contexto de 
multilinguismo: que políticas linguísticas para Angola? Prelector: 

Prof. Doutor Luís Chimuco, docente da Universidade Católica de Angola.  
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 2.º Painel: Moderador: Prof. Doutor Pe. Henrique Mutali 
 Tema 1: Língua, cultura e comunicação em contexto do português 
como língua pluricêntrica. Prelectora: Prof. Doutora Edleise Mendes, 
da Universidade Federal da Bahia. 

 
 

Tema 2: Para uma perspectiva do português língua pluricêntrica em 
Angola. Prelector: Prof. Doutor Afonso João Miguel, docente do 

Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda e investigador da 
CaLP_UCAN.   

 
 
 

3.º Painel: Moderador: Prof. Doutor Alexandre Chicuna, Decano da Faculdade de Letras, da UAN 

Tema 1: Os enunciados com que comunicamos no uso do Português. 
Prelector: Prof. Doutor António Fernandes da Costa, Director da CaLP, 
da Universidade Católica de Angola.  

 
 

Tema 2: A necessidade de intersecção entre os subcódigos da língua 
portuguesa como garante de comunicação e de coesão social no âmbito 
da CPLP. Prelector: Prof. Doutor Paulino Soma Adriano, Director Geral 

da Escola Pedagógica do        Cunene, professor do ISCED do Lubango, 
Colaborador da CaLP_CAN. 

 
 

2.º dia: 7 de Outubro (quinta-feira)        Hora: AO/PT: 14h30; Br: 10h30; CV: 10h30 

Mestre cerimónia e moderadora geral: Dr. Margareth Nanga. 

AULA MAGNA: Língua e Comunicação enquanto factores essenciais de 
Unidade e Desenvolvimento de um Povo. Orador: Prof. Doutor Alexandre 
António Timbane, da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira, UNILAB, Baía, Brasil. 

 
 

4.º Painel: Moderador: Prof. Doutor Peres Sassuco, Professor da Faculdade de Ciências Sociais, 
da UAN  

Tema 1: Línguas e comunicação em Angola: o que nos dizem os dados 
do Censo? Prelectora: Profª. Doutora Liliana Inverno, da Faculdade de 
Ciências Humanas e Sociais, da Universidade do Algarve, Portugal.  
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Tema 2: Comunicar em português em contextos informais: formas de 
tratamento ou formas de afinidade? Prelector: Dr. Artur Osvaldo dos 
Santos, professor da UCAN e investigador da CaLP_UCAN. 

 

.Tema 3: Percurso e papel da língua portuguesa em Timor-Leste. 
Prelectora: Profª. Doutora Susete Albino, da Universidade Nova de Lisboa. 

 
 

 5.º Painel: Moderador: Prof. Doutor Manuel Muanza, professor do ISCED de Luanda 
 

Tema 1: A característica multi-modal do português de Angola. 
Prelector: Doutor José Luís Mendonça, escritor e docente universitário. 

  
Tema 2: Transformações de Regência Nominal no Português Angolano. 
Prelector: Prof. Doutor Márcio Undolo, docente da Universidade Lueji a 
N’Konde, Investigador da Cátedra de Língua Portuguesa da UCAN. 

 

 

6.º Painel: Moderadora: Profª. Doutora Teresa Costa Camacha, professora do ISCED de 
Luanda 

 

 Tema 1: O papel do discurso na reprodução ideológica. Prelector: Dr. 
Noé Cardoso, professor da UCAN e investigador da CaLP_UCAN 

 
 

Tema 2: A língua como veículo de um julgamento justo e equitativo. 
Prelector: Prof. Doutor Benja Satula, Director do Centro de 
Investigação de Direito da UCAN, professor da UCAN e jurista. 

 
 

Sessão de encerramento 
1. Leitura das Considerações Finais; 

2. Agradecimento do Director da Cátedra, Prof. Doutor António Fernandes da Costa; 

3. Discurso de Encerramento por Sua Excia. Ministra do ESCTI, (a confirmar). 
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1.º PAINEL  
Moderadora: Profª Doutora Amália Vera-Cruz de Melo Lopes, Diretora da Cátedra Eugénio 

Tavares de Língua Portuguesa, da Universidade de Cabo Verde. 

TEMA 1: No chão das línguas e da educação: reflexões sobre um percurso de 

cooperação na/com a África Lusófona”  

Autor: Júlio Gonçalves Pedrosa dos Santos, Centro de Estudos Africanos - Universidade 

do Porto, Portugal  

Esta comunicação inspira-se na já longa experiência profissional do autor na área da 

cooperação para o desenvolvimento em educação, tendo como foco o apoio aos sistemas 

educativos nos PALOP e com particular incidência em projetos que incidem na promoção 

da língua portuguesa. Recorrendo à literatura na área da educação e desenvolvimento 

internacional e à investigação sobre políticas de língua na educação (language in education 

policy), pretende-se, por um lado, problematizar o conceito de cooperação no qual a questão 

linguística é crucial, embora continue a estar ausente no discurso sobre o desenvolvimento, 

mas também analisar criticamente aspetos relevantes para caracterizar o que é esse chão das 

línguas e da educação.  

Neste sentido, esta comunicação debruça-se sobre três dimensões, a saber: a atenção 

às práticas linguísticas na sala de aula; a importância do papel e da formação do professor 

de língua portuguesa e a relação complexa (mas fascinante) entre educação, língua(s) e 

desenvolvimento. 

 

TEMA 2: Ensino e difusão do Português no contexto de multilinguismo:  Que políticas 

linguísticas para Angola?  

Autor: Dr. Luís Chimuco, Instituto Superior Dom Bosco, UCAN 

O ensino do Português em Angola reveste-se de muitos desafios para toda a 

comunidade educativa, motivados por factores linguísticos, como o multilinguismo e o 

consequente contacto entre línguas de estruturas muito afastadas, e por factores 

extralinguísticos, como a formação dos professores e a falta de políticas linguísticas mais 

integradoras, o que, certamente, torna o processo da sua difusão complexo. Apesar de o 

número de falantes do Português em Angola ser cada vez mais crescente, actualmente 71% 
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da população, o certo é que nem todos o falam como língua materna e há ainda um número 

significativo de indivíduos que nem sequer consegue comunicar-se neste idioma, 

considerado factor de unidade nacional. No presente estudo, pretendemos reflectir em torno 

do processo de ensino e aprendizagem desta língua, analisar as dificuldades experimentadas 

pelos seus intervenientes e apontar algumas linhas orientadoras que visem contribuir para 

uma política linguística mais actuante, capaz de facilitar a aprendizagem desta língua e 

reduzir as assimetrias que se observam no seu ensino, tornando-a, assim, cada vez mais uma 

língua de comunicação efectiva, pois, como se sabe, o facto de existirem diversos grupos 

etnolinguísticos no nosso país, e com estes as mais variadas línguas e seus respectivos 

dialectos, faz com que o Português se torne língua de eleição no contacto entre os povos.  

Palavras-chave: Ensino do Português; multilinguismo; políticas linguísticas. 

 

 

2.º PAINEL 
Moderador: Prof. Doutor Pe. Henrique Mutali 

TEMA 1: Língua, cultura e comunicação em contexto do português como língua 

pluricêntrica  

Autora: Edleise Mendes, Universidade Federal da Bahia, Brasil 

As relações entre língua e cultura são determinantes para compreendermos os modos 

como nos comunicamos e interagimos com as pessoas à nossa volta, bem como nos inserimos 

e atuamos no mundo. Tomando como referência o português, uma língua presente em quatro 

continentes e que abarca tanta diversidade quanto são os povos que a falam, é importante 

discutirmos o seu caráter pluricêntrico e os impactos desse fenômeno nos variados contextos 

de comunicação, especialmente quando consideramos as variedades do português que estão 

fora do binômio Portugal-Brasil. 

As línguas pluricêntricas, por apresentarem variadas normas de uso, que se 

distribuem mais ou menos em espaços geográficos regionais ou nacionais delimitados, 

apresentam muitos desafios para as políticas linguísticas que se desenvolvem na 

contemporaneidade, principalmente as relacionadas à educação de modo geral e, mais 

especificamente, à educação linguística. Desse modo, buscarei ressaltar a necessidade de que 
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professores, pesquisadores e agentes desencadeadores das políticas educacionais para as 

línguas possam compreender a necessidade de construção de uma nova gestão para o 

português, baseada na cooperação e no desenvolvimento de ações partilhadas, de âmbito 

transnacional. Com esse objetivo, apresentarei alguns exemplos de ações bem-sucedidas 

nesse sentido e apontarei algumas prospecções para o português, que cada vez mais projeta-

se como língua de comunicação global no século XXI. 

 

TEMA 2: Para uma perspectiva do português língua pluricêntrica em Angola 

Autor: Afonso João Miguel, Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) – Luanda 

A perspectiva do português língua pluricêntrica em Angola deve ser entendida a partir 

da variedade local, que se realiza num contexto multilingue, considerando as políticas 

linguísticas internas. O objectivo da minha comunicação, inserida no II Fórum de Língua 

Portuguesa da CaLP_UCAN, cujo lema é “Para uma perspectiva do português língua 

pluricêntrica em Angola” visa apresentar uma abordagem sobre o carácter pluricêntrico do 

português, num país caracterizado por diversidade linguística bastante acentuada. As línguas 

pluricêntricas são definidas como aquelas que apresentam diferentes variedades locais e 

possuem mais de um centro de decisão normativa, sendo o português uma delas, por 

apresentar duas normas-padrão (PB e PE) e variedades emergentes, ainda não padronizadas 

(Silva, Torres & Gonçalves 2011; Batoréo 2014). Este artigo fundamenta-se em teorias sobre 

a pluricentralidade linguística, de Kloss (1968) e Stewart (1968), seguidos por Clyne (1992), 

Baxter (1992), Silva et al. (2011), SILVA (2013). O presente trabalho é descritivo e 

privilegia a abordagem qualitativa, assente na pesquisa bibliográfica e em dados empíricos 

gramaticais, retomados de autores anteriores. Compreender a dimensão pluricêntrica do 

português pode ajudar na (re)definição de políticas linguísticas no País. A perspectiva de 

português língua pluricêntrica em Angola passa, portanto, pelo reconhecimento da variedade 

falada localmente, e o tema em abordagem constitui novidade entre nós.  
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3.º PAINEL 
Moderador: Prof. Doutor Alexandre Chicuna, Decano da Faculdade de Letras, da UAN 

TEMA 1: Os enunciados com que comunicamos no uso do Português  

Autor: António Fernandes da Costa, Professor e investigador da Cátedra de Língua 

Portguesa da UCAN  

Se lançarmos o olhar à história da humanidade, vemos que as línguas coloniais 

tiveram tendência para a desagregação, sobretudo em espaços de débil escolaridade. Para 

comprovarmos este facto, não necessitamos de ir muito longe. O Português, o Francês e 

outros sistemas de comunicação linguística, considerados neo-latinos, são o resultado de um 

processo de degradação de uma língua colonial. Existindo num contexto idiomático 

multilinguístico, as línguas coloniais não resistiram ao contacto com os sistemas de 

comunicação pré-existentes dos povos colonizados e, misturando-se, reconverteram-se 

noutros sistemas linguísticos. A língua portuguesa também existe, entre nós, num contexto 

plurilinguístico e num período pós-colonial. Poderá ela dar o salto, fazer a diferença, evitar 

o processo de reconversão linguística, conservando a identidade dos seus traços essenciais? 

Poderá ela dar o salto, contornar a trajectória histórica que caracteriza essa desintegração das 

línguas coloniais, impondo a variante linguística padrão, variante de prestígio, como um 

processo de comunicação assumido e aceite, em todos os estratos sociais dominantes no país? 

Tudo dependerá do esforço na sua divulgação pedagógica. Um dos maiores problemas de 

comunicação é a estratificação linguística. Há uma tendência pós-colonial para consideração 

como traços essenciais de identidade do Português o sistema lexical, ou seja, o vocabulário. 

Nos enunciados em que soa um vocabulário português, temos consignada a língua 

portuguesa e, consequentemente, identificamos falantes de língua materna portuguesa. Nada 

mais errado, linguisticamente. E a gramática? Fica mutilada. O que realmente os falantes 

enunciadores, ou seja, aqueles, que codificam as mensagens, articulam é a fisicidade das 

palavras. E aqueles, que as descodificam, tomam o primeiro contacto com as ondas sonoras. 

Quer uns quer outros não tomam o primeiro contacto com a gramática. Esta é configurada 

por um raciocínio que vem a posteriori.  

Palavras-chave: contacto linguístico, tempo, aspecto, articuladores, ordem das palavras.  
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TEMA 2: A necessidade de intersecção entre os subcódigos da língua portuguesa como 

garante de comunicação e de coesão social no âmbito da CPLP 

 

Autor: Paulino Soma Adriano, Instituto Superior de Ciências da Educação 

O texto que se pretende comunicar no FoLP2 tem como título "A necessidade de 

intersecção entre os subcódigos da língua portuguesa como garante de comunicação e de 

coesão social no âmbito da CPLP". O objectivo do mesmo é a defesa de uma política 

linguística de convergência, força centrípeta necessária para amenizar a inevitável força 

centrífuga que caracteriza todas as línguas naturais. A inexistência de uma política 

linguística clara sobre a variedade do português em Angola e o ímpeto de linguistas que 

sugerem a sua normalização para que se adapte ao contexto sociocultural e sociolinguístico 

do País pode dar azos a argumentos pouco fundamentados, conducentes à ruptura entre os 

subcódigos do português, com implicações para a comunicação. É este o problema em que 

se centrará a reflexão deste texto.  

Palavras-chave: Comunicação, Norma linguística, Variação linguística, Mudança 

linguística, Política linguística 

 

 
 

4.º PAINEL 
Moderador: Prof. Doutor Peres Sassuco, Professor da Faculdade de Ciências Sociais da UAN 

TEMA 1: Línguas e comunicação em Angola: o que nos dizem os dados do Censo? 

Autora: Profª. Doutora Liliana Inverno, Universidade de Coimbra, CELGA-ILTEC, 
Faculdade de Letras 

 

A situação linguística angolana tem sido objeto de vários esforços descritivos (ver 

exemplos em  Inverno & Figueiredo 2011). O detalhe e robustez dessas descrições é muito 

variável, mas todas partilham a debilidade de assentarem em estimativas (de número de 

habitantes, de número de línguas faladas, de número de falantes por língua, de número de 

falantes L1 e L2 das diferentes línguas em presença no país, etc.). A realização do 

Recenseamento Geral da População e da Habitação de Angola 2014 (adiante RGPH-2014), o 
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primeiro de âmbito nacional desde a independência, e a publicação dos seus resultados em INE 

(2016), abre a possibilidade de corrigir esta debilidade e de ter debates futuros mais sustentados 

sobre línguas e comunicação no país. 

A presente comunicação parte de Leeman (2017) e Pauwels (2016) para sintetizar os 

contributos e as limitações do uso de dados censitários em pesquisas linguísticas, enquadrar a 

tipologia de pergunta usada em RGPH-2014, refletir sobre as limitações dessa opção para a 

robustez dos dados e ponderar métodos complementares de recolha. Em seguida, a 

comunicação sintetiza e elabora a análise e conclusões apresentadas em Inverno (2018) para 

argumentar a urgência de avançar com análises semelhantes dos dados provinciais de RGPH-

2014, propondo possíveis caminhos metodológicos para o fazer. Espera-se assim contribuir 

para descrições futuras mais factuais e rigorosas dos padrões e tendências de uso linguístico em 

Angola, sem as quais se assemelha impossível uma política de língua consequente com a 

promoção do multilinguismo e da diversidade linguística que (ainda) caracterizam Angola.   

Palavras-chave: censo populacional, sociolinguística, multilinguismo, diversidade 
linguística, mudança de língua, extinção linguística 

TEMA 2: Comunicar em português em contextos informais: formas de tratamento ou 
formas de afinidade? 

Autor: Dr. Artur Osvaldo dos Santos, Professor e Investigador da Cátedra de Língua Portuguesa da 

UCAN  

O trabalho que aqui se apresenta subordina-se ao tema “comunicar em português em 

contextos informais: formas de tratamento ou formas de “afinidade”?”. O objectivo deste 

trabalho é abordar as formas de tratamento, em geral, e as tendências que estas formas estão a 

tomar em Angola. Se, por um lado, se conserva a forma tradicional de tratamento e consagrada 

pela norma padrão (Senhor(a), por outro, há uma tendência de formas de tratamento em Angola, 

marcado por uma certa “afinidade” ou mesmo aproximação e, embora poucas vezes, de 

desaproximação, nomeadamente “tio, madrinha, mano, chefe, etc.”. Essa tendência poderá 

justificar em função da variação diastrática, sobretudo, da língua.   

  Para proceder ao levantamento das formas de tratamento tendentes em Angola, ou 

assumidas neste trabalho como formas de “afinidade”, aproximação e desaproximação, far-se-

á num inquérito, o que nos permitirá verificar a tendência das formas de tratamento em Angola. 

Se possível, far-se-á, igualmente, o registo de dados orais.    
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Esperamos, pois, que os resultados alcançados com este trabalho possam de algum 

modo contribuir para um melhor conhecimento sobre as formas de tratamento, sobretudo a 

tendência dessas formas em Angola, encontrando respostas relativas a essas tendências 

linguísticas. 
 

Palavras-chave: Formas de tratamento, variação da língua, tendências em Angola   

 
 

TEMA 3: Percurso e papel da língua portuguesa em Timor-Leste. 

Autora: Susete da Conceição Costa Albino, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, Portugal 

A República Democrática de Timor-leste, enquanto nação independente, nasceu num quadro 

marcado pelo reforço da interação entre o local e o global e apresenta várias características 

peculiares: foi colonizada pelos portugueses durante cinco séculos e ocupada pelo país 

vizinho quase vinte e quatro anos; vivenciou um período de administração transitória por 

parte da ONU (1999-2002); necessitou de edificar um Estado de raiz; e experienciou uma 

fase de forte dependência externa. Do ponto de vista linguístico, Timor-Leste emerge como 

um país multilingue e os timorenses, recuperando as palavras do Nobel da Paz, José Ramos 

Horta, encontram-se “entre os povos mais poliglotas do mundo” uma vez que uma elevada 

percentagem dos cidadãos “usa três a cinco idiomas – uma língua local materna, tétum, 

indonésio, português e inglês”. Esta comunicação centra-se no percurso e papel da língua 

portuguesa, tendo como referência três períodos distintos (o colonialismo, a ocupação 

indonésia e o pós-independência) e como suporte fontes diversificadas, nomeadamente a 

Constituição, normativos, documentos oficiais, testemunhos de decisores políticos, dados 

estatísticos e textos académica. 

 

 
5.º PAINEL 
Moderador: Prof. Doutor Manuel Muanza, professor do ISCED de Luanda 

TEMA 1: A característica multi-modal do português de Angola  

Autor: José Luís Fortunato de Mendonça, Universidade Agostinho Neto (Faculdade de 

Ciências Sociais) 
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A data do 11 de Novembro de 1975 marcou, no plano político, a descolonização de Angola. 

E marcou também, no plano da cultura, a descolonização da língua portuguesa. Quarenta e 

seis anos passados sobre a data da independência, constata-se que a língua portuguesa passou 

por um processo de transformações exactamente igual ao que se verifica nas outras 

dimensões da vida nacional. Ao retrocesso na economia, ao retrocesso nas condições de vida 

das populações corresponde fielmente o mesmo retrocesso na comunicação em língua 

portuguesa. O português de Angola apresenta-se hoje como um corpus linguístico 

multimodal, com uma grande produção de variantes fora do código tanto das línguas bantu, 

quanto da língua vernácula de Fernando Pessoa. O problema não seria tão preocupante se 

estas variantes todas se pautassem pelo seu uso popular, da rua e dos corredores das 

faculdades do ensino superior. O problema surge, pois, quando essa nova “língua”, o 

português de Angola, atravessa o âmbito da sua reinvenção desregrada e penetra no texto 

académico. Mas, outro problema ainda maior surge quando estudiosos angolanos propõem 

uma pretensa “descolonização do português” em Angola, com a transposição do discurso 

popular para a academia. Em termos de cientificidade, que é o que a academia busca, esta 

proposta cai por terra. A cientificidade só se alcança com a proficiência linguística e com a 

proliferação semântica. O problema está no ensino de base. O problema do português de 

Angola advém de um equívoco alarmante entre os estudos linguísticos e a didáctica da 

língua. São disciplinas totalmente díspares. A língua, em qualquer parte do planeta, tem 

níveis de uso. Na academia tem que subsistir o uso do nível científico, cuidado, da língua 

portuguesa, assente na linguagem normal ou corrente. Este nível é incompatível com o 

niilismo gramatical. 

 

Tema 2: Transformações de Regência Nominal no Português Angolano  

AUTOR: Márcio Undolo, Universidade Lueji A'Nkonde 

O presente trabalho visa reflectir a metodologia de estudos linguísticos com base em análise 

de corpus pela qual se prentende a operacionalização de um processo de gramaticalização e 

conhecimento de elementos linguísticos que determine a fronteira entre uma variante culta 

nacional e as demais variantes do Português angolano. Consequente da necessidade de 

delimitação desta abordagem teórico-metodológica, optou-se, de início, por analisar casos 

de transformações de regência nominal no Português angolano em contraste com o que 

sucede no padrão europeu. Da análise feita aos casos de relação de dependência que existem 
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entre um nome e a preposição que introduz ou não um SP, assinalou-se a ocorrência de 

transformações de regras, designadamente substituição, apagamento, adição e adjunção, 

reafirmando-se, pois, a tese de que, no Português angolano, a função e o uso de preposições, 

no âmbito da regência, tendem a apresentar novas dinâmicas. Assim, para descrição e 

explicação do comportamento de certas categorias gramaticais ou itens lexicais do 

Português, é de capital relevância o levantamento de um corpus representativo, além de um 

estudo exaustivo a fazer-se às concepções da linguagem em voga. No campo empírico, 

serviram de fonte de evidências meios de comunicação social, sendo a Internet o recurso 

pelo qual foi possível aceder a vários programas de diferentes rádios, TV e, sobretudo, 

jornais – o que permitiu a constituição de corpus oral e escrito, reforçada pela técnica do 

teste de elicitação assente em juízo de gramaticalidade e/ou aceitabilidade.  

Palavras-chave: regência nominal, transformação, norma culta, português angolano. 

 

 
6.º PAINEL 
Moderadora: Profª. Doutora Teresa Costa Camacha, professora do ISCED de Luanda 

TEMA 1: O papel do discurso na reprodução ideológica 

Autor: Noé Francisco da Costa Cardoso, Professor e investigador da Cátedra de Língua 

Portguesa da UCAN  

O presente artigo visa demonstrar que o discurso como prática social desempenha um grande 

papel na reprodução de ideologias, e que, apesar de a identificação de manifestações 

ideológicas através do discurso não ser uma tarefa fácil, é possível alcançá-la através de uma 

análise minudente de formatos e de quadrados ideológicos. São também relevantes para a 

análise ideológica do discurso os marcadores de modalidade, os implícitos e outros 

elementos extralinguísticos, como, por exemplo, o contexto em que os discursos são 

produzidos. As elites detêm o poder social e, consequentemente, controlam o discurso. 

Porém, os grupos que as constituem nem sempre partilham os mesmos ideais, i.e., muitas 

vezes possuem ideologias adversas. Este facto ocasiona o conflito de interesses entre grupos 

envolvidos na disputa pela hegemonia social, gerando uma certa polarização. O que se 

pretende com esta abordagem é, pois, (i) definir o conceito de ideologias; (ii) relacionar o 
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trinómio sociedade, discurso e ideologias; (iii) analisar recortes discursivos; assim como (iv) 

detectar as manifestações ideológicas expressas ou latentes em cada um desses recortes.  

Palavras-chave: discurso, sociedade, ideologias 

 

TEMA 2:  A língua como veículo de um julgamento justo e equitativo.  

Autor: Benja Satula, Universidade Católica de Angola  

O processo equitativo lido e interpretado a partir das disposições nacionais e internacionais 

permite desde logo encontrar elementos característicos que aglutinados permitem uma 

aproximação do conceito, da linguagem simbólica e dos elementos que o seu conceito deve 

encerrar. Nesta busca pela justiça no caso concreto a língua, que compreenda, ou direito a 

interprete e com acesso a traduções com exigências de equidade desempenham um papel 

fundamental. 

A jurisprudência africana entende que mesmo nos Estados bilingues – ou com mais de uma 

língua nacional - a transferência de cidadãos da zona de influência de uma determinada língua 

para ser julgado numa outra região cuja influência é uma língua que não domina desencadeia 

para o Estado o dever de assegurar ao arguido um intérprete. A falha ou negligencia do Estado 

em prover um intérprete para um arguido nestas condições constitui uma violação do direito a 

um processo equitativo nos termos das disposições combinadas do artigo 7 (1) (b) (c) e (d) da 

Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. 

 


