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Objetivo: A proposta do trabalho é fazer uma análise comparativa dos textos de Mia
Couto e Manoel de Barros, apontando semelhanças e diferenças na forma como eles
trabalham a língua portuguesa para torná-la mais dinâmica, significativa e original.
Pretende-se também apontar processos linguísticos usados na criação de palavras e
caracterização. Metodologia: Numa etapa inicial, foram feitas leituras partilhadas entre
a orientadora e a aluna bolsista, de livros dos autores - três de poesia de Manoel de
Barros e dois de contos de Mia Couto. Também foram feitos estudos sobre a história
da língua portuguesa nos países lusófonos e de textos teóricos que analisam  a obra
desses escritores. Alguns resumos e fichamentos também já foram produzidos pela
aluna. Dessas leituras já  podem ser apontadas  conclusões preliminares  e
comprovadas algumas hipóteses apresentadas no Projeto. A próxima etapa será a
escrita e apresentação do artigo.  Resultados: Embora ainda  não se possa falar de 
resultados no estágio em que a pesquisa se encontra, é possível já comprovar alguns
fatos significativos sobre as variações do idioma português. Pode-se afirmar, então,
que a língua portuguesa nasceu na Península Ibérica e, através das grandes navegações,
espalhou-se pelo mundo inteiro, sendo hoje a língua oficial de sete países na Europa,
América, Ásia e África. O português falado nas ex-colônias, no entanto, sofreu
modificações na estrutura sintática e no vocabulário e essas mudanças podem ser
observadas nos textos dos escritores atuais dessa comunidade lusófona. Os autores
escolhidos para o estudo mostram, com sua escrita original e criativa, que a língua se
concretiza através de um processo dinâmico contínuo e pode ser renovada sem perder
seus traços originais.   Conclusão: Pela leitura dos textos feita, pode-se concluir que
Manoel de Barros e Mia Couto são exemplos de escritores que usam o Português  mas,
ao escrever, dão a essa  língua uma feição própria, quando constroem novas palavras e
alteram o sentido e a estrutura do idioma.
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