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palavras-chave 

 

Preposições com, de e em. 
 

Resumo 

 

 

A presente dissertação tem como tema: Emprego das preposições com, de e em no 
Português de Moçambique. Nela, procura-se provar que as línguas bantu contribuem 
para o uso indevido das preposições, em Português, visto que as construções frásicas 
em Português de Moçambique, diferem-se da regra padrão, neste caso o PE. O 
objectivo geral deste trabalho éidentificar os factores que contribuem para o uso 
irregular das preposições com, de e em no Português falado em Moçambique, 
concretamente pelos alunos do Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mondlane de 
Inhambane. Para obter os dados da pesquisa, recorreremos a ficha de Informante, para 
além da produção textual, realizada na sala durante as aulas de Português, em que os 
alunos deviam explorar no máximo as preposições com, de e em. Os resultados da 
pesquisa demonstram que há confusão sobre o tipo de preposição a usar para cada 
situação ou contexto. Podemos aferir que estes casos são derivados pela influência das 
línguas bantu, apesar da maioria dos alunos terem o Português como sua L1, mas 
comunicam- se em Gitonga, entre outras línguas autóctones, para além dos seus 
progenitores serem falantes dessas línguas. Ao longo da análise e interpretação 
constatamos os casos de uso da preposição com no lugar da preposição de (de+a=da), 
(de+essa=dessas) da preposição de em vez de sobre, preposição [em+a/o (s)]=nas/nos 
em vez da preposição (de+a/o(s)=das/dos) e vice-versa, substituição da preposição com 
por preposições (por+a=pela) e preposição por, para além dos casos da substituição da 
preposição sobre pela preposição em, em contextos totalmente distintos. Constatamos 
que estas situações provêm da influência das línguas bantu que é a L2 da maioria dos 
alunos e dos seus progenitores, para além da polissemia que uma determinada 
preposição apresenta na língua bantu Gitonga. Exemplo: com = ni/ khu,/nya. 
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Keywords 

 

Prepositions with, of and in. 

Abstract 

 

The present dissertation is entitled: The application of with, of and in prepositions in 
Portuguese of Mozambique. The aim of this dissertation to show how Bantu Languages 
contribute on prepositions misusing in Portuguese as sentences building in 
Mozambican Portuguese differ, from the pattern one. The objective of this dissertation 
is to identify the factors which contribute to irregular use of with, of and in prepositions 
in Portuguese spoken in Mozambique, especially that spoken by students from 
Inhambane Eduardo Mondlane Industrial and Commercial Institute. 
The data from the research was gained through interview e form, besides textual 
production which took place in the classroom during Portuguese lessons, which the 
students had to exploit in maximum with, of and in prepositions.  The results from this 
research show that student’s ar puzzled on what kind Of prepositions ghould be used in 
each situation and in which context. We can realize that these expects might be derived 
by the influence of Bantu languages although the majority of the languages of the L1, 
but they communicate to others in Gitonga (Inhambane City local language) and in 
other autochthones languages, besides their parents who are speakers of these 
languages. Throughout the analyses and interpretation, we noticed the case of using 
whit preposition instead of using of; the use of preposition of instead of using 
preposition by. The use of in the instead of, of the and vice versa; substitution of 
preposition with by the preposition by and by the. There are other situations in which 
the students replace the preposition by by preposition in, in totally distinct contexts. We 
noticed that these situations are from the influence of Bantu languages that are L2 to 
majority of the students and to their parents, besides the polysemy that a certain 
preposition presents in Gitonga Bantu language. For example: with= ni/khu/nya. 
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Capítulo I: Introdução 

O presente trabalho de dissertação do Mestrado em Língua Portuguesa e Literaturas Africanas 

de Expressão Portuguesa tem como tema ‘’Emprego das preposições com, de e em no 

Português de Moçambique”. Este tema nasce da preocupação com que nos deparamos no 

nosso dia-a-dia na sala de aulas como professora de Língua Portuguesa, e, tendo em atenção 

que o conhecimento das causas da produção de algumas estruturas frásicas irregulares é de 

grande importância para o ensino da língua, devemos adoptar mecanismos condicentes com a 

realidade encontrada no Processo de Ensino e Aprendizagem (PEA). 

Verificamos também que os alunos têm usado as preposições em alusão de modo indevido 

confundindo em algumas ocasiões a preposição com e a conjunção copulativa e, a preposição 

por e a preposição com, entre outros aspectos relacionados à produção textual.  

Para além do que já referenciamos, sabemos que o Português de Moçambique sofre 

interferência, das primeiras Línguas ou Línguas Maternas (L1), contribuindo para o uso 

indevido das preposições em estudo. De referir que este posicionamento, surge da realidade 

com que nos deparamos no dia-a-dia na sala de aulas e também como falante das línguas 

autóctones. 

Apesar das influências da L1, nem todos os casos do uso inadequado das preposições são 

motivados por estas línguas. Por isso, a pertinência do estudo do tema em análise, para melhor 

compreender as causas destes tipos de erros. 

De referir que, para a obtenção dos dados sobre o uso indevido das preposições, recorremos a 

uma ficha de informante, na qual continha algum questionário dirigido a 50 alunos do 

I.I.C.E.M.I, extraídos de uma população dos estudantes do nível médio dos cursos de 

Contabilidade Vocacional, Gestão, Restaurante e Bar, Recepção e Andares e Técnicos de 

Contas, para além da produção textual na sala de aulas. 
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 Podemos também inferir que o não conhecimento das regras do uso das preposições leva 

alguns alunos a cometerem erros, tanto na escrita, como na oralidade. 

Neste capítulo faremos ainda uma abordagem referente à situação linguística em Moçambique.   

Moçambique é um país multilingue, visto que é “coabitado”por várias línguas autóctones de 

origem bantu que, no seu sistema gramatical, usam algumas palavras com a mesma função das 

preposições em Português, mas gramaticalmente distintas das da língua portuguesa. Por essa 

razão, importa-nos fazer um estudo do emprego das preposições acima indicadas e analisar o 

grau do uso das mesmas pelos alunos do Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mondlane 

de Inhambane (I.I.C.E.M.I), visto que os mesmos são falantes destas línguas autóctones. No 

que se refere ao inventário de Guthrie (1967) citado por Ngunga (2004:46) verificamos que as 

línguas autóctones moçambicanas se encontram agrupadas em zonas linguísticas, 

nomeadamente: Zona G45, Zona P, Zona N e Zona S. Importa no nosso tema fazer uma 

abordagem voltada para a última Zona, neste caso a S, visto que as línguas bantu que são o 

nosso ponto de destaque se localizam na sua maioria nesta zona, na qual podemos identificar 

os seguintes grupos: S.50: Tswua- Ronga e S.60: Chopi, de onde derivam as seguintes línguas: 

Tswua (S.51); Gwamba (S.52); Tsonga (S.53) e Ronga (S.50). 

Na perspectiva do presente trabalho, vamos fazer uma abordagem virada ao grupo Tsonga 

(S.53) de onde deriva a língua Gitonga que éa mais falada no distrito de Inhambane de onde 

provém a maioria dos alunos do I.I.C.E.M.I e por ser a LM de considerável número de alunos. 

O trabalho dividir-se-á em cinco partes: o primeiro capítulo é dedicado à introdução, para além 

de uma breve contextualização sobre o agrupamento das línguas bantu, justificativa, a questão 

de partida e as respectivas hipóteses e por fim os objectivos. 

O segundo capítulo vai abordar a revisão da literatura relacionada com o tema, a situação 

linguística de Moçambique no que concerne as línguas bantu e os Censos realizados desde 

1980 a 2007. Neste capítulo vamos abordar a questão das preposições, os tipos de preposições, 

o uso destas em diferentes contextos e as preposições em língua Bantu (Gitonga). 
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O terceiro capítulo apresentará a metodologia adoptada para a realização deste trabalho, a 

população escolhida e a amostra. 

O quarto capítulo é reservado a interpretação e análise dos dados obtidos após a pesquisa.  

Finalmente o quinto capítulo vai conter as conclusões gerais do trabalho efectuado e as 

possíveis recomendações. 

1.1. Justificação para o trabalho/Relevância/Actualidade 

As preposições são classes de palavras invariáveis que relacionam dois elementos de uma 

frase, evidenciando a dependência existente entre eles. Assim sendo, importa o seu estudo e 

análise em frases extraídas dos textos escritos por alguns alunos do Ensino Técnico 

Profissional, neste caso do I.I.C.E.M.I. 

Sabemos que existe uma diferença visível entre o Português Europeu e o Português de 

Moçambique no que concerne ao uso das preposições com, de e em. 

O português de Moçambique, influenciado pelas Primeiras Línguas ou Línguas Maternas (L1), 

sofre interferência, contribuindo desta forma para o uso indevido das preposições com, de e 

em. 

Apesar das influências da L1, nem todos os casos do uso inadequado das preposições são 

motivados por estas línguas. Daí a pertinência do estudo em análise, para melhor compreender 

as causas destes erros. 

 Podemos também inferir que o não conhecimento das regras do uso das preposições, leva os 

alunos e os professores a cometerem erros, tanto na escrita, como na oralidade. 

A outra fonte de motivação para a escolha do tema é a realidade que vivemos no dia-a-dia na 

sala de aulas. Os alunos têm confundido a preposição com com a conjunção copulativa e em 

orações coordenadas copulativas, principalmente quando se trata da oralidade.   
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1.2. Problema 

Que factores contribuem para o uso indevido das preposições pelos alunos do Instituto 

Industrial e Comercial Eduardo Mondlane de Inhambane? 

1.2.1. Hipóteses 

Hipótese -1  

Sendo o Português a segunda língua de muitos alunos, esta acaba sofrendo interferência das 

línguas maternas o que pode contribuir para o uso indevido das preposições; 

Hipótese -2  

 O não conhecimento das regras do uso das preposições no Português Europeu pode ser uma 

das causas que propicia o uso inadequado; 

Hipótese -3 

Sabendo que a primeira língua se adquire por meio da oralidade e esta constitui a Língua 

Materna (LM) do respectivo falante, a qual se rege por regras morfológicas sintáticas e 

semánticas específicas, diferentes da língua de Ensino, isto propicia que os alunos possam  

transferir alguns traços das respectivas (LM) para o Português (L2), factor que pode  concorrer   

para o uso inadequado das preposições na escrita. 

1.3. Objectivos 

1.3.1. Objectivo geral: 

• Identificar os factores que contribuem para o uso irregular das preposições com, de e 

em no Português falado em Moçambique; 



5 

 

1.3.2. Objectivos específicos: 

• Analisar o uso das preposições com, de e em no Português falado em Moçambique. 

• Interpretar as causas dos erros nas frases construídas pelos alunos envolvendo as 

preposições com, de e em e 

• Discutir as causas que propiciam o uso inadequado das preposições com, de e em no 

Português falado em Moçambique. 
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Capítulo II: Revisão da literatura 

2.1. Censo nacional de 1980 a 2007 

Firmino (2006), apresentando os dados do Censo nacional de 1980 sobre a diversidade 

linguística, considera que Moçambique é constituído por 23 línguas maternas, nomeadamente: 

Swahili; Mwani (Kimwani); Yao, (Ciyao); Maconde (Shimaconde); Macua (Emakhuwa); 

Lomwe (Elomwe); Ngulu; Koti; Marendje; Chuabo (Echuwabo); Nyanja (Cinyanja); Kunda; 

Nsenga; Nyungwe (Cinyungwe); Sena (Cisena); Tswa (Xitshwa); Ronga (Xironga); Chope 

(Cicopi); Bitonga (Gitonga); Chope (Cicopi); Zulu; Swazi e Phimbi. 

Das línguas apresentadas, Firmino (2006: 50)1 afirma que as mais faladas no território 

nacional são: Macua, Tsonga, Sena, Lomowe, Shona, Tswa, Chuabo, Ronga, Marendje, 

Nyanja, Chope, Nyungwe, Maconde, Bitonga e Yao, distribuídos em diferentes províncias e 

distritos do país. 

Observando os dados apresentados em relação às línguas mais usadas na província de 

Inhambane, constatamos que o Xitswa e o Gitonga agregam os seguintes universos de 

falantes: o Xitswa 696,212 falantes nativos, correspondentes a 5,9% num total de 11634583 

falantes e o Gitonga com 223, 971 correspondente a 1,9%. 

O Recenseamento Geral da População e Habitação de 1997 veio a confirmar que, tal como 

tinha sido indicado pelos resultados do Censo anterior, Moçambique é um país 

linguisticamente heterogéneo. 

No que tange aos dados do mais recente Recenseamento da População e Habitação de 2007, a 

língua mais falada em Moçambique é Emakhuwa, ocupando o primeiro lugar com 25.3%, 

seguido do Português com 10.7% e em terceiro é a língua Xichangana com 10.3%. 

                                                           
1
Tabela 2.1.in FIRMINO, Gregório, (2006:50) “A questão Linguística” na África pós Colonial, O caso do 

Português e das Línguas Autóctones em Moçambique, 1a ed., Maputo: Texto Editora. 
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Os dados obtidos no Censo de 1997, comparados com os de 1980, quanto à situação 

relacionada com o conhecimento das línguas bantu e da língua materna, revela que o 

fenómeno melhorou por apenas 4.2% ,visto que 93% dos recenseados afirmou ser falante de 

uma das línguas bantu já referenciadas e 6% afirmou ser o Português a sua língua materna, 

contra 1,2% em 1980. 

Os dados referentes ao conhecimento do Português como Língua Materna ressaltam que esta 

tem ainda reduzido números de falantes comparando com os de línguas maternas bantu, daí 

provavelmente a causa de significativa interferência destas no Português, o que pode estar a 

concorrer para o surgimento do Português falado em Moçambique. 

 Em relação às línguas faladas na Província de Inhambane, destacam-se as seguintes: o 

Xithswa, Txitxope, Gitonga, Tsonga e Cindau. Destas, consideram-se como predominantes: 

Xitshwa, Txitxope e Gitonga. Das línguas indicadas entre a população recenseada em 1980, a 

maioria declarou que o Xitshwua era a sua língua materna, seguindo-se o Gitonga e o 

Txitxope. Quanto a língua portuguesa esta é conhecida por cerca de metade da população 

recenseada na província de Inhambane, com 47% de recenseados a declarar que sabia falar a 

língua Portuguesa, contra 52% que não a sabe falar.2 

Doke (1961 [1938]a; 1961[1935]b)3Afirma que muitas línguas moçambicanas carecem de 

estudos descritivos, gramáticas, dicionários, ortografias padronizadas, literatura escrita, etc., 

com excepção das línguas que foram usadas para actividades religiosas. Este fenómeno 

continua até os dias de hoje, visto que a maior parte das obras existentes em Gitonga, Xitshwa 

e Txitxope estão relacionados com as questões religiosas, ou foram escritas por sacerdotes ou 

religiosos. 

                                                           
2- Extraido do Manual de Recenseamento Geral da População e Habitação /97. 

3- Doke, Clement M. The Earliest Records of  Bantu. Contributions to the History of Bantu 
Linguistics.Joanesbusgo: Witwatersrand University Press, 1961 [1938]b, pp.1. 
Early Bantu Literature.The Age of Brusciotto.Contributions to the History of Bantu Linguistics.Joanesburgo: 
Witwatersrand University Press, 1961 [1935]b, pp.8-26. 
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2.1.1. Dados referentes as línguas mais faladas nos Censos de 1980, 1997 e 2007 

 Entre 1980 e 1997, na província de Inhambane, as línguas maternas mais faladas são: 

Xitshwa, Txitxope e Gitonga. Comparando o Xitshwa e o Português como línguas maternas, 

constata-se uma significativa alteração com diminuição dos valores respeitantes ao Xitshwa e 

uma subida dos relativos ao Português.  

Quanto ao Censo de 2007 no que tange aos dados relativos às línguas mais faladas na 

Província de Inhambane, incluindo o Português, constata-se o seguinte: Xithswa- 55.8%, 

Gitonga- 16.7% e Txitxope com 16.3%. de um total de 1.444.282 habitantes. 

De seguida passamos a apresentar uma tabela ilustrativa do número de falantes das línguas ora 

referidas segundo os Censos de 1980, 1997 e 2007, respectivamente.  

Tabela 1- Falantes de Xitshwua, Txitxopi, Gitonga e Português (1980,1997 e 2007) 

Ano do 

recenseamento 

Xitshwa Txitxopi Gitonga Português 

1980 61.3 17.4 16.5 0.5 

1997 57.0 17 17.0 3.0 

2007 55.8 16.3 16.7 5.5 

 

Da análise da tabela acima, pode- se observar que, à medida que o tempo vai transcorrendo, o 

conhecimento das línguas bantu pela população tende a diminuir significativamente, não 

implicando a falta do domínio das outras. Do ano de 1980 para 1997, no que se refere à língua 

Xitshwa, pode-se notar que houve uma diminuição de 4.3% e de 1997 a 2007 foi de 1,2%. 

Neste último período, o aumento foi reduzido, talvez dado o tempo que separou os Censos, 

que foi de 10 anos comparativamente aos 17 entre os dois primeiros. 
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2.1.2. A situação do Português em Moçambique-língua oficial 

Da situação do Português em Moçambique, Firmino (2006), defende que, o português passou 

a ser a língua oficial, através da qual as políticas coloniais eram implementadas. Foi neste 

contexto que a partir dos meados do séc. XX, se tornou obrigatório o uso do Português como 

meio de Ensino em todas as escolas.  

Após a Independência de Moçambique em 1975, o Português assumiu o papel de língua de 

Unidade Nacional e é a língua mais prestigiada nos centros urbanos, devido às «compensações 

sociais e económicas» a ela associadas. Pode-se depreender que o uso obrigatório do 

Português no Processo de Ensino e Aprendizagem se deve à situação multilingue em que 

Moçambique se encontra e aponta-se como alternativa para evitar possíveis choques de 

natureza linguística. 

Firmino afirma ainda que o Português é também largamente usado fora dos domínios oficiais, 

sobretudo pelas elites urbanas, que a usam em todas as actividades, incluindo nos contactos 

informais do quotidiano. Este aspecto pode verificar-se nas actividades comerciais como já foi 

referenciado, nos mercados e supermercados, na rua, em eventos sociais, entre outros sectores 

dentro da cidade. 

O Censo de 1980 traduz que o Português é conhecido por 24,4 % da população (MINED, 

1980)4, fazendo com que seja a língua com o segundo maior grupo de falantes, embora apenas 

1,2 % a use como língua materna, o que demonstra que é falado como língua segunda. 

Partindo deste pressuposto, pode-se aferir que apesar de 24,4% da população conhecer a 

língua portuguesa, a mesma não domina com profundidade as regras gramaticais que a regem, 

fazendo com que haja desvios sintácticos, como é o caso do uso inadequado das preposições 

que são o foco de análise no presente trabalho. 

                                                           
4MINED (Ministério da Educação)1986. Atlas Geográfico. Estocolmo: Esselte Map Service. 
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Segundo Firmino (2006), a institucionalização do Português em Moçambique iniciou-se nos 

domínios altos e especialmente nas zonas urbanas e foi penetrando nos domínios baixos. 

Assim, pode observar-se que nas zonas urbanas é mais falado que nas peri urbanas e rurais. 

Tornou-se também a língua primária usada em grande parte das actividades quotidianas, tal 

como em casa, entre familiares próximos, em conversas informais com amigos, em contacto 

com estranhos, nas ruas ou mesmo no mercado no regateio de preços. Este postulado de 

Firmino vem confirmar a nossa ideia sobre o uso da língua portuguesa em quase todas as 

actividades nos centros urbano. Firmino afirma ainda que os papéis da língua portuguesa, 

como símbolo de unidade nacional e como língua oficial, foram associados a vários factores 

como a sua história colonial, o tipo de diversidade linguística prevalecente no país e a 

ideologização da língua como símbolo de unidade nacional. 

2.1.3. A Educação em Moçambique: Ensino Primário, Secundário, Técnico Profissional e 

superior 

Dados relativos ao II e III Recenseamento Geral da População e Habitação de 1997e 2007, 

Indicadores Sócio – Demográficos 

Segundo o II Recenseamento Geral da População e Habitação de 1997 no que tange ao 

aspecto relacionado com a instrução educacional, os dados revelam que 54.2% da população 

da Província de Inhambane é analfabeta, isto é, não sabe ler, nem escrever (vide tabela: 7.1)5. 

Pode também se constatar que a taxa de analfabetismo varia com a idade, quanto mais 

avançada for a idade, mais elevada é a taxa. 

Por sua vez, os dados do III Recenseamento Geral da População e Habitação de2007 revelam 

um ligeiro decréscimo de 13 pontos percentuais de alfabetismoda população de 15 anos de 

idade e mais, correspondentes a 41.3% da população que não sabe ler nem escrever.  

                                                           
5
- GASPAR, Manuel da Costa, (1999),II Recenseamento Geral da População e Habitação, 1997, indicadores 

sócio- demográficos. p. 27. 
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Pode constatar-se que a taxa de analfabetismo varia com a idade e com o sexo. No primeiro 

caso verifica-se que quanto mais avançada for a idade, mais elevada é a taxa conforme nos 

referimos anteriormente. Em relação ao sexo, o índice de analfabetismo é mais elevado entre o 

sexo feminino. A causa desta situação está na prioridade estabelecida pelos progenitores para a 

educação dos filhos, em detrimento das filhas. Esta situação vem desde décadas passadas e foi 

–se arrastando até aos dias de hoje. Com o passar do tempo, alguns progenitores, começando 

por aqueles que habitam nas cidades, foram mudando a maneira de pensar e de perceber os 

benefícios que a educação pode proporcionar aos seus filhos. Por isso, as taxas relativas às 

áreas de residência demonstram que o índice de analfabetismo nas cidades é reduzido em 

relação as zonas rurais, pois é de 35% contra os 58.8% nas zonas rurais. 

Quanto à distribuição percentual da população por nível educacional concluído, podemos 

recorrer a tabela 7.26. Nela, pode constatar-se que os níveis educacionais atingidos são baixos, 

visto que a maior parte da população da Província de Inhambane, 78.7%, não tem nenhum 

nível educacional concluído. Da totalidade dos sem nível, 69.7% são homens e 84.4% 

mulheres. Das pessoas com alguma instrução educacional, a maioria tem apenas o ensino 

primário. Quanto a percentagem de pessoas com formação superior esta é quase que 

inexistente. 

2.2. Preposição 

Neste ponto, iremos abordar os aspectos relacionados com as preposições. Assim, importa 

falar de algumas, neste caso das preposições de, com e em. Das tantas preposições existentes 

em Português, escolhemos estas por serem as preposições mais usadas em Gitonga em 

diferentes contextos e também pelo facto dos alunos as aplicarem de forma inadequada, na 

tradução directa das suas línguas maternas para o Portuguêsno âmbito da produção de alguns 

textos, para além da construção frásica que os obriga a aplicá-las em diferentes situações.  

                                                           
6- GASPAR, Manuel da Costa, (1999), II Recenseamento Geral da População e Habitação, 1997, indicadores 
sócio- demográficos. P.28-30 
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 Antes da abordagem das preposições em causa, primeiro iremos trazer algumas definições,sob 

o ponto de vista de diferentes autores. 

Mateus et al. (2003:392) definem as preposições e as locuções prepositivas como sendo 

palavras invariáveis, não flexionadas, o que as aproxima dos advérbios e das conjunções. 

Afirma ainda que estas são categorias lexicais, porque seleccionam complementos e estão-lhes 

associados valores semânticos. 

Cunha e Cintra (1987) definem a preposição como palavra invariável que relaciona dois 

termos de uma oração, sendo que o sentido do primeiro é completado pelo segundo. E 

secundam ainda que as preposições são palavras invariáveis que relacionam dois termos de 

uma oração, de tal modo que o sentido do primeiro (antecedente) é explicado ou completado 

pelo segundo (consequente). 

Exemplo:  

1. Todos saíram de casa. 

Antecedente – saíram; 

Preposição –de; 

Consequente – casa. 

Por sua vez Luft (1986), contrariando Mateus, defende que as preposições são palavras 

gramaticais, com função substantiva chamada regência. Para secundar, afirma ainda que são 

conectivos subordinantes, que relacionam um consequente a um antecedente. E também pode 

se antepor a um sintagma substantivo, nominal ou pronominal, para formar: complementos 

(nominais ou verbais), adjuntos (adnominais ou adverbial). 

Exemplos: 

a) Perto de casa. (Complemento nominal) 
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b) Pão com manteiga. (Adjunto Adnominal) 

c) Trabalha em uma casa. (Adjunto Adverbial) 

Continuando, Barbosa (1871:218)7citado por Dias (2009) afirma que “a preposição é uma 

parte conjuntiva da oração que, posta entre duas palavras, indica a relação de complemento 

que a segunda tem para a primeira” .Ainda nesta perspetiva, encontramos Meira (1985)8 que 

vê as preposições como elementos necessários entre os verbos e os respectivos complementos, 

constituindo uma relação léxico-sintáctica denominada tradicionalmente por regência, onde o 

verbo é sempre o elemento regente e o complemento a componente regida. 

Analisando as definições ora avançadas pode constatar-se que algumas convergem ao 

afirmarem que as preposições são palavras invariáveis não flexionáveis, que relacionam dois 

termos de uma oração, excepto Luft. Apesar de apenas algumas especificarem a preposição 

como uma parte conjuntiva que serve para complementar as orações, se pode concluir que 

todos dão o verdadeiro significado que a preposição desempenha numa frase. 

Função idêntica, é desempenhada por algumas unidades lexicais das LB (Línguas Bantu) que 

também se podem denominar preposições, pois, também não se flexionam. 

Recorrendo a Amaral et al. (2007: 225), apresentaremos as seguintes preposições em Gitonga: 

nya, khu (têm o mesmo valor desempenhado pela preposiçãode em Português), ni, tunu,vba 

(têm o mesmo valor desempenhado pelas preposições com e em em Português).  

Em algumas situações, as preposições acima indicadas, funcionam como sufixos locativos, 

como se pode ver nos seguintes exemplos: 

a) A Joana está dentro do carro. 

                                                           
7
-BARBOSA, J.Soares. Gramática Philosophica da Língua Portuguesa. Lisboa, Typographia da Academia Real 

das Ciências, 1871. 

8
- MEIRA, A. Contribuição para o estudo dos verbos com complementos nominais preposicionados. Dissertação 

de Mestrado em Linguística Portuguesa Descritiva. Lisboa, Universidade Clássica de Lisboa, 1983, (não 

publicada). 
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b) Juana womo movani. (Gitonga) 

c) Guarda a faca na pasta. 

d) Vega ngala ravani. (Gitonga) 

e) Os cadernos estão em cima da mesa.  

f) Os cadernos estão sobre a mesa. 

g) Mi kaderino yomo vba mezatunu. (Gitonga) ou 

h) Mikaderno yomo vba tsani nya mesa. 

Nos exemplos das alíneas b) e d) o ni funciona como sufixo locativo, indicando interioridade. 

Neste caso, refere o interior ou dentro do carro ou da pasta. No exemplo da alínea f) o 

constituintetunu também funciona como sufixo locativo e o vba como morfema de ligação. 

2.2.1. Estrutura do sintagma preposicional: posições e valores sintácticos dos sintagmas 

preposicionais 

Importa nesta abordagem sobre o uso inadequado das preposições falar da estrutura do 

sintagma preposicional, em busca de possíveis nuances que determinem as suas propriedades 

de combinação com outras unidades lexicais. 

Luft (op.cit) afirma que a preposição é o primeiro elemento da classe chamada Sintagma 

Preposicional –SP, cujo segundo elemento é sempre um Sintagma Substantivo  ou Nominal –

SS ou SN: SP → Prep – SS ou SN. 

Defende ainda que as preposições são as que caracterizam os substantivos (nomes/pronomes) 

e advérbios como complementos e adjuntos. 

Mateus et al. (2003) afirmam que preposições e locuções prepositivas, juntamente com a 

categoria sintagmática SN ou Frase, formam um Sintagma preposicional (SP), para dizer que o 

núcleo da categoria sintagmática SP é uma preposição ou locução prepositiva que tem a 

função de selecionar um complemento. O SP pode ser complemento do SN (Sintagma 

Nominal), do Sadj (Sintagma Adjectival), do SV (Sintagma Verbal), selecionados por (N/A e 

V); pode também ser o predicativo do sujeito (depois dos verbos ser, estar ou outros do 
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mesmo tipo) e ser adjunto a vários tipos de categorias, em particular do SV (não sendo 

selecionado pelo V). 

Para clarificação recorremos aos seguintes exemplos: 

a) O António escreveu um livro de contos. (SP seleccionado pelo nome livro, constituinte 

do SN). 

    b) Estarei com o António (SP seleccionado pelo verbo estar, logo, constituinte do SV). 

c) Deixei os cadernos em cima da secretária. (SP /Complemento Oblíquo). 

2.2.2. Estrutura Sintáctica do SP 

                        SP 

Fig. 1. 

                    P                           SN 

                   de                       contos 

              … com                  o António  

           … em cima de           a secretária 

Mateus et al. (2003) defende ainda que nem só o SN é complemento de uma preposição ou de 

uma locução prepositiva. Também frases podem servir-lhes de complemento. 

O esquema acima apresentado não é suficientemente elucidativo para dar conta da estrutura, 

por isso, apresenta-se outra estrutura sintáctica formada por núcleo, complemento e uma 

posição de especificador, ocupada por advérbios. 

Exemplos: 
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a) [Mesmo em frente do cinema], ele parou [v]; 

b) [Exactamente de Maputo],trouxe a Catarina isso [v]; 

c) [Só com a Marta], ele foi ao mercado [v]. 

 

                                               SP 

 

Fig. 2      Espec                                                   P’ 

 

                                                 P                                            SN 

 

 

 

           Mesmo                    em frente de                               o cinema 

        Exactamente                    de                                            Maputo 

              Só                           com                                           a Marta 

2.2.3. Estrutura interna do Sintagma Preposicional 

Mateus et al. (2003:392) afirmam que tanto preposições como locuções prepositivas são 

palavras invariáveis, não flexionadas, o que as aproxima dos advérbios e das conjunções. 

Secunda ainda que, as preposições e locuções prepositivas ocupam o lugar de núcleo da 
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categoria SP. Sendo, Sintagma Preposicional simples e constituídas por mais de uma palavra 

(locução prepositiva). Outras estruturas internas de SP são as que a seguir apresentamos: 

a) Vou à casa da minha irmã. 

b) Encontraram-se diante da loja. 

c) Não posso ir consigo. 

d) A menina de que tu me falaste está a chegar. 

e) Compraram uma toalha com que cobriram a mesa. 

f) Conheço a senhora junto de quem tu ficaste. 

Observando as frases acima, constata-se que os SPs são constituídos por preposição ou 

locução prepositiva e um SN. 

2.2.4. Valores sintáctico – semânticos de algumas preposições 

É deveras relevante fazeralusão aovalor sintáctico-semânticos de algumas preposições, com 

destaquepara as que são o foco deste estudo de modo a compreender e interpretar as rezões do 

seu uso. 

2.2.4.1. Preposição de 

Segundo Mateus et al. (2003), a preposição de é usada em vários contextos, podendo ser: 

- Preposição locativa (Fonte ou origem). Ex: Venho de Inhambane. 

- Preposição temporal. Ex: O António partiu de tarde. 

- Preposição introdutora de complementos não frásicos de nomes, adjectivos e de verbos, 

(como valor de tema, objecto ou assunto). Para este caso podemos encontrar várias situações 

do uso da preposição de,nomeadamente: 

a) A imagem da virgem. 

b)  A destruição da cidade. 



18 

 

c)  A oferta do livro. 

d)  O orgulho dos avós. 

e)  Falar de trabalho. 

f)  Gostar de caminhar. 

- Preposição introdutora de certos complementos verbais significando razão ou causa.  

Ex: Ela sofre de angústia. 

- Preposição participante de certas “paráfrases verbais”, resultado de reanálise. 

 Ex: O Mário tem de ir a Maputo. 

- Preposição introdutora de completivas regidas por certos verbos preposicionados, assim 

como de nomes e de adjectivos.  

Exemplos: 

a) Preciso de ir a Maxixe.  

b) É difícil de imaginar a vida sem ela. 

2.2.4.2. Preposição com 

De acordo com Mateus et al. (2003: 397), a preposição com exprime companhia (comitativo); 

com este valor, a preposição afecta a interpretação do predicado verbal, uma vez que as frases 

podem ser parafraseadas por coordenação e por construções que exprimem reciprocidade. 

Exemplos: 

a) Ela brincou com a Joana. 

b) A Joana brincou com ela. 

A alínea anterior pode ser assim parafraseada: 
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  - Ela e a Joana brincaram juntas. 

c) Ela e a Joana dançaram uma com a outra. 

Em algumas construções sintácticas a preposição com pode exprimir maneira, causa, razão, e 

também pode ter valor de instrumento. Vejamos os exemplos: 

a) Fala com tranquilidade. (maneira) 

b) Com a mudança da direcção a equipa ficou desorientada. (causa/ razão) 

c) Os islamitas destruíram a cidadecom mísseis. (instrumento) 

Noutras estruturas, a mesma preposição possui valor de “ alternância locativa”, em que ao lado 

de uma construção locativa, existe uma outra sem sentido locativo e em que é difícil de 

determinar o valor de com dentro de uma tipologia de relações temáticas. 

Exemplos: 

a) O Mário carregou a batata no carro. 

b) O Mário carregou o carro com batata. 

Observando as frases acima depreende-se que a da alínea(a) pretende transmitir o sentido de 

carregar a batata dentro do carro, isto é, pôr a batata no carro, podendo transportá-la de um sítio 

para o outro. E a da alínea(b) nos parece trazer dois significados, o primeiro é o de carregar o 

carro até ultrapassar as capacidades recomendadas e o segundo é o Mário ter carregado o carro 

juntamente com a batata. Podemos dizer que estas diferentes maneiras de percepção podem 

também de uma certa forma interferir no uso indevido das preposições por alunos do Instituto 

Industrial e Comercial Eduardo Mondlane de Inhambane. 
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2.2.5. Classe das preposições e locuções prepositivas 

De acordo com Mateus et al. (ibidem), um dos factores caracterizadores das preposições é o 

papel que elas assumem na marcação temática do seu complemento; o outro é o que diz respeito 

à atribuição de caso (abstracto ou morfologicamente realizado). Partindo destes parâmetros, é 

possível distinguir três tipos de preposições e locuções prepositivas respectivamente: 

2.2.5.1. As que marcam tematicamente os seus argumentos juntamente com outros 

predicadores: 

Para falarmos deste tipo de preposições vamos ver o papel destas quando estão ligadas a certos 

verbos que são inerentemente preposicionados. É o caso dos predicados de movimento ir a e 

vir de, os predicados de localização pôr em, colocar em, arrumar em, etc.    

A preposição de movimento de contribui decisivamente para a marcação temática dos 

complementos que seleccionam. Por isso, os verbos e as preposições participam 

conjuntamente na marcação temática dos SNs. 

Exemplos: de                       em 

         P. de mov.                P. Loc. 

          [-SN]                       [-SN] 

  Locativo (implicando movimento ou não). 

A seguir ao que foi acima explanado, vamos apresentar alguns exemplos que elucidam os 

casos de uso de preposições que marcam os seus argumentos juntamente com outros 

predicados, e em seguida as devidas traduções em Gitonga, visto que também se verificam os 

casos de preposições que marcam os seus argumentos juntamente com outros predicados.  
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Exemplos: 

a) O Mário vem da escola. (Origem/Fonte). 

b) Mariu agu wuya khu xikwatunu. 

c) A Maria colocou os vasos em cima da mesa. (Locativo). 

d) Maria veghidhe dzi vasu vbwa mesatunu. 

As entradas lexicais de preposição de e em tal como estão apresentadas nos exemplos, 

descrevem o facto de elas poderem ser preposições ligadas a movimento e, portanto 

categorias, atribuidoras de um papel temático, se associados a certos verbos. Nas frases em 

Gitonga, vemos que o morfema tunu funciona como sufixo locativo. 

2.2.5.2. As que são os verdadeiros itens predicativos e por si sós marcam tematicamente 

os seus próprios argumentos: 

Neste grupo das preposições e locuções prepositivas, que são por si sós categorias 

predicativas, encontram- se as preposições que são núcleos de SPs e que constituem o 

predicativo do sujeito, com os verbos estar ou outros da mesma família. 

Exemplos: 

a) A Maria está em Maputo. 

 O gato ficou em baixo da cadeira. 

 O José anda com mau aspecto. 

 Ela ficou de cama. 

Mateus et al. (2003) defendem que os verbos usados nos exemplos podem ser seguidos de 

predicados categorial e semanticamente muito diversificados e, um mesmo verbo, pode ser 

seguido de diferentes preposições, o que ajuda a mostrar o papel determinante das preposições 

e locuções prepositivas na interpretação. 
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2.2.5.3. As que têm um papel secundário na marcação temática e que são essencialmente 

marcadores de caso: 

Nesta classe de preposições importa abordar os aspectos de caso relacionados com 

aspreposiçõesde, com e em, que são o ponto de análise no trabalho. 

Vejamos os exemplos do uso da preposição de no que concerne ao seu papel temático: 

1 

a) O tio da Maria. 

b) O livro do Marcos. 

c)  A carteira da Ema. 

d)  A destruição da cidade; 

e) A oferta do pão. 

2  

a) Orgulhoso dos filhos. 

b)  Seguidor das normas. 

Nestes exemplos, evidenciam-se os papéis temáticos de Tema, Agente, Possuidor, o que faz 

com que a função da preposição de, seja a de marcar o caso genitivo; este papel verifica-se 

também quando esta preposição está associada a certos adjectivos, como é o caso dos 

exemplos (2). 

No que concerne aos valores casuais das preposições com e em, podemos constatar que estas 

marcam o caso oblíquo segundo os exemplos: 

a) Não posso andar contigo. 

b) Eles confiaram em nós. 
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2.2.6. As preposições nas línguas bantu 

Para falarmos das preposições nas línguas bantu, passamos a fazer uma abordagem sobre as 

línguas bantu em geral. 

Bleek (1851), citado por Ngunga (2004), designa as línguas bantu, da África sub-Sahariana de 

“pronominal prefix languages” (línguas de prefixo pronominal) por ter observado nelas a 

existência de um sistema comum de concordância por meio de prefixos, usando pela primeira 

vez o termo bantu para referir a estas línguas. 

Tendo como ponto a ideia de Bleek retomada por Ngunga, concordamos neste aspecto de as 

línguas bantu serem de prefixo pronominal, visto que, algumas palavras em bantu apresentam 

sempre um prefixo no início para exprimir o plural. Vamos observar alguns exemplos da 

palavra “pessoas” em algumas línguas. 

Exemplos: 

Xitswua: va- nhu; 

Gitonga:  va- thu; 

Changana:  va-nhu; 

Swahili:      wa-tu; 

Xope:         va- thu; 

Etc. 

Para melhor compreender o fenómeno das línguas bantu, vamos falar da classificação das 

línguas africanas em família, Greenberg (1963), citado por Ngunga (2004), afirma que estas 

línguas se encontram divididas em quatro grandes famílias linguísticas, nomeadamente: 
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• Afro- asiática, nesta, encontramos as seguintes subfamílias: Semítica, Egípcia, 

Cushitica, Berber, Chádica); 

• Nilo- Sahariana (Subfamílias: Songhai, Sahariana, Maban, Fur, Chari-Nilo, 

Koman); 

• Congo – Kordofaniana (Subfamílias: Níger-Congo e Kordofaniana); 

• Khoi e San (Subfamílias: Khoi, San, Sandawe, Iraqwe, Hatsa ou Hadza). 

Após a apresentação da classificação das línguas em família,passamos a outro tipo de 

classificação adptado por Doke (1945) segundo a qual se classificam Zonas, Grupos, Língua 

ou conjunto de Dialectos, e Dialectos. 

Segundo Ngunga (2004), zonas são agregados de línguas que têm uma certa uniformidade ou 

similaridade de fenómenos linguísticos, mas que não necessitam de ser mutuamente 

inteligíveis. Esta posição de Ngunga, faz-nos perceber que existem línguas com algumas 

características comuns, até palavras semelhantes, mas apesar desta semelhança os falantes 

destas línguas podem não se compreenderem durante a comunicação. Porém, existem algumas 

línguas que apresentam uma similaridade que possibilita que os falantes se compreendam, 

mesmo não conhecendo a língua, é o caso de Gitonga e Cicopi, Xitswa e Xangana. 

 A classificação de Doke apresenta as seguintes zonas: 10- Norte-Oeste, 20- Norte, 30- Congo, 

40- Central, 50- Oriental. A zona 50 contém as seguintes subsidiárias: 51- Norte- Este e 52- 

Este –Centro. Existe também a zona 60 – Sul- Este com a subsidiária 61- Sul – Central e por 

último 70 com a subsidiária 71- Ocidente-Oriental. 

Importa no nosso trabalho fazermos a abordagem referente a classificação das línguas em 

zonas para melhor localizar a língua Gitonga umas das línguas a analisar no âmbito dos 

morfemas com significação de preposição e também, por ser uma das línguas faladas por um 

número significativo de alunos do Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mondlane de 

Inhambane, e, ainda por ser uma das línguas falada em algumas zonas da província de 

Inhambane. 
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Em relação à localização das línguas por zonas, apoiando-nos na classificação de Doke 

(op.cit) observamos que, Inhambane pertence `a Zona 60/5 onde temos: 60/5/1 Copi e 60/5/2 

Tonga (Gitonga). Neste trabalho, centramo-nos na análise de textos produzidos por alunos 

falantes desta língua. 

2.2.6.1. Geografia linguística de Gitonga 

 Amaral et al. (2007) afirmam que a língua Gitonga é falada pelo povo Tonga (Vatonga), que 

habita os territórios correspondentes aos distritos de Inhambane, Maxixe, Jangamo, 

Morrumbene, com ramificações nos distritos de Massinga, Homoine e Inharrime. 

2.2.6.1.1. “Preposições”/ morfemas nas línguas bantu com enfoque em Gitonga 

Partindo do pressuposto de que as preposições são palavras invariáveis que servem para 

relacionar palavras numa determinada oração ou frase, importa perceber o funcionamento 

destas na língua Gitonga. 

Amaral (op.cit) apresenta alguns morfemas com a mesma função das preposições do 

Português pois servem para ligar as orações ou palavra e tem significação aproximada às 

preposições do Português, ou com a mesma função semântica de ligar ou complementar as 

palavras numa oração. 

2.2.6.1.2. Preposição de: nyae khu 

Segundo Amaral et al, em Gitonga a preposição (nya) equivalente a “de” coloca-se entre duas 

palavras para dar o sentido de possessivo descritivo (matéria, qualidade, etc.) e também pode 

ser usado em simultâneo com a preposição a que só existe combinado com os prefixos das 

classes do objecto possuído a que se refere: wa, va, ya, dza, la, gya, sa, ga (gwa): de 

Também destaca-se o khu que em alguns contextos funciona como preposição de.  

Exemplos: 
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a) Nyumba nya siwindri = casa de pedra. 

b) Muthu nya guti = pessoa sábia/ pessoa de sabedoria. 

c) Joana wide khu gundze = Joana voltou do campo. 

Observando o exemplo em (b), constata-se que foi usada a palavra nya como preposição, mas 

esta, em nosso ver, é um simples morfema que liga as palavras, visto que ao fazer-se a 

tradução para Português, não aparece nenhuma preposição “de”, o que faz com que a frase 

não tenha exactamente o mesmo significado. Desta maneira, pode aferir-se que sejam esses 

casos de uma significação não linear que fazem com que haja casos de desvio no uso do 

Português, concretamente no uso das preposições em alusão. Diríamos também que nesta 

construção, “pessoa sábia” o nya, não tem um valor explícito, porque ele não ocorre na frase 

em Português. 

Querendo fazer uma interpretação ou tradução directa da frase em (b), seria: Pessoa que sabe. 

Neste contexto, ocorre um outro elemento, o nya que tem valor explícito de pronome 

relativo,que vai fazer com que a frase tenha outro significado. 

Em relação a preposição de, não comungamos na íntegra da ideia avançada por Amaral, visto 

que a preposição nya pode apresentar vários significados ou usado em vários contextos, 

conforme nos referimos. Podemos também verificar um outro caso do uso da preposição “de”, 

que aparece num outro contexto. Neste, verifica-se que o morfemaga, também pode funcionar 

como preposição de, isto para dizer que em Gitonga só se difere na ortografia, mas com a 

mesma função morfológica. 

Exemplos:   

a) Gaya ga João = Em casa do João. 

b) Guhodza ga sanana/ Guhodza nya sanana = Comida das crianças. 

2.2.6.1.3. Preposição em: tunu e ni 

Diferente dos outros morfemas, a preposição em em Português e os morfemas tunu e ni, em 
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Gitonga funcionam como morfemas presos, pois ocorrem na posição periférica ou ocorrem 

como sufixos locativos em algumas palavras.   

Vejamos os seguintes exemplos: 

a) Vbasimbotunu = na árvore. 

-Vbasimboni = na árvore 

b) Vbahevbuli vba bhedhe salani = Os alunos entraram na sala. 

2.2.6.1.4. Preposição com: ni 

A preposição comem Português e morfema ni em Gitonga serve para ligar duas orações ou 

mais. Constatamos que, no uso da preposição com, o ni não ocorre como um morfema preso, o 

que se pode verificar no uso da preposição com que aparece ligada a algumas palavras.  

Exemplos: 

a) Maria hongode gundze ni António.= A Maria foi ao campo com o António. 
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Capítulo III : Metodologia 

A preocupação nesta parte reservada à metodologia é apresentar a descrição dos passos e 

métodos que serão usados na elaboração do trabalho. 

Teremos o tipo de pesquisa descritiva9 e o método de abordagem indutivo que, segundo 

Martins (2000), parte de dados particulares observados para chegar a uma proposição geral ou 

universal não contida nas partes examinadas. Isto é, através de dados colhidos na sala de aula, 

chegar-se -à a conclusões gerais no que concerne ao emprego indevido das preposições com, 

de e em na População em causa. 

 Para Marconi e Lakatos (1999: 22), a pesquisa descritiva delineia o que é – aborda também 

quatro aspectos: descrição, registo, análise e interpretação de fenómenos actuais, objectivando 

o seu funcionamento no presente. 

Este tipo de pesquisa vai ajudar para a descrição, análise e interpretação dos dados colhidos na 

sala de aula relacionados com o uso das preposições com, de e em no Português de 

Moçambique em 50 alunos do I.I.C.E.M.I do 1º e 2º anos dos curso de Contabilidade 

Vocacional, Gestão, Restaurante e Bar, Recepção e Andar e Técnicos de Contas. A partir da 

amostra inferida, chegar-se- à a proposição geral, visto que foi extraída de uma população de 

alunos do nível médio, contendo por turma 10 a 25 alunos no máximo. 

No que concerne a colocação de códigos, nas turmas de Técnicos de Contas, Restaurante e 

Bar, recorremos a colocação dos números, Gestão as primeiras letras dos seus nomes e 

apelidos, Contabilidade Vocacional a letra inicial do nome e por último Recepção e Andares 

números. Daí a repetição dos números, achando melhor diferencia-los por pontos. Exemplo: 

1.1. 

 

                                                           
9 - “Pesquisa Descritiva, tem por premissa buscar a resolução de problemas melhorando as práticas por meio da 
observação, análise e descrições objectivas, através de entrevistas para a padronização de técnicas e validação de 
conteúdo”. (Thomas, Nelson, Silverman,2007) citado por pt.Wikipedia.org/Wik/ Pesquisa. 
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Quanto à técnica de recolha de dados, recorremos ao questionário e produção do texto, cuja 

escolha do tema estava ao critério de cada aluno, no qual deviam explorar no máximo possível 

o emprego das preposições: com, de e em. 

Os questionários serão dirigidos a alguns alunos do Ensino Técnico Profissional, neste caso do 

I.I.C.E.M.I. de modo a obtermos alguma informação relacionada aos dados relativos aos 

alunos e seus progenitores, afim de melhor percebermos o uso indevido das preposições com, 

de e em no Português de Moçambique. Quanto a produção textual, foi feita na sala de aulas,a 

partir dum enunciado elaborado pela professora. (vide Apêndices 1 e 2). 
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Capítulo IV: Análise de dados 

Terminada a revisão bibliográfica, seguimos para o capítulo relativo à análise de dados, no 

qual não só vamos analisar os dados, como também interpretar vários aspectos constatados em 

textos produzidos pelos alunos no que tange ao uso indevido das preposições com, de e em no 

Português de Moçambique. 

Para melhor percebermos alguns aspectos inerentes ao tema, recorremos ao uso da ficha de 

informante, através da qual colhemos dados que irão nos ajudar a entender melhor a situação 

de cada aluno relacionada com a idade, sexo, língua materna, incluindo alguma informação 

referente aos seus progenitores, área de residência, entre outros aspectos que adiante vamos 

fazer referência.Para além da ficha de informante, recorremos a produção textual na sala de 

aulas como nos referimos no capítulo reservado a metodologia.  

 A seguir iremos apresentar uma tabela indicando as variáveis idade e sexo e a província de 

nascença. Vide tabela 2 

Tabela 2. Distribuição dos alunos pela idade, sexo e lugar de proveniência 

Idade Sexo Província /Distritos 

 M F Inhambane Maputo 

   Distritos  

   Vil.10 Mas.11 Hom.12 Mor.13 Max.14 Inh.15 Jang.16 Zav.17 Map.18 

16-18 9 21 3 3 2 1 6 5 1 5 3 

19-20 5 3  1   2 5   1 

                                                           
10 Vilanculos  
11 Massinga 
12 Homoine  
13 Morrumbene 
14 Maxixe  
15 Inhambane 
16 Jangamo  
17 Zavala  
18 Maputo 
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21-22 1 7     2 2 1  2 

23-24 2 2  1  1  3    

Total 17 33 3 5 2 2 10 15 2 5 6 

Total     50          

Elaborada pela Autora 

A tabela 2 apresenta os dados referentes à idade, sexo e local de nascimento, como nos 

referimos anteriormente. Nela, pode verificar-se que num total de 50 alunos inquiridos no 

Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mondlane de Inhambane do 1º e 2º anos dos curso de 

Contabilidade Vocacional, Gestão, Restaurante e Bar, Recepção e Andar e Técnicos de Contas, 

sobre o “Emprego das preposições com, de e em no Português de Moçambique”, 17 são 

rapazes e 33 raparigas o que revela que o número de raparigas é maior em relação ao dos 

rapazes. Isto mostra que há mais adesão das raparigas aos cursos técnicos profissionais em 

relação aos rapazes. 

 No que tange ao local de proveniência, constata-se que 44 dos nossos informantes são da 

província de Inhambane, distribuídos por oito (8) distritos, a saber: Vilanculos, Massinga, 

Homoíne, Morrumbene, Maxixe, Inhambane, Jangamo e Zavala. Os outros são nativos da 

província de Maputo num total de 6. A maioria dos informantes pertence ao distrito do mesmo 

nome da província (Inhambane), seguido do distrito da Maxixe. 

Ainda neste capítulo apresentamos a análise e interpretação de dados referentes ao uso das 

preposições com, de e em. O nosso foco são os textos produzidos pelos informantes, em que 

usaram as preposições em estudo, para além do perfil sócio linguístico destes como 

demonstramos na tabela 2. 

Nos textos procuramos verificar os aspectos relativos ao uso indevido das preposições em 

estudo. Observando os mesmos, constatamos vários casos do uso indevido das preposições em 

abordagem, desviando-se deste modo do Português Europeu (PE). A tabela abaixo, demonstra 

a frequência dos erros no uso das preposições em estudo e a LM dos informantes. 
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Tabela 3. Frequência dos erros no uso das preposições e LM dos informantes 

Código do 

Informante 

Preposição LM 

Com De Em  

13 3 - 1 Português 

5 3 - 3 Português 

1 3 4 1 Xitshwa 

26 - - - Xichangana 

20 1 1 - Português 

17 - - 1 Gitonga 

27 1 1 2 Português 

21 - - - Xitshwa 

15 - 2 2  Xitshwa 

23 - - 1 Português 

9 `- 2 - Português 

8 - - 1 Gitonga 

24 2 1 - Português 

6 1 4 - Português 

18 - - - Português 

22 - - - Português 

3 - - - Português 

19 1 - 1 Português 

1.1 - 1 3 Português 

E 2 2 1 Português 

L 3 - - Português 

L1 - 3 - Português 

R 2 - 1 Português 

E1 4 - - Português 

M - - 1 Português 
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J - - 1 Português 

A 1 1 4 Português 

C - 2 1 Português 

L2 2 - - Português 

Z - 1 2 Português 

E2 - 1 - Gitonga 

YCA 2 - 3 Português 

G 3 - 2 Português 

DAA 2 4 3 Português 

MFB 2 1 - Português 

DE 3 4  Português 

1.2 - - 2 Xitshwa 

JGL - 1 2 Português 

JJA 3 - - Português 

HCC - 2 4 Português 

OXM 1 - 3 Português 

F - - 2 Português 

B 1 1 - Português 

A1 1 1 1 Português 

1.3 1 - - Português 

1.5 - - 2 Português 

C1 1 1 1 Português 

SAN 2 - 1 Português 

MCCN 2 - 2 Português 

SGDLJ 1 - - Português 
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Após a descrição da frequência dos erros, constatamos que a maior parte dos alunos teve o 

Português como sua L1 e apresentam vários casos de uso indevido das preposições como 

demonstra o quadro acima. Podemos constatar que, os que têm as línguas bantu como sua L1, 

apresentam menos casos de uso indevido das preposições em alusão, para além do informante 

1 com 4 casos para a preposição de, 3 preposição com e 1 preposição em. 

Em relação a frequência, podemos identificar 54 casos de uso indevido para a preposição com, 

41 preposição de e por último 55 para a preposição em. 

4.1. Descrição, análise e interpretação possível dos erros 

A seguir iremos demonstrar as constatações com alguns exemplos. 

 Vejamos a forma como o informante 13 usou as preposições com e em. 

Exemplos: 

1. “Ela vem sempre limpa com roupa bem engomada...” 

2. “Ela também deve ser aberta com as pessoas.” 

3“...ser aberta com os públicos.” 

4“...atrasa nas aulas...” 

Partindo do pressuposto defendido por Cunha e Cintra (2002) no que tange ao valor da 

preposição com esta pode exprimir situação, adição, companhia, simultaneidade e em certos 

contextos pode exprimir as noções de modo, meio, causa, entre outros. Neste caso, os excertos 

acima não referem exactamente aspectos preconizados por Cunha. Podemos dizer que na frase 

(1) deveria ter colocado a preposição de, na frase (3) faltou a preposição parae na frase (4) a 

preposição a, de maneira que as frases possam assim se ler:  

a) Ela vem sempre limpa de roupa bem engomada. 
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b) Ela também deve ser aberta com as pessoas/as pessoas. 

c)…Abrir-se para com o público./ ao público. 

d) …Chega tarde às aulas. 

Observando a frase 1, achamos que houve uso indevido da preposição com, apesar de esta em 

algumas situações referir o modo e a maneira. Podemos dizer que a pessoa anda “de roupa 

limpa" e não “com roupa”, porque esta não a acompanha, mas sim está trajada de roupa limpa. 

Na frase 4, houve também a transgressão do uso da preposição (em+a=nas), visto que se 

chega tarde às aulas e não nas aulas. Para justificar este posicionamento recorremos à Cunha e 

Cintra (2002) que defende que a preposição em, quanto ao valor, pode indicar um movimento 

que é a superação de um limite de interioridade, alcance de uma situação dentro de situação 

que é por sua vez posição no interior de, dentro dos limites de, em contacto com, em cima de, 

indicando espaço, no tempo e noção para ambas situações, assim sendo, não se adequa ao 

contexto. 

Quanto à situação relacionada com a língua materna do nosso informante, teve o Português 

como sua L1, sendo a mesma língua que usa na comunicação com os pais como com os 

demais, colegas da escola, amigos e familiares, para além do Gitonga que tem usado em outras 

circunstâncias de comunicação. Pode se aferir que o uso indevido das preposições pode estar 

relacionado com a língua Gitonga que é a L1 dos seus progenitores e também com o facto de 

ser nativo de uma região em que esta é a língua predominante. 

A preposição com em Português e em Gitonga “ni” é usado em diferentes contextos como 

preposição e como sufixo locativo. Este fenómeno pode também contribuir para o uso 

indevido da mesma pelos informantes. 

Vejamos a tradução das frases (1,2,3 e 4) para Gitonga: 

1 Na agidhe ni sombo nyagu ngomarwi. 

2 Adzi tula ni vathu. 
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3 Adzi tula magitsunguni. 

4 ...Agu gedwua gu hevbulatunu. 

O morfema “tunu”, em Gitonga é usado como sufixo locativo, que em alguns casos funciona 

como correspondente da preposição “em” em Português, daí a dificuldade no momento da 

produção textual, ou da construção frásica, concorrendo deste modo para o uso indevido desta 

preposição.  

Nas frases extraídas do texto do informante 5, vimos que usou a preposição com e em de 

forma indevida. 

Vejamos os casos: 

1. “… Optam nos abortos.”  

2. “...Aumenta na taxa de alfabetismo.”  

3. “… Estarem bem preparados parano caso de acontecer algo igual saberem si 

defender...” 

4. “... Fazem abortos com médicos locais...”  

5.“...Métodos aceitáveis com os médicos...” 

6.“...Atenção com os filhos...”. 

Nas frases acima, constata-se que houve alguns desvios da norma do Português influenciando 

deste modo o uso indevido das preposições em estudo. Em relação à sua língua materna, o 

informante é falante do Português e é a mesma língua que usa na comunicação com os pais e 

os demais. Corrigindo as frases passam a ser:  

a) …Optam pelos abortos. 

b) Aumenta a taxa de alfabetismo. 

c) … Estejam preparados, caso aconteça algo igual saber se defender/ Estejam preparados 

em caso de acontecer algo igual saberem se precaver. 
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d) Abortam recorrendo a médicos locais. 

e) Métodos aceitem pelos médicos. 

f) Atenção para com os filhos 

Analisando a frase (4) percebemos que nela se transmite a ideia de que os adolescentes, 

abortam juntamente com os médicos, na tentativa de dizer que abortam recorrendo aos 

médicos tradicionais ou, com a ajuda dos medicamentos tradicionais. Na frase (5) ela queria 

referir os métodos aceitáveis ou usados no hospital de modo a facilitarem o processo do aborto 

e gravidezes indesejadas. Ou então, pretende-se transmitir a ideia de que os métodos são 

aceites pelos médicos. A seguir a tradução das frases para Gitonga: 

1. Vha gu hatha gu phola dzi mimba. 

2. Gu engedzela thengo nya sikhumu nyamba hevbula. 

3. Vha khala na vha dogidhe, litsigo si vha dugelago vha khodza gu dzi vhikela. 

4. Vha pola dzi mimba dzi nyangani. 

5. Magirelo mathumiswuago khu vha datori. 

6. Gu khedzisela sanana. 

Após a tradução literal ou tradução em Gitonga, verificamos que nem todas as frases requerem 

o uso das preposições, não alterando deste modo o significado do conteúdo. Neste contexto, 

pode-se dizer que nem sempre as línguas maternas influenciam o uso indevido das 

preposições, mas a falta de palavras adequadas para expressar a ideia, podem induzir o aluno a 

optar pelo uso das preposições. 

No decorrer das nossas análises, destacamos outros casos do uso indevido das preposições, 

vejamos as seguintes frases extraídas do texto produzido pelo informante 1:  

1. “ Abuso sexual dos menores”.  

2. “ Indução dos menores”.  

3. “Os menores não tem tido todo cuidado necessário, e isso contribui com que sofram”.  
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4. “E fazem com que os mais velhos lhes abusem sexualmente e eles também se deixam 

levar com a indunção .” 

5. ” ... abuso tem acontecido com milhares”. 

6. “... se entregam nos momentos em que precisam de dinheiro.” 

Para a análise das frases (1 e 2), temos que especificar o uso da preposição de. Segundo 

Mateus, etal (2003), esta é usada para vários contextos, de entre os quais como introdutora de 

complementos não frásicos de nomes, adjectivos e de verbos.  

Nos excertos acima transcritos, referentes ao uso da preposição de, o erro ocorreu na 

contracção da mesma de+os=dos, visto que este se usa quando temos em referência os tais 

menores, mas não é o caso, já que aqui se trata dos casos em geral, logo não devia utilizar o 

artigo plural os. 

Na frase (3) o informante usou a preposição com o informante, ao invés de colocar a 

preposiçãopara que é a adequada à frase e ao contexto em alusão. Ao construir- se a frase, 

houve confusão entre os sentidos de finalidade e companhia, criando deste modo a 

agramaticalidade da frase em questão. Continuando, observa-se o caso das frases (5 e 6), nelas 

pode aferir-se que o informante confundiu as preposições a empregar, que deviam ser pela na 

frase (4) e a na (5). E por último na frase (6) há erro de concordância em género e em número, 

onde diz: “ em momentos” e constatamos também a má organização frásica. Corrigindo, pode 

ser:  

a)  Abuso sexual de menores. 

b) Indução de menores. 

c)  ...Contribui para que sofram. 

d)  ... Se deixam levar pela indução. 

e) ... Abuso tem acontecido a milhares. 

f) Entregam-se no momento em que precisam de dinheiro. 

Traduzindo as frases para o Gitonga passam a ser: 
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1. Vha gira wunyamayi  ni sanana nya si dugwana. 

2. Gu kutsedzela sanana nya si dugwana. 

3. Sigira guvha vha tshaniseka. 

4. Va dziningela ma gu kutsedzedwuani. 

5. Gu landha madawu ni sanana, singu dhugelela nya vangi. 

6. Va gu dzi ningela gikhati va gwetago dzitsapawu.  

Há casos em que os informantes, para realçar a ideia explanada, recorrem à colocação de 

alguns pronomes antes da preposição e conjunções, para além do uso da preposição em, sem 

necessidade, assim como a colocação de dois determinantes alguns e outros, mas não 

abordaremos os casos dos determinantes, pois, não fazem parte da nossa análise. 

Ao traduzir para o Gitonga, verifica-se que algumas frases mudam completamente a sua 

construção, dispensando-se o uso das preposições em estudo, passando a optar por outras. É o 

caso da frase (1): ni- com. 

Vejamos o caso do informante 17 nos seguintes excertos:  

1.“ Pode se dizer que no passado a vida académica era mais rigorosa equecom isso havia mais 

concentração”. 

2. “Em alguns outros por assédio, outros por medo...” 

Para melhor interpretação das ideias do informante, apoiamo-nos em Cunha e Cintra (2002) 

que defendem o seguinte: a preposição com, quanto ao seu valor, diz respeito ao aspecto da 

situação, podendo exprimir: adição, associação, companhia, comunidade e simultaneidade.  

Ainda em certos contextos pode indicar as noções de modo, meio, causa e concessão. Por sua 

vez, a preposição em diz respeito ao movimento que pode indicar superação de um limite de 

interioridade; alcance de uma situação dentro de espaço, tempo e noção. Pode também indicar 

a posição no interior de, dentro dos limites de, em contacto com, em cima de, podendo ser 

também no espaço, tempo e noção. 
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Comungando deste posicionamento, na frase 1, o informante 17 não deveria ter colocado a 

conjunção e e o pronome que, visto que a preposição com, só por si dá a frase o valor 

situacional, indicado deste modo a causa.  

Mateus etal (2003:559) afirmam que os conectores são expressões que têm um âmbito mais 

geral do que as conjunções. Estes ocorrem tanto em domínios de coordenação como de 

subordinação, mantendo o papel de explicar a ligação entre os constituintes envolvidos.  

Baseando-nos neste posicionamento pode-se depreender que o informante pretendia 

demonstrar que a causa de maior concentração se devia à rigorosidade na vida académica ou, 

por outra, devia usar o conector conclusivo com isso. Na frase 2, não havia necessidade da 

colocação da preposição em, visto que ela não desempenha nenhum papel na frase. Assim 

sendo, as frases deviam estar desta maneira:  

a) Pode se dizer que no passado a vida académica era rigorosa, com isso, havia maior 

concentração.  

b) Alguns por assédio, outros por medo... 

No que diz respeito à L1 do informante 17 é Gitonga, tal, pode influenciar de alguma forma a 

elaboração de frases desta natureza, para além da convivência com falantes de outras línguas 

poder contribuir para este tipo de situações. 

Após a análise passamos as frases para Gitonga: 

1 Mahebvulelu nya gigale madhi gu lemela, khu kotani yoyo vha dhi gu henguisa. 

2 Vhambe khu gu pfhinya, vhambe khu hwanga. 

Feita a tradução, verificamos que na frase (1) tanto em Português como em Gitonga, usam-se 

as preposições, mas também há uma divergência no uso destas em Gitonga, visto que não 

apresentam o mesmo significado, vejamos:  

-… “ no passado…” : PE  
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- Gigale… : Gitonga  

O nya em Gitonga funciona como preposição de em Portuguêse o no (em+o) como sufixo 

locativo ni. Colocando este sufixo, a frase passa a ter outro sentido. Isto para dizer que, nem 

em todas as frases é possível uma tradução literal. Este facto, pode obrigar os alunos a 

forçarem o uso das preposições, contribuindo deste modo para o uso indevido das mesmas. 

 A seguir vamos analisar os excertos extraídos do texto da informante 27:  

1. “ O menino Paulo nasceu na casa dos pais quando cresceu com os seus 3 anos.” 

2. “... Em cada vez que quisesse algo para comer usava o pratinho dele.” 

3. “... de tudo que precisasse no avo não poderia faltar. ” 

4. “ Amava muito do menino.” 

Na frase (1), constata-se que ela apresenta dois significados o primeiro de o menino Paulo ter 

nascido na casa dos pais e o segundo transmite a ideia de ter crescido junto dos pais até aos 

três anos. Não se trata de crescer com os três anos como a informante tentou formular.  

Em relação à preposição em na frase (2), dispensa-se o seu uso naquele contexto. Na (3) houve 

o uso inadequado da preposição (em+o=no), pois o verbo precisar precede a preposição de, 

visto que se precisa de algo ou de alguém e não precisar-se em alguém. E por último, na frase  

(4), o informante usou a preposição (de+o=do) indevidamente, visto que o verbo amar é 

transitivo directo, podendo ser precedido pelos determinantes definidos (a, o).  

Desta forma as frases passam a ser: 

a) O menino Paulo viveu em casa dos pais até aos 3 anos. 

b) Cada vez que quisesse comer algo, usava o seu pratinho. 

c) Tudo que pedisse ao avô, era lhe dado, por isso, nada lhe faltava. 

d) Amava bastante o menino. 
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No que diz respeito às línguas faladas pelo informante 27, para além do Português, é falante de 

Gitonga e usa esta mesma com frequência para se comunicar com os demais, para além de 

Xitswua que também é sua língua.  

A seguir apresentaremos a tradução das frases em Gitonga: 

1. Gikhwathana Paulu velegwedwue ndanganigwa va babe vaye kala mwiaga 

miraru. 

2. Gikhathi nya gu hodze adhi gu thumisa gimbiyana gyaye. 

3. Satshavbo angabha asi gweta ga kokwe sidhi si hamugegi 

4. Adhi gu haladza ngudzu gitugulwuana gaye. 

Nas frases traduzidas, destaca-se que nem em todas se usam as preposições colocadas pelo 

informante ao formular a ideia expressa. É o caso das frases: (3 e 4). Em (1) destacamos o uso 

da preposição em em Português e sufixo locativo ni em Gitonga, com o mesmo valor da 

preposição em. Este facto, nos faz perceber que em alguns casos, há coincidência de uso da 

preposição com o mesmo valor referencial. E para a frase (2), constata-se que ao corrigir, não 

há necessidade da colocação da preposição em, como podemos ver no início da mesma. Ao 

traduzir para o Gitonga, vê-mos que existe a necessidade da colocação da preposição deem 

Português e nya em Gitonga. 

Após esta análise, podemos concluir que a língua Gitonga pode influenciar no uso indevido 

das preposições em Português, visto que, algumas coincidem na significação e outras não, é o 

caso do nya (de) e ni (em).  

Prosseguindo, temos as seguintes frases extraídas do texto elaborado pelo informante 15: 

1.“ Uma das coisas que não gosto de vida do campo é que muita criança que vive lá não 

estuda”. 

2.“Uma coisa que gosto no campo é de não ter perturbação dos ruídos das fábricas.” 
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3. “As pessoas que vive na cidade são muito diferentes dos que vivem no campo.” 

4. “ O governo faz tudo por tudo na construção das escolas.” 

O informante 15 usou a preposição de inadequadamente nas frases acima citadas, 

nomeadamente 1, 2 e 3. Na (1), ele teria colocado a preposição (de+a=da), preposição mais 

artigo definido feminino singular a, para demonstrar a pertença da vida. Na (2), usou a 

preposição (em+o=no) sem necessidade, visto que a adequada para este contexto é a de, uma 

vez que o verbo “gostar” selecciona a preposição de. E na frase (3), ocorreu o erro de 

concordância no uso da preposição (de+os=dos), para fazer referência às pessoas, devia ser 

das. 

 Na frase 4, também houve uso inadequado da preposiçãoem na sua forma contraída (em +a= 

na). Tendo em consideração o contexto referido pelo informante, verifica-se que a adequada 

para tal seria para. Segundo Cunha e Cintra (2002) a preposição para no que concerne ao 

significado refere um movimento, sendo a tendência para um limite, finalidade, direcção, 

perspectiva. Para o caso em alusão, diríamos que a preposição é adequada, visto que indica a 

perspectiva, uma vez que o governo envida esforços para construção das escolas. 

Observando o perfil sociolinguístico do informante, fala o Português como L2 e o Xitswua é a 

sua L1, conforme a colocação das línguas por ordem de competência. Pode-se aferir que a 

língua Bantu pode ter- lhe influenciado o uso da forma inadequada nas preposições destacadas 

em frases extraídas do texto por ele produzido, uma vez ter afirmado saber pouco Português. 

Após esta análise passamos à correcção das frases: 

a) Uma das coisas que me faz não gostar da vida do campo é que muitas crianças que lá 

vivem não estudam.  

b) O que me faz gostar do campo é a não perturbação pelos ruídos das fábricas. 

c) As pessoas que vivem na cidade são diferentes das que vivem no campo. 

d) O governo faz tudo por tudo para construção das escolas.” 

Tradução das frases para Gitonga: 
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1. Egi gi nyi girago nyisi goli mavbanyelu ya vbavbandze nya lidhoropa khu gu sanana 

singi si vbanyago yoyo kha si hevbule. 

2. Nyingu gola vbavbandze nya lidhoropa khu gu mbana liguaha nya dzi koponi. 

3. Vathu vha vbanyago dhoropani vha hambanidhe ni vha nyaguvbanye vbavbandze nya 

lidhoropa. 

4. Mufumu wungu dwana gasi gu khodza gu vbaha malanga nya guhevbule. 

Feita a tradução para Gitonga, observam-se os casos do uso das preposições em todas as 

frases. Em (1), traduzindo, temos a preposição de (ya e nya) em Gitonga referindo a situações 

diferentes ou a mesma preposição tem grafia diferente.   

-Mavbanyelu ya vbavbandze nya lidhoropa: da vida do campo. 

Na frase (2) verificamos o uso da preposição de (nya) em Gitonga, como já nos referimos 

sobre o mesmo uso na frase (1), para além desta, verificamos também o uso do sufixo locativo 

ni para referir o ruído das fábricas. Em (3), também se observa o uso da preposição de (nya) e 

do sufixo locativo ni. E por último em (4) verificamos a mesma preposição aplicada nas frases 

anteriores. Feita a análise, constatamos que em Gitonga a preposição de eem (nya e sufixo 

locativo ni) tem a mesma aplicação, daí o uso indevido destas preposições pelos informantes.  

No excerto extraído do texto do informante 23, temos a seguinte frase:  

1. “... ele não deve tirar as cascas no milho.”  

Nesta passagem, a preposição devia ser de mais artigo definido singular o ( de+o= do) visto 

que o verbo tirar é transitivo directo, e selecciona a preposição de. Há casos em que se usa a 

preposição em quando o verbo transitivo tirar, se refere a extrair de um lugar para o outro, 

mas não é o caso desta frase. Por isso, houve uso inadequado da preposição. Usando a 

preposição de a frase estaria assim formulada:  

a) … Ele não deve tirar as cascas do milho. 
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Traduzindo a frase para Gitonga diz-se: 

1. Uye na sa dhusa mahagani bya gibyani. 

Nesta tradução, verifica-se o uso do morfema ni que em alguns casos aparece ligado aos 

nomes, mas com a função de preposição. Ainda em outros casos aparece como sufixo locativo 

ni em Gitonga e equivalente a preposição de em Português, é o caso da frase acima colocada. 

A seguir vejamos as seguintes frases do informante 24: 

1. “ Chapa podre e com velhos que reclamavam muito.” 

2. “ Quase com a mesma idade.” 

Pode dizer- se que o informante ao usar a preposição com para estes contextos, não analisou o 

conteúdo. Na frase (1) a ideia pretendida era de o chapa estar carregado de velhos junto com 

ela. Por isso não havia a necessidade de colocar a conjunção coordenada copulativa, uma vez 

que se fazia transportar no mesmo carro. Observando a frase (2), a preposição a usar, devia ser 

de para indicar a idade. As frases passam assim a se ler: 

a) Transporte público podre com velhos que reclamavam muito. 

b) Quase da mesma idade.  

Para Gitonga as frases apresentam-se desta maneira: 

1.Movha nya chapa nya gughoheke ni sikhosana singabha cisola ngudzu. 

2.Nya tanga mweyo.  

Analisando, vemos que na frase (1) o informante colocou a conjunção coordenada copulativa e 

sem necessidade, isto porque ao traduzir para o Gitonga, também não se usa a conjunção, mas 

sim a preposição ni (com em Português), para além da aplicação de mais preposições, é o caso 

do nya para referir o tipo e o estado do transporte. E na frase (2) o informante usou a 
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preposição com, que esta, em Gitonga também não é aplicável para este contexto, mas sim a 

de, como quando corrigimos a frase para o PE.  

Quanto ao informante 6 constata-se o uso indevido das preposições nas seguintes frases: 

1. “ São várias as consequências trazidas por este mal, desde das consequências sociais, 

naturais, académicas e muito mais.” 

2. “Normalmente as pessoas optam pelo consumo das drogas como forma de esquecer os 

problemas.” 

Na frase (1) o informante escreveu a usando a preposição (de+a=das). Analisando o contexto 

em causa, percebemos que o artigo definido feminino pluralas é o adequado. E na (2) devia ser 

a preposição dee não (de+as= das) como consta do excerto. Desta feita passa a ser: 

a) São várias as consequências trazidas por este mal, desde as sociais, naturais, 

académicas entre outras.  

b) Normalmente as pessoas optam pelo consumo de drogas como forma de esquecer os 

problemas. 

Nestas situações, pode- se dizer que a má colocação das preposições se deve ao não 

conhecimento das regras sobre o uso das mesmas, acabando por recorrer à formas flexionadas 

(de+as=das). 

 Continuando, passamos a analisar a frase extraída do texto produzido pelo informante 19: 

1. “ Alguns quando chegam na adolescência pensa que já são crescidos fazem coisas dum 

jeito exagerados, sendo rebeldes com seus pais”. 

Na frase acima, constata-se que a preposição (em+a=na), não está enquadrada ao contexto a 

que se refere. Cunha e Cintra (2002) defendem que a preposição em quanto ao movimento, 

refere a superação de um limite de interioridade; alcance de uma situação dentro de, podendo 
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ser no espaço. Quanto ao verbo chegar, é intransitivo podendo ser modificado por um adjunto 

adverbial de lugar (rege, neste caso a preposição a).  

Quanto a preposição com, houve também o uso indevido da mesma, isto é, apesar desta 

admitir um Sintagma Nominal (SN), o que se observa na frase, não se adequa ao contexto, 

faltando a preposição para e o respectivo artigo definido plural masculino os, de modo a que a 

frase esteja desta maneira:  

a) Alguns quando chegam à adolescência, pensam que já são adultos, fazem as coisas de 

maneira exagerada, sendo rebeldes paracom os seus pais. 

Apoiando-nos ao perfil sociolinguístico do informante, em relação à zona de nascença, é 

natural de Maputo e residente em Inhambane, falante de língua Gitonga, para além de 

Xangana. Estes e outros factores podem influenciar para o uso indevido desta preposição.  

A tradução do exemplo para Gitonga é: 

- Vhambe va guvboha gu dandratunu, vhagu pimisa gu vadandridhe, vha gira silo nya gu 

vbindre pimo, vha wugela  ni va vavelegi.  

De referir que em Gitonga, o morfema ni (equivalente a com em Português) e sufixo tunu 

(em+ a = na) em Português funcionam como preposições em Português quando comparamos o 

seu significado com os itens equivalentes desta língua, daí a possível influência na construção 

de frases deste género. 

A seguir passamos a analisar as seguintes frases referentes aos excertos extraídos do texto da 

informante 1.1 

1. “..Duma e outra maneira”. 

2. “…Olhando no futuro”. 

3. “ Todos nós temos o direito de votar a quem nos queremos deve reconhecer a sua perda 

na eleição”. 
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Analisando as frases, verifica-se que em (1), falta a preposição de após a conjunção copulativa 

e, para além de não ter flexionado (duma= de+ uma) preposição (de) mais artigo indefinido 

feminino singular (uma, de modo a colocar só a preposição de. Na frase (2) a preposição 

adequada é para.Para melhor secundarmos a ideia, apoiamo-nos no seguinte pensamento. O 

verbo olhar é transitivo indirecto, na acepção de dirigir ou voltar os olhos deste modo (rege a 

preposição para). Segundo o Dicionário Aurélio, o verbo olhar selecciona as preposições: 

para, pelo e de e não no como podemos ver na frase (2). E por último, na frase (3) esta, toma 

outra constituição com mais preposições [(de e (a+o= ao)]. Passando as frases a lerem-se: 

a) De uma e de outra maneira. 

b) Olhando para o futuro. 

c) Nós todos temos o direito de escolha ao voto. Quem perde, deve reconhecer que não 

foi eleito.  

A seguir passamos a tradução em Gitonga: 

1. Khu mambe magirelo. 

2. Gu khedzisela sa mindro. 

3. Ethu hatshavbo hi ni fanelo nya gihatha mani. Hoyo a luzago, anadzithi gu kha hatwua.  

Após a tradução, constatamos que na frase (1), em Gitonga, não se usam as duas preposições 

como em Português (de uma e de outra maneira). Por isso, que o informante fez a tradução 

directa, mais uma vez podemos concluir que a língua Gitonga influencia para o uso indevido 

das preposições pelos informantes. 

Na frase (2), ao traduzir, verifica-se que não há necessidade do uso de nenhuma preposição, 

mas sim do Prefixo nominal (gu) para iniciar a frase. Esta tradução, demonstra quenem todas 

as frases em que ocorre o uso das preposições em Português, requerem a aplicação destasem 

Gitonga. 

E por último na frase (3), feita a tradução percebe-se que o informante esforçou o uso da 

preposição em na sua forma contraídas, (em+a=na) para referir a eleiçãosem necessidade, 
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porque mesmo em Português não se colocou a preposição em alusão. 

A seguir, passamos as frases extraídas do texto produzido pelo informante E em que 

constatamos os seguintes casos de uso inadequado das preposições: 

1.“Moçambique é um país que apresenta uma fraqueza na falta de emprego…” 

1. “A criminalidade é um dos actos que gera muitas mortes e a falta do desenvolvimento 

político e económico”. 

2. “A criminalidade é fruto da má educação familiar e da falta do acompanhamento e 

estudo do comportamento dum cidadão ainda na sua infância, porem muitas crianças sem 

condições para estudar abandonam as casas dos pais para viver por muito próprio, e quando 

não si dão bem com a vida…e ficam convencidos com a vida… ” 

Fazendo a análise das frases produzidas pelo informante, verificamos que em (1) colocou a 

preposiçãoem na forma contraída (em+a=na). Pela ideia pretendida, não devia construir a frase 

usando esta preposição, visto que, o seu uso atribui à frase outra interpretação.A nosso ver, nos 

parece que Moçambique não possui capacidade no que refere ao emprego, a organização e 

criação de condições que facilite o acesso do mesmo para todos os cidadãos. Dessa maneira, o 

informante poderia ter construído a frase de outra forma como vamos ilustrar na alínea a) nas 

frases abaixo. 

Verifica-se que nas frases (2 e 3) foram usadas as preposições (de+o=do) e ( (de+a=da),  na 

sua forma contraída com os artigos definidos, todavia, a adequada para os dois contextos  

devia ser a preposição de,  uma vez que esta, refere aos aspectos na sua globalidade. De referir 

ainda  que na frase (3) destacam-se mais preposições contraídas, é o caso de: (de+um=dum), 

(em+a=na) e as preposições com.” 

Feita a correcção, os enunciados em análise passam a ler-se: 

a) Moçambique é um país que apresenta fraca capacidade no que refere à ofertade 

emprego.  
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b) A criminalidade é um dos actos que gera muitas mortes, a falta de desenvolvimento 

político e económico.  

c)  A criminalidade é fruto da má educação familiar e de falta de acompanhamento e 

estudo do comportamento do cidadão ainda na sua infância. Porém, muitas crianças 

sem condições para estudar abandonam as casas dos seus progenitores, para viverem 

sozinhas. Quando a vida se complica, começam a se envolverem em 

crimes…destruindo a sua própria vida. 

A seguir a tradução em Gitonga: 

1 Moçambique litigo li nonedzago wundrendre nyamba pimo xunghetani ni gu 

hamugega nya thumo.  

2 Wughevenga ungu tumbunugisa gufa nya gungi, guhamugega nya vhuvhumiso nya 

magimbidziselo nya litigo ni masayiselo nya thomba yalo. 

3 .Wughevenga ungu tumbunugiswua khu gu hamugega nya wuhevbudzi pangoni, nya 

milayo nya muthu nangari gianana. Khu kotani yoyo, sanana singi nyambana 

malungelo nya gu hevbule sa gu tsukula dzi ndranga dza vavelegi si fela gu vbanya 

sekha. Gikhati guvbanya gu garadzago, vha phela gu gira wu ghevenga, va ghohetela 

womi wuavbo. 

Analisando as frases traduzidas, verificamos que, usando as preposições em Gitonga, nota-se 

que algumas, não são adequadas a certos contextos em Português. Na frase (1) encontramos a 

aplicação da preposição em na sua forma contraída (em+a=na), traduzindo a frase, vimos que 

esta também existe em Gitonga, (nya thumo). 

Em (2), nota-se o uso excessivo da preposição de em Português e nya em Gitonga de modo 

que a frase seja perceptível e tenha sentido. E por último, na frase (3) observa-se o uso de 

várias preposições repetidas ao traduzir para o Gitonga é o caso de khu e nya. 

Prosseguindo a análise dos textos produzidos, constatam-se ainda casos de uso indevido das 

preposições pelo informante L nas seguintes frases: 
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1.  “A irresponsabilidade com o seu filho pode criar vários problemas para o 

desenvolvimento do mesmo”.  

2. “É necessário que todos os pais assumem os seus filhos de como a lei exige”. 

3. “No caso de não querer conviver com os seus filhos deve se responsabilizar com as 

despesas”. 

Analisando as frases acima, na primeira, o informante usou a preposição com, mas a nosso ver, 

não é a adequada para o contexto. As recomendas seriam as preposições de e por na sua forma 

contraída (por+os=pelos) porque a frase muda o seu sentido, conforme iremos demonstrar na 

correcção. Na (2) não havia a necessidade da colocação da preposição de para indicar a 

maneira, mas para demonstrar as exigências da lei. E na frase (3) o verbo responsabilizar, 

neste contexto, não selecciona a preposição com, mas sim porna sua forma contraída 

(por+as=pelas). Sendo assim, as frases deviam estar redigidas da seguinte maneira: 

a) A irresponsabilidade e falta de cuidados pelos filhos podem gerar vários problemas no 

desenvolvimento dos mesmos. 

b) É necessário que todos os pais assumam os seus filhos segundo as exigências da lei. 

c) Se não quiser viver com os seus filhos deve se responsabilizar pelas despesas. 

Passando a traduzir as frases para o Gitonga, temos: 

1. Gumbana mapimo nya yadi nya gu sayise sanana singu sikisa matunga nya gumba 

phasa gu dandra nya sanana. 

2. Singu gwetega gu vhatsavbo va babe va sayisa sanana sawe, xungentani khu hesi nayo 

wu si guvbwetago. 

3. Wuamba gweta gu khala ni sanasa sago, gugwetago gu khatalega khu gu si sayisa. 

Nas frases equivalentes a Gitonga, percebe-se que na (1) usou-se a preposição de em 

Português e nya em Gitonga, este fenómeno de não coincidência das preposições ajuda-nos a 

perceber que nem todas as frases são traduzidas literalmente. Nas frases (2) e (3) destaca-se o 

khuequivalente a preposição porem Português, como se pode ver na correcção. A tradução, 
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demonstra que existecoincidência no emprego das preposições, mas nem todas são “flexíveis” 

a esta situação. 

Prosseguindo, muitos informantes, usam inadequadamente as preposições em estudo, mas 

detectamos também, erros comuns, como na frase seguinte: informante L1: 

1. “Perda da confiança das pessoas”. 

Nesta frase, a preposição (de+a=da) antecedida pelo nome perda, esta devidamente colocado, 

visto que são estes casos que Mateus et al. (2003) os considera como essencialmente 

marcadores de caso no que concerne ao papel temático. Em relação a preposição antecedida 

pelo SN confiança, não se adequa ao contexto, pois a preposição a colocar devia ser com. 

Assim sendo, as frases passam para:  

a) Perda da confiança com as pessoas.  

Traduzido em Gitonga, se diz: 

1. Gu luzega nya gitumbo. 

2. Gu luza gitumbo ni vathu. 

Nas duas frases traduzidas, verifica-se que foram aplicadas as preposições de e com em 

Português e nya e nicom a mesma equivalência em Gitonga. Concluímos que estas 

preposições permitem a tradução literal, o que não acontece na traduçãodas outras frases. 

A seguir apresentamos os seguintes casos de uso inadequado das preposições, extraídos do 

texto produzido pelo informante R.  

1. “A violência doméstica acontece em muitos casos nas zonas rurais...” 

2. “A violência não só acontece entre marido e mulher mas também os pais batem nos 

seus filhos e assim violando os direitos das crianças.” 

3. “...muitos casos são desconhecidos com as autoridades.” 
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Analisando os enunciados acima, depreende-se que houve situações de má aplicação das 

preposições. Em (1), constata-se que o informante ao colocar a preposição em, a frase toma 

outro sentido. Partindo do pressuposto defendido sobre os sintagmas preposicionais, sabe-se 

que o seu papel temático é atribuído tendo em consideração os tipos de verbos. Assim sendo, 

Mateus etal (2003: 399) defende que a preposição em, em muitos contextos selecciona os 

verbos de localização. Deste modo, não havia necessidade da colocação desta na frase ou por 

outra, colocaria a preposição com para indicar a frequência ou intensidade.  

Na frase (2), a preposição seleccionada não se adequa ao contexto, pois, sabemos que o verbo 

bater em algumas situações selecciona a preposição em. Neste contexto, o informante podia 

ter optado pela preposição (a+a=a). Tendo em consideração os valores sintáctico- semânticos 

das preposições, Mateus et al. op.cit., sustenta que a preposição a pode introduzir um SN, 

quando se trata de meta no sentido de beneficiário, seja ele seleccionado por verbos, nomes ou 

adjectivos. Para esta situação, pode- se aferir que os filhos levam “porrada” por culpa dos 

progenitores que violam os direitos da criança. Pode-se admitir também o caso da colocação 

da preposição em. 

E em relação a frase (3), a preposição seleccionada devia ser pela e não com segundo o 

descrito pelo informante. Nesta situação, usou o com, como introdutora do Complemento 

Agente da Passiva. Dias (2009) defende que a colocação da prep.com, o SN- autoridades, 

deixa de ser um oblíquo com a função semântica de agente, passa a ter a função semântica de 

comitativo. Isto quer dizer que a frase (3) lhe falta um argumento com a função de agente. Por 

sua vez, Mateus et al op.cit. (397) no que concerne ao valor sintáctico-semântico das 

preposições confirma que a preposição por pode exprimir o papel temático de Agente, 

Instrumento ou causa. Assim sendo, para este contexto devia ser por, não com, como aparece 

na frase. Desta feita temos as seguintes construções: 

a) A violência doméstica acontece com frequência nas zonas rurais.  

b) A violência, não só acontece entre marido e mulher, mas também os pais batem em 

seus filhos, transgredindo deste modo os direitos das crianças. 

c) Muitos casos são desconhecidos pelas autoridades. 
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Na ficha do informante, constata-se que este é falante de duas línguas bantu nomeadamente: 

Gitonga e Citswua, os seus progenitores, amigos e familiares, também são falantes destas 

mesmas línguas, pode se aferir que esta situação contribui de certa forma para o uso indevido 

das preposições por parte desta. Para consubstanciar esta ideia, apresentamos as frases 

correspondentes as anteriores ascritas em Gitonga: 

1. Litunga la madzindrangani, la gu girega ngundzu ngudzu vbavbandze nya lidhoropa. 

2. Litunga la madzindrangani kha li giregi ga mwama ni mwangadzi, ni va babe vangu veta 

sanana savo, va hambanisa sihevbulo nya yelani ni milayo yaso. 

3. Silo singi kha si thindwi khu mufumu. 

Após a tradução em Gitonga, observa-se que na frase (1) não houve uso da preposição com, 

mas do nya para fazer referência as zonas rurais (vbavbandze nya lidhoropa). Na frase (2) não 

se verifica uma tradução literal, mas também encontramos a aplicação das preposições de 

outra maneira como podemos ver nas frases traduzidas. E por último em (3) observa-se a 

colocação da preposiçãopor na sua forma contraída (por+as=pelas) khu, em Gitonga, mais 

uma vez, verifica-se que há coincidência no uso de algumas preposições.  

 A seguir as frases extraídas do texto produzido pelo informante E1. 

1. “Eu acho que a nossa polícia deve ter muito controlo com essas pessoas que se dirige 

ao volante enquanto estão embriagados…” 

2. “...Talvez possa reduzir com esses casos de acidente.” 

Constata-se que na (1), recorreu-se a preposição com, sendo que a adequada é dena sua forma 

contraída com os pronomes demonstrativos (de+essas=dessas), visto que a aplicação desta, 

faz referências as pessoas em estado de embriaguez. E em (2), não havia a necessidade da 

colocação da preposição com, nem o pronome demonstrativo esses, mas simdo artigo definido 

masculino pluralos, porque só se trata de determinar os casos. 
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Partindo dos postulados anteriores, sabemos que a preposição com, exprime companhia 

(comitativo), com este valor, afecta a interpretação do predicado verbal, uma vez que as frases 

podem ser parafraseadas por coordenação e por construções que exprimem reciprocidade, 

desta feita, ele não se adequa ao contexto em alusão. Luft (1986) defende que a preposição de 

junta-se a esse (s) e essa (s) formando as seguintes preposições: desses e dessas. Ou por outra, 

o informante podia usar a preposição (de+as=das) Desta feita as frases possam assim a se ler: 

a) Eu acho que a polícia deve ter controlo de essas pessoas que se dirigem ao volante em 

estado de embriagues.  

b) Talvez possa reduzir os casos de acidentes. 

 Em relação às línguas bantu faladas pelo informante, é falante de algumas línguasbantu, nesse 

caso o Gitonga, Cicope e Zulu. Esta mistura de línguas, pode por sua vez influenciar a forma 

como ele construiu as frases (1 e 2). 

Traduzindo as frases para o Gitonga: 

1. Eni nya gupimisa gu ma phoyisa yathu ma honelela vathu va gimbidzisago dzi movha 

na va levidhe.   

2. Mwendu gu na vbunguga dzi mhangonya dzi movha. 

Feita a tradução, na frase (1) vê-se que o morfema vacoloca- se entre duas palavras para dar o 

sentido possessivo directo em Gitonga, equivalente a preposição de em Português. Neste caso, 

indica o estado em que as pessoas se encontram no momento em que se dirigem ao volante. E 

em (2) destaca-se a preposição de em Português e nya em Gitonga para fazer referência aos 

acidentes de viação. 

A seguir faremos uma análise agrupada de informantes, visto que o tipo de erros é quase 

comum para todos, alguns até já analisados. 

 Vejamos as seguintes frases retiradas dos textos dos informantes J e A:  
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1.“ Os sintomas mais comuns são: calafrios, febre alta, dores de cabeça e nos músculos”.  

2.“...As mesmas drogas e o álcool foi perturbando na mente de cada um...” 

  3. “.... Não traz nenhum benefício para com a nossa comunidade”. 

4. “De modo geral essas drogas tem trazido varias doenças nos jovens e uma taxa acelerada de 

mortalidade.” 

5.“O mão comportamento na sociedade pode levar muitos a robarem, matarem, ate outros 

pode vir a contrair doenças nas familias...” 

Nas frases 1, 2, 4 e 5 verifica-se que os informantes recorreram a preposição em na sua forma 

contraída (em+os=nos), (em+a=na) respectivamente, de forma inadequadacontribuindo deste 

modo para a não compreensão ou má interpretação da ideia por parte do leitor. Na frase (1) o 

informante (J) deveria ter colocado a preposição de pois, a frase compreende-se melhor com a 

aplicação desta. Na frase (2), destacamos a construção extraída do texto do informante A em 

que a preposição em, também não se adequa ao contexto, mas sim a preposição (a+a=a), visto 

que o verbo perturbar selecciona este tipo de preposição para o contexto em causa. Na frase 

(3) não havia necessidade da aplicação da preposição com, pois, bastava a colocação de uma 

que é para. 

Continuando, temos o caso da frase (4), também extraída do texto do informante (A), em que 

observam-se outros tipos de erros, mas o que nos importa são os relacionados ao uso das 

preposições, não deixando de corrigir os outros aspectos. Na frase em referência, recorreu-se a 

preposiçãoem, mas esta, não convém porque o verbo trazer não selecciona este tipo de 

preposição tratando-se do caso em análise, devendo optar por preposição para, uma vez que 

esta, também pode seleccionar o verbo trazer. 

 Na frase 5, o informante ao escrever o excerto, não organizou devidamente as ideias, fazendo 

com que esta não tenha clareza. Após as alterações e as devidas correcções, as frases passam 

as seguintes construções: 
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a) Os sintomas mais comuns são: calafrios, febre alta, dores de cabeça e de músculos.  

b) As mesmas drogas e o álcool foram perturbando asua mente. 

c)... Não traz nenhum benefício para a nossa comunidade. 

d) De um modo geral essas drogas contribuem para o surgimento de várias doenças aos 

jovens, para além de taxa de mortalidade acelerada. 

e) O mau comportamento na sociedade pode induzir a maioria a roubar, matar, até 

contrair doenças, infectando deste modo os seus parceiros.  

Passamos a traduzir as frases para o Gitonga:   

1. Girame, feveri nya hingi, guvbisa wungu ni sirambu, sa gu vangua khu dzedzedze.  

2. Mi rendre nya gu dzuwulugise mapimo ni eyi nya guvile hingu ghoha muthu. 

3. Kha yi resi libhindzo ndrani nya tshangano wuathu. 

4. Khu mahonelo Yatsavbo, mirendre nya gu dzuwulugise mapimo yi ngu gira guvha ma 

manega madwali ga madzaha maphyani dzi mbiri, gambe ma engedzela tengo nya 

gufa. 

5. Ma vbanyelo nyamba yadhe ndrany nya patano nya vathu, magu gira gu vhambe vaba, 

va songa, va mana madwali, va ningedza pangoni gwuavhe. 

Após a tradução das frases acima, percebemos que algumas não permitem a aplicação das 

mesmas preposições do PE, neste caso, passaram a ter outro tipo de palavras equivalentes as 

preposições em Gitonga. Este facto, faz-nos entender que nem todas as frases se adequam a 

uma tradução literal para Gitonga. Vejamos a frase (1), feita a tradução, aparecem outras 

palavras equivalentes a preposições em Gitonga é o caso do ni, e khu. 

Destacam-se mais grupos de frases em que as preposições em análise não foram aplicadas 

devidamente, achamos melhor interpretar todo o conjunto, ora vejamos: informante YCA, 

frases: 1 e 2; informante G, frases: 3, 4 e 5, informante DAA, frases: 6, 7, 8 e 9, informante 

DE, frase:10, informante 1.2 frase:11, informante J.G.L. frases: 12, informante J.J.A. frase:13, 
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Informante: H.C.C. frases: 14,15 e 16, Informante OXM, frase: 17, Informante C1, frase: 

18,Informante SAN, frase: 19, Informante MCCN, frases: 20 e 21, Informante SGDLJ. 

Após a identificação, segue-se a transcrição, análise e interpretação e possível correcção se 

necessário. 

 1. “Em este campo”. 

 2. “Estão estáveis com a profissão”. 

 3. “… nos  hospitais dão introtoviral duma forma que posa curar mas as pessoas em 

que tem acabam deixando de ir a levar medicamentos.” 

 4 “…Alguns prefere usar remédio tradicional a não saber com que possa-lhe prejudicar 

o medicamento…” 

 5. “Quando vai no hospital”. 

 6. “É uma doença causada geralmente quando se faz relações sexuais com exclusão dos 

meios de prevenção...” 

 7. “Evitar o uso dumas seringas já usadas; procurar chegar sempre perto duns centros 

de saúde...” 

 8. “...haja muita gente para informar dos riscos que esta doença pode causar”. 

 9. “E não excluindo ela nas actividades que for a executar”. 

 10. “O tráfico deu lugar no início de 2015”. 

 11. “Estamos na luta contra a violação doméstica nos criados, nos empregados assim 

como nos adotados”. 

 12. “Apelamos aos nossos irmãos para nos ajudar mesmo seja nas cheias ou mesmo 

noutro tipo de acidente”. 

 13. “O mosquito é causado principalmente com as águas estaguinadas ou charcos...” 

 14. “...iniciar muito cedo no namoro e por ter muitas amizades falta do conhecimento 

do assunto, falta de interesse nos bons conselhos...” 

 15. “Há muita informação duns e outros e nas escolas televisões mais não é suficiente 

para baixar o indice elevado da gravidez precosse e na falta de informação nas zonas 

recondidas duma maneira em que os jovens estejam mais informados”. 

 16. “Quando nós tivermos menos medo de falar no assunto.”  
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 17. “E dai que os dois não sair com HIV Sida porque fizeram relações sexuais sem 

protecção”. 

 18. “A tuberculose pode ser manifestada como sintomas com cansaço, falta de apetite, 

suores ou febre”. 

 19. “A minha vida sempre foi um pesadelo mas não deixo de lutar com minha vida”.  

 20. “Sou muito tímido nas pessoas superiores, nas meninas, a concentrações 

estudantis”. 

 21. “Eu não estava abituado com o ambiente de 2011 a 2014”. 

Nas frases extraídas do texto produzido pelo informante YCA, deparamo-nos com dois casos 

inerentes a aplicação indevida das preposições. Nafrase (1) a preposição eme na (2) a 

preposição com. Em (1), o informante deveria ter usado a preposiçãoem, na sua forma 

contraída com o pronome demonstrativo (em+este=neste) e na frase (2) a preposição em na sua 

forma contraída com o artigo definido feminino a (em+a=na). 

Prosseguindo, vimos que o informante G, colocou na frase (3),a preposição em, sem 

necessidade e na frase (4) percebe-se que foi colocada a preposição com, também sem 

necessidade. E por último na frase (5) a preposiçãoem na sua forma contraída (em+o=no), não 

se adequa ao contexto, visto que overbo ir é  intransitivo e pode aparecer modificado por 

adjunto adverbial de lugar regido da preposição (a+o= ao). 

Recorrendo ao perfil sociolinguístico vimos que o informante YCA não é falante de nenhuma 

língua bantu e o informante G falante de três nomeadamente: Xitswua, Gitonga e Ndau. 

Podemossuporque estas línguas, influenciaram de certa forma a construçãodas frases acima 

destacadas. 

Assim sendo, a gramaticalidade das frases seria: 

a) Neste campo. 

b) Estão estáveis na profissão.  
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      c) Nos hospitais receitam anti-retrovirais, de modo a atenuar a doença, mas 

algunspositivos, desleixam-se abandonando o levantamento dos medicamentos.   

    d) Alguns preferem tomar remédio tradicional, sem saber que, este pode prejudicar a sua 

saúde. 

     e) Quando vai ao hospital. 

Passando a traduzir as frases para o Gitonga, podem passar a: 

1. Ndrani momu. 

2. Vha kalegidhe ma mi thumuni.  

3. Xipitali vhangu ninga mirendre nya madwali nya guningani khu giwunu mwendro 

novba, guvba ma phasedzela gu emisa madwali yaya, vhambe kha va hongoli vaya 

dzega mirendre yeyi. 

4. Vambe va gu sela mirendre nya gilandi, nyamba dziti gu eyi yingu ghoha homi nya 

muthu. 

5. Va gu hongola xipitali (gaya nya womi). 

Após a correcção e tradução, vimos que algumas frases não se traduzem literalmente, deste 

modo, destaca-se a aplicação de novas preposições, em outras frases sem aplicação de 

nenhuma preposição, é o caso da frase (1).  

Na frase (2) observa-se a recorrência ao sufixo locativo ni, em Gitonga e preposição em em 

Português. Fazendo uma análise, vimos que tanto em PE como em Gitonga esta preposição se 

adequa ao contexto e não a preposição com, como podemos observar na frase extraída do texto 

do informante YCA.  

Nas frases (3 e 4) observa-se uma tradução não literal, o que nos faz perceber mais uma vez 

que nem todas as frases admitem uma tradução directa. E por último na frase (5) destaca-se o 

uso do sufixo locativo tunu em Gitonga e Preposição em em Português. Findasas análises, 
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vimos que o sufixotunu, indica direcção, por isso o uso deste pelo informante de modo a fazer 

referência a ida ao mercado.  

As frases 6,7,8 e 9, extraídas do excerto produzido pelo informante DAA, constatamos que na 

frase (6) não havia a necessidade da colocação da preposiçãocom porque o verbo excluir refere 

a ausência e a preposição com a inclusão ou companhia. Neste contexto, percebe-se que existe 

um contraste das ideias. Para melhor percepção apoiamo-nos em Mateus etal. (2003: 397) 

defendendo que a preposição com, exprime companhia (comitativo); com este valor, esta 

afecta a interpretação do predicado verbal, uma vez que as frases podem ser parafraseadas por 

coordenação e por construções que exprimem reciprocidade. 

Continuando a análise,no enunciado (7), constata-se que a preposição de aparece flexionada 

com os artigos indefinidos uma e uns. Para o contexto referido, não era necessário a colocação 

dos determinantes indefinidos, pois já se sabe que são “as seringas usadas”, evitando a 

colocação das preposições contraídas (de+umas=dumas) e (de+um=duns), devendo optar pela 

preposição de. 

Mateus etal. (2003) abordando a questão das operações com indefinidos defende que onde 

ocorre o uso dos determinantes, é porque não existe a identificação de um indivíduo no 

discurso, de modo que o interlocutor não conhece qual de todas as entidades singulares 

possíveis do conjunto considerado, é aquela a que o discurso se refere. Por isso, em (7), não 

havia a necessidade da colocação das preposições contraídas, pois temos o objecto 

identificado as “seringas”. 

Continuando, vimos que na frase (8) houve uma confusão na colocação das preposições, ao 

invés da preposiçãode na sua forma contraída (de+os=dos), devia ser a preposição sobre. O 

mesmo sucedeu-se em (9), optou-se pela preposiçãoem na sua forma contraída (em+as=nas) 

para além da preposição detambém na sua forma contraída (de+as=das). Assim sendo as 

frases deviam estar desta maneira: 

a) É uma doença causada por relações sexuais não precavidas. 
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b) Evitar o uso das seringas já usadas, procurar ir sempre aos centros de Saúde. 

c) Haja muita gente para informar sobre os riscos que esta doença pode causar. 

d) E não lhes excluindo das actividades que forem a executar. 

Após a possível correcção, passa-se a tradução das frases em Gitonga: 

1. Madwali ma vangidwego khu gu landra madhawu nyamba sivikelo. 

2. Va si thumisi dzi dzesawu nyagu nadzi thumisidwe, va hongola xipitali nya si 

dugwana. 

3. Va na manegi vathu nya vangi nya gu ganele khu esi si vangwago khu madwali yaya. 

4. Va si vandreyise ma mithumuni vana girago. 

 

Feita a tradução, repara-se que na frase (6) foi aplicada a preposição por, que aparece após a 

correcção, neste caso equivale aokhu em Gitonga. Para este caso, podemos dizer que há 

coincidência no uso das preposições tanto em Português, assim como em Gitonga. 

Na frase (7), não se observa o uso da preposiçãode na sua forma contraída (de+as=das), 

colocada no enunciado pelo informante, mas após a tradução esta toma outra construção com 

o mesmo significado em Português. Em (8), após a tradução, destaca-se o uso do khu, que é a 

preposição sobre, usada após a correcção. E por último em (9) destaca-se o uso do sufixo 

locativo ni, preposição em em Português.  

Na frase (10), extraída do excerto do informante DE, verifica-se a aplicaçãoda preposiçãoemna 

sua forma contraída (em+a=no), sendo que a adequada devia ser a preposição em. Para melhor 

sustentar esta ideia recorremos ao Cunha e Cintra (2002). As preposições quanto ao seu valor 

podem referir movimento e situação, por sua vez a situação pode ser espacial, temporal e 

noção. Observando a preposição colocada na frase em alusão e o contexto em referência, 

concluímos que esta, refere ao tempo. Dessa festa a frase passa assim a ler - se: 
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a) O tráfico iniciou em princípios de 2015.  

Traduzindo para Gitonga temos:  

1. U mbafa wu phedhe gu phelaninya mwaga nya 2015. 

Na frase traduzida, encontramos o uso da preposição em em PE e sufixo locativo ni em 

Gitonga, para além do nyaque se coloca entre duas palavras para dar o sentido de possessivo 

(mwaga nya 2015). 

Continuando, vamos analisar a frase (11), retirada do texto do informante 1.2, nela, constata-se 

o caso da confusão na escolha da preposição adequada, neste caso ele optou pela preposição 

emna sua forma contraída (em+os=nos) ao invés de usar a preposição detambém na sua forma 

contraída (de+os=dos). Assim sendo a frase passa a ler-se desta maneira: 

b) Estamos lutando contra a violação doméstica dos criados, empregados, assim como 

dos adoptados.  

Traduzindo para o Gitonga temos a seguinte construção: 

 Ha gu dwana guvha hi vbedza lithunga la mudzindrangani, nya sanana nya gufuye, nya 

sithume ni sanana nya mba velegwa wulongoni. 

Depois da tradução, vimos que várias preposiçõesforam aplicadas, das quaisde em Português e 

nyacom a mesma função em Gitonga. A partir deste caso, percebemos que nem todas as 

preposições usadas de forma indevida em Português são aplicáveis da mesma maneira em 

Gitonga. Por issoque, na frase extraída do texto produzido pelo informante 1.2., temos a 

preposiçãoemna sua forma contraída (em+os=nos), que após a correcção, passou a 

preposiçãode também na sua forma (de+os=dos).  

Destacamos também a frase (12), extraída do texto produzido pelo informante JGL, nela, 

constatamos que a preposição em na sua forma(em+a=nas) e (em+outros=noutros) não se 
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encontra devidamente aplicada no contexto a que se pretende referir, este facto contribui para 

a não percepção da ideia.  

Para melhor compreensão apoiamo-nos em Cunha e Cintra (2002), falando da classificação da 

preposição em quanto ao movimento, defende que é a superação de um limite de interioridade, 

alcance de uma situação dentro de alguma situação. Nesta classificação, podemos distinguir 

três formas que já fizemos menção ao longo do desenvolvimento do nosso trabalho. Para o 

caso da frase (12), o informante não deveria ter flexionado a preposição em, para melhor 

compreensão do conteúdo de modo que a frase assim possa se ler:  

a) Apelamos a ajuda dos nossos irmãos em situações de cheias, ou outro tipo de 

acidentes. 

Traduzindo para o Gitonga, passa assim a se ler: 

Agu lomba giphaso ga vandriyatu ha gu manwua khu dzi ndambi, ni dzimbe dzi ngudzi. 

Feita a tradução, aparecem outras preposições é o caso da preposição de em Português e Khu 

em Gitonga e com em Português e ni em Gitonga. Isto, se deve ao facto, de algumas frases não 

serem possíveis de se traduzirem literalmente noutra língua, neste caso o Gitonga.   

Na frase (13) extraída do texto produzido pelo informante JJA nota-se a aplicação da 

preposição comde forma indevida. Esta, é usada em várias situações das quais já abordamos na 

referência teórica, mas nenhuma delas se adequa a ideia esplanada pelo informante. Ao 

analisarmos o enunciado, pode-se aferir que as línguas bantu podem ter influenciado o uso 

indevido das preposições no momento da exposição da ideia assim como não porque após a 

correcção e a devida tradução a frase toma a preposição por, que em Gitonga equivale ao khu. 

Vejamos a possível correcção e a tradução para o Gitonga:  

a) O mosquito é causado pelas águas estagnadas ou charcos. 

3. Tsuna yagu sikwua khu mati nha gu na ma emidhe.   
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Feita a correcção e a respectiva tradução para o Gitonga, observa-se o uso da preposição por 

na sua forma contraída (por+elas=pelas) e khu em Gitonga. Neste caso, houve o uso da 

mesma preposição tanto em Português como em Gitonga. 

Nos enunciados (14 e 15), extraídos do texto produzido pelo informante HCC, encontra-se o 

uso da preposiçãoemna sua forma contraída (em+o=no) de forma inadequada. Em (14) para 

referir o início do namoro e a falta de interesse pelos conselhos e em (15) para fazer referência 

a falta de informação, devendo ter recorrido ao atrigo definido feminino singular ae a 

preposição por na sua forma contraída (por+os=pelos). 

E por último a frase (16) em que houve a confusão da colocação da preposição que combina 

com o contexto. Sabemos de antemão que o verbo falar apresenta diversos tipos de regência 

para diferentes significados, apesar de este reger a preposição em, não se adequa ao contexto, 

sendo melhor o uso da preposição sobre. Cunha e Cintra (2002) no que tange ao valor das 

preposições, defendem que sobre refere a situação enquadrada na noção. 

Assim, as frases passam a seguinte transcrição e possível tradução em Gitonga: 

a) Iniciou muito cedo a namorar, o excesso das amizades, a falta de informação sobre o 

assunto, a falta de interesse pelos bons conselhos.  

b) Há muita informação a circular nas escolas, por sua vez, as televisões também abordam 

esses temas, mas tudo isso não é suficiente para ajudar a baixar o índice elevado das 

gravidezes precoces. Pode se dizer também que a falta dos meios de comunicação nas zonas 

recônditas impede aos jovens de terem acesso a informação.  

c) Quando tivermos medo de falar sobre o assunto. 

Frases traduzidas para o Gitonga: 

 Guhegulela gu wudza, wu pari pari, gumbana tiviso nya silo ni gumba khatalela 

milayo. 
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 Singi sitiviso ma xicolani, dzi televizawu nidzo dzingu ganela silo singi, aholu, khasi 

phasi gu vbungula tengo nya dzi mimba vba sananatunu. Gu kala nya si gimbidziselo nya 

mahungo vbavbandze nya lidhoropa singu gira gu madzaha maphya ni dzi mbiri va si mani 

mahungo. 

 Ha gu thavba gu ganela khu mahungo yayo. 

Feita a tradução, na frase (14) aparece a preposição de em P E e a palavranya em Gitonga, o 

que não se observa na frase extraída do texto produzido pelo informante, nem após a 

correcção, este facto se deve a não coincidência das preposições em Português e aos seus 

equivalentes em Gitonga.  

Na frase (15), temos o caso de permanência de algumas palavras equivalentes as preposições é 

o caso do sufixo locativo nipara indicar nas escolas, a preposição de na sua forma contraída 

(de+as=das) e nya para referir as gravidezes e o sufixo locativo tunu para indicar as 

gravidezes precoces. Esta tradução se deve ao facto de algumas frases, principalmente as 

longas, não terem uma tradução literal em Gitonga. 

E por último na frase (16) destaca-se o uso do khu, preposição por em PE. De referir que feita 

a correcção, vimos que tanto em PE, assim como em Gitonga, usou-se a preposição por e o seu 

equivalente khu. 

Na frase (17), retirada do texto produzido pelo informante OXM nota-se a aplicação da 

preposição com de forma indevida para referir o contágio da doença como se esta fosse 

companhia dos dois. Analisando a sua ficha no que tange a L1, verificamos que este teve o 

Português como primeira língua. Podemos dizer que apesar de esta ser a sua L1, tem 

problemas na escrita e organização das frases em Português. Este facto, pode se dever a 

transferência dos erros pelos progenitores no processo da aprendizagem da fala, pois aprende-

se através da oralidade. 

A seguir a correcção e a respectiva tradução para o Gitonga:  
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a) Quando se mantêm relações sexuais sem protecção a pessoa pode ser infectada pelo 

Vírus do HIV/Sida.  

1. Gu landha madawu nyamba sivikelo, gu mana gipwunguani nya madwali nya gu 

ningani khu giwunu. 

Feita a tradução aparecem novas palavras equivalentes as preposições em PE, é o caso donya e 

dokhu em Gitonga. 

Prosseguindo, temos a frase (18) extraída do excerto produzido pelo informante C1, nela 

observou-se o uso da preposição comde maneira inadequada. No que tange a L1, teve 

Português como sua primeira língua, o que podemos deduzir que as línguas bantu faladas 

pelos pais, contribuem para o uso indevido do Português pelo informante conforme vimos nos 

outros casos acima abordados.  

Após a explanação da ideia, passamos a Correcção em Português e a devida tradução: 

a) Os sintomas da tuberculose manifestam-se da seguinte maneira: cansaço, faltade 

apetite,suores ou febres.  

1. Madwuale nya gikhoholanya gikhongolo ma gu gimbilelana ni migaralo, gumba gweta 

guhodza, gulutuga ni fevheri. 

Após a correcção e a tradução, verifica-se o uso da preposição de na sua forma contraída 

(de+a=das), esta equivale ao nya em Gitoga. 

Quanto ao texto produzido pelo informante SNA, extraímos a frase (19) em que recorreu a 

preposição comde forma indevida, visto que neste contexto refere a companhia da vida. Assim 

sendo, a preposição a ser colocada devia ser por.  

A seguir passamos a correcção e a tradução: 

a) A minha vida sempre foi um pesadelo, mas não deixo de lutar por ela. 
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• Gu vbanya guango gungu nyi lemelela, aholu, kha nyi dhigi gu gudwanela. 

Feita a tradução, não aparece nenhuma preposição, este caso, faz-nos perceber que nem todas 

as frases obedecem a tradução literal de uma língua para a outra, concorrendo deste modo para 

o uso indevido das preposições em estudo. 

Na frase (20) extraída do texto do informante MCCN, vimos que este colocou as preposições 

emde forma inadequadamente na sua forma contraída (em+as=nas), visto que a adequada 

devia sercom, de modo que a frase possa se compreender.  

Assim sendo teremos a seguinte correcção e a respectiva tradução para Gitonga: 

a) Sou tímido ao conversar comas pessoas superiores, comas meninas e também perco 

concentração durante as aulas. 

1) Nyi ni hwanga ma vathoni nya vakhongolo, ni ma dzimbirini. Nyo na nyi hevbula, 

mapimo ma gu hangalaka. 

Finda a correcção e a tradução, vimos que aparece a preposição com em Portuguêsequivalente 

ani em Gitonga. Após a tradução em Gitonga, passa a funcionar como sufixo locativo ni, que 

ao mesmo tempo é considerado como preposição em em Gitonga, daí o uso das preposições na 

sua forma contraída (em+as=nas), pelo informante. Este facto pode levar-nos a concluir que as 

línguas bantu de algum modo, podem influenciar para o uso indevido das preposições pelos 

alunos.  

O por último a frase (21) extraída do texto produzido pelo informante SGDLJ, nela 

destacamos o uso indevido da preposição com. O informante deveria ter optado pela 

preposiçãoa na sua forma contraída (a+o=ao) com o determinante o. Assim sendo a frase 

passa a seguinte transcrição em Português e tradução em Gitonga: 

a) Eu não estava habituado ao ambiente de 2011 a 2014. 

1) Eni na nyasa olovela mavbanyelo ya 2011 khala 2014. 
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Feita a tradução aparece o ya, que equivale a preposição de em PE, para fazer referência do 

tempo. Assim, a preposição a, não se materializa nesta frase em Gitonga. Para dizer que, nem 

todas as frases permitem uma tradução literal.  

Em suma, a análise e interpretação destas frases permitiu-nos aferir que a língua Portuguesa 

em Moçambique está sofrendo transformações sob ponto de vista sintáctico, semântico e 

morfológico, o que faz com que aquilo que pode constituir “erro”, nesse caso “uso indevido” 

na perspectiva da norma Padrão do PE, pode ser entendido como forma própria do Português 

de Moçambique, fruto da heterogeneidade das línguas autóctones, daí o facto de deferir do PE. 

Para a questão do erro, Gonçalves & Stroud (1997) afirmam que este, só é um erro na medida 

em que pode ser julgado como tal em confronto com uma norma específica. Secundam ainda 

que, os erros são vistos cientificamente como parte integral e inevitável daquilo que os 

aprendentes fazem durante o período em que adquirem uma língua. Baseando-nos neste facto 

e confrontando com as fichas de informante, podemos dizer que os alunos foram adquirindo os 

erros no processo de aprendizagem das suas L1.  

Nesse caso, os progenitores, apesar de serem falantes de Português transmitiram aos seus 

descendentes, alguns erros influenciados pelas suas línguas maternas. Este facto, contribuiu de 

um certo modo no uso inadequado das preposições em alusão. 

De salientar que, ao longo de análise e interpretação dos dados, fomos constatando que alguns 

erros são comuns, daí a não explicação de todos os casos de uso indevido das preposições em 

textos produzidos pelos informantes.  
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Capítulo V: Conclusão e Recomendação 

5.1. Conclusão  

Concluímos que as preposições com, de e em, são frequentemente usadas no Português de 

Moçambique, assim como os seus equivalentes em língua Gitonga. Fazendo uma análise às 

frases construídas ao longo dos textos produzidos pelos informantes, constatamos que estes as 

usam de forma indevida, visto que não seguem o uso da língua padrão, neste caso, o Português 

Europeu. 

Porém, as constatações identificadas em relação ao uso das preposições em análise em 

Português nem todas originam no facto de os informantes serem falantes das línguas bantu, 

mas pelo simples facto de estes não conhecerem as regras que regem a gramática do Português 

e o valor semântico dos verbos regidos pelas preposições em causa. Ao longo da análise dos 

textos produzidos, podemos constatar que os alunos têm fraco domínio da gramática. 

Ao longo da análise e interpretação constatamos os casos de uso da preposição no lugar da e 

vice-versa, substituição da preposição com por preposições (por+a=pela) e preposição por, 

para além dos casos da substituição da preposição sobre pela preposição em, em contextos 

totalmente distintos. 

Ao analisarmos e interpretarmos os excertos extraídos nos textos produzidos pelos 

informantes notamos a substituição da preposição compelapreposição de(de+a=da), 

(de+essa=dessas), da preposiçãosobre pela preposição pelas preposições (em+o=nos), a 

preposição com pela preposição (por+o=pelo), as preposições (em+a=na) e (em+os=nos) 

pelas preposições (por+o=pelo). 

Para além dos casos repetitivos, observamos com frequência a substituição da preposição com 

pela preposição por. Estes casos, se devem ao facto da Preposição com, em Gitonga ser 

aplicada em vários contextos, o que não é aceitável em Português, originandoa não 

aceitabilidade ou casos de uso indevido das preposições referenciadas no trabalho. 
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Podemos aferir que as línguas bantu influenciam de certa forma o Português falado em 

Moçambique, daí a complicação por parte dos informantes na produção escrita dos textos. 

Existe um outro factor constatado durante a análise e observação das fichas, a maioria tem o 

Português como sua L1 para além da comunicação diária na escola, casa e com amigos, mas 

apesar deste contacto com a língua, os textos e as frases extraídas, apresentam erros de vária 

índole, para além daqueles que são o nosso foco de análise. 

O outro aspecto que pode influenciar esta situação é o de os pais ensinarem os seus filhos a 

comunicarem em Português, sendo que eles também aprenderam a língua na situação do 

bilinguismo, fazendo uma tradução directa das suas L1 para o Português. 

Relativamente a esta questão de partida, concluímos o não conhecimento das regras que regem 

o uso das preposições no PE, não só, a interferência das L1 contendo erros influenciados pelos 

seus progenitores conforme já nos referimos anteriormente. 

5.2. Recomendação 

De referir que, o estudo destas preposições carece de mais análise. Deste modo recomendamos 

que próximos trabalhos tragam mais abordagens sobre as causas eventuais que possam 

interferir no uso inadequado destas preposições, recorrendo ao inquérito oral.  
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Apêndices 



 

 

Apendice -1 

 

Ficha do Informante 

Escola  Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mondlane de Inhambane 

Nome do aluno   

Código   

 

1. Informação Geral 

1. Classe: 

2. Sexo: 

3. Data de nascimento:            Idade: 

4. Localidade e Província onde nasceu: 

5. Localidade e Província onde vive actualmente: 

6. Pessoas com quem vive: 

7. Data de chegada ao local onde vive actualmente: 

8. Idade com que entrou na escola onde frequenta actualmente: 

9. Outras escolas frequentadas ( onde): 

 

2. Informação relativa aos pais dos alunos 

 

1. Língua (s) falada (s) pela mãe: 

2. Língua (s) falada (s) pelo pai: 

3. Profissão da mãe: 

4. Profissão do pai: 

5. Em que localidade província nasceu a mãe?: 

6. Em que localidade província nasceu o pai?: 

7. Grau de instrução da mãe: 

8. Grau de instrução do Pai: 

 



 

 

3. Informação relativa às línguas faladas pelos alunos: 

 

1. Língua (s) falada (s) pelo (a) aluno (a): 

2. Línguas faladas com: 

a) A mãe: 

b) O pai: 

c) Os irmãos: 

d) Os amigos ( da escola): 

e) Pessoas fora da escola ( familiares, amigos,etc.) 

3. Língua (s) em que: 

a) Lê : 

b) Ouve rádio: 

c) Vê televisão:  

4. Tem livros em casa?            Escritos em que língua? 

5. Em que línguas gostas mais de falar?: 

6. Gostas de aprender Português?: 

7. Sabe muito ou pouco Português?: 

8. Quando fala  em Português faz-se entender?: 

9. Fala Português fora da escola?         Com quem?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apêndice -2 

 

Elabora uma composição (200 duzentas palavras no mínimo) usando as seguintes 

preposições:  

Nota: A escolha do tema está ao vosso critério. 

a) Com;  

b) De +a= da, de+o = do, de+ uma (s) = duma (s), de+ um (s) =dum, duns; 

c) Em+ a (s) = na (s), em +o (s) = no (s). 
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