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EMPREGOS DE V PREP N1 EM DERIVA

NO PORTUGUES ORAL DE MAPUTO

Maria Jos~ Albarran Carvalho *
(sob orienta~ao de J. Fonseca)

o. INTRODUCAO

"A adop~ao da Lingua Portuguesa como lingua of i-
cial em Mo~ambique, a partir da Independencia Nacio-
nal, significou automaticamente a institucionaliza-
t;:aode urn bilinguismo generalizado, sendo 0 Po rt.ugues
uma lingua segunda para a maioria dos Hoc amb icanos ;"

Cito M. J. Carrilho (1986:1) autora da primeira
pesquisa, individual, relativa a analise de erros, so
bre a lingua portuguesa (Lp) escrita por utentes fa~
1antes nativos de diversas linguas bantu (Lb), fala-
das em Mo~ambique, finalistas da escolarid~de prima-
ria. Este bilinguismo funcional, em generaliza~ao, a
brange, por enquanto, menos de 1/4 populacional, te~
do em considera~ao que 0 ultimo censo da popula~ao,
realizado em 1981, assim quantifica 0 total de fala~
tes da L , dos quais precisa que apenas 1,2% a utili
za como lingua primeira (L1). Saliento que a inform~

* Mestrada em Lingulstica do Portugues. Funcionaria do INDE.



~ao linguistica abrangida por este recenseamento se
obteve na condicionante de registar como bilingue/
/plurilingue todo 0 tndivIduo usuar io de uma oumais
linguas para a l.em da sua Ll' c Lrcuns tancia que nao
da conta das areas comunicativas cobertas pelas di-
ferentes linguas em contacto, nem do grau de compe-
tencia atingido nos respectivos usos. Apesar das Ii
mita~oes, 0 censo populacional verifica que, no mi~
nimo, 70% dos jovens em idade escolar contacta com
a Lp, lingua oficial (Lo) atraves de uma educa~ao
formal progressiva: "em contexto de L 1 , de modo CO!!
trolado por via formal-institucional, geralmente n~
ma s i t.uacao de sala de aula" modo de aprendizagem
descrito por A. C. Franco (1986:1).

De acordo com I. H. Faria (1984) a produ~ao lin
guistica e tambem regulada pela interven~ao de fac~
tores sociolinguisticos, por ela demonstrados para 0

por tugues cont.empor aneo como Ll' em funcao de certas
variaveis sociais, num quadro teorico bernsteinia-
no. Da referida Lnvest Lgacao interessa reter a varia
vel nivel de instru~ao de modo a identificar caso;
de deriva~ao face ao modele da Lp, definido pela
norma dos falantes nativos europeus, e a pesquisar a
exist§ncia de eventual_novo modelo da ~, em actua-
liza~oes de falantes nao nativos. Criterios de fre-
quencia1 e de funcionamento da comunica~ao autoriz~
riam a d isti.ncao entre h Lpo tet.Lco novo modelo, a de~
crever nos falantes de instru~ao mais alta, e linhas
de Lnves t i.gacao relativa a act.ua li.aacao de saquen-
cias erroneas sobretudo pelos utentes de mais baixo
grau de escolaridade.

Circunscrevo 0 presente objecto de estudo a ca-
taloga~ao, das ocorrencias V Prep N1, exclusivamen-
te nao locativas, diferenciadas das condi~oes pres-
critas pela tabela2 de restri~oes do portugues eur£
peu (Pe) padrao.

A compil~~ao destas sequencias, em varia~ao, vi
sa melhorar os niveis de aprendizagem da Lo' forne-
cendo elementos que optimizem a didactica da Lp co-
mo L 0 .
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I A hipotese previa e a de considerar corrigivels
cons trucoes mais t i.pi cas dos niveis baixos de instru
<;ao, pouco frequentes e/ou ambiguas, relativament;
as quais serao de aduzir, explica<;oes enquadradas
por duas metodologias complementares - a analise con
trastiva e a analise de erros.

I

1. METODOLOGIA

A rap i.da analise distribucional do objecto de es
tudo solicitado (vide 2.) faculta a descrLcao e cla;-
sifica<;ao das sequencias estruturais em varia<;ao. A
ultrapassagem do mere inventario constitui este tr~
balho, nurn contributo para se detectar, nas actuali
zacce s er ronaas , em que fase da aprendizagem progre;-
siva da Lo os inquiridos se situam e porque. -

Na minha perspectiva, tanto privilegio 0 metodo
contrastivo que focaliza a interferencia do substra
to, numa perspectiva inter-linguistica, como a met~
dologia da analise de errog, que prioriza problema~
tica intra-linguistica, preconizando 0 erro como a-
tenecessario no percurso sucessivo que cada falan-
te tern a sua frente3 - competencias intermediarias
que separam a competencia nula da competencia adqui
rida, como inter-lingua. Desta , muito sucintamente e
a base da 'perfomance', apenas abordo os pares padro
nizados/nao padronizados de cada item verbal prepo~
sicionado em deriva, sem considerar os contextos
comunicativos pois nao se trata de dois sistemas Ii!:!
guisticos descritos, em confronto, mas sim de hipo-
t~tica varia<;ao, na Lp , nao havendo nenhurna descri
<;ao da Lo de Mo<;ambique que Ihe defina urn comprova-
do caracter de variante. 0 precario conhecimento ci
entifico nesta area limita-me a compar acao de sequen
cias estruturais.
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Usando 0 sUP9rte teorico de ambas as linhas de 0
rienta~ao metodologica fa~o minhas as palavras de A.
C. Franco (1986:10) ao destacar "0 prindpio da reI!!.
~ao de complementariedade e nao de polaridade" entre
elas.

2. 'CORPUS'

Como objecto de analise utiliz~ 0 Anexo da minha
d i.ssertacao de Mestrado em Linguistica Portuguesa Des
critiva, entregue a Faculdade de Letrasda Universi~
dade de Lisboa, por constltuir 0 unico 'corpus' soli
citado segundo a var iave I n lve I de escolaridade. Con;
tituido por extensao discursiva igual a 60 000 pala~
vras graf i.cas4, metade corresponde a falantes que com
pletaram 0 grau primario (NI) e outra a falantes d;
instru~ao igual ou superior a ge classe (Nz), na cog
di~ao 'sine qua non' de serem falantes nativos deLb'
situados na faixa etaria dos 18-30 anos. 0 'corpus'
e formado por inquiridos residentes em Maputo ha pe-
10 menos 8-10 anos, no caso de nao serem naturais da
capital, trabalhadores dos sectores laborais mais re
presentativos da capital.

3. V PREP NI NA NORMA DO PE E NO 'CORPUS'

A. Meira (1985:1) analisa 0 comportamento sinta£
tico de varias classes deV com complementos nominais
preposicionados, Prep NI, das quais, para tabela af~
rente das sequenc ias derivantes recolhidas da amos t ra
gem de Maputo, uso aferido, refiro apenas as nao 10-
cativas, ilustradas pelo mencionado autor em(I)-(3):
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I

I'

If

It

I ~

(1) 0 .Icao
(2) Convem

das.
(3) (1) A Ma:ia coabita com 0 Joao.

(2) 0 Joao e a Maria coabitam.

telefonou a Maria. -aos agricultores que nao haja trovo~

semanticamente classificados como V de rela~ao huma
na , Inc Lu Indo , portanto, 'os V de comun icacao , de se~
timento e de encontro (1); como verbos psicologico;
(2) e simetricos (3). Sintacticamente, A. Meira,ob.
cit., des creve ainda como aceitando No = NHum e com
plemento nao locativo os V da classe de (1); No= F
os do tipo de (2) e No em coordena~ao com N1aqueles
que aceitam a conversao estrutural de (3) (1) e(2).
. Estes V, transitivos indirectos segundo A. Mei-

ra, de fraca transitividade para J. Fonseca (1981),
intransitivos na terminologia gramatical da trad icao
portuguesa ocorrem com Prep N 1 em sequenc ias visua-
lizadas nas tabuas entao elaboradas por A. Meira
(1985: 106, 119).

Distribuindo-se com Prep obr, conforme prova a
agramaticalidade do seu apagamento, t.ambem se distri
buem com/ou sem Prep, sendo de natureza transitiva
directa5 como ASSISTIR, CHAMAR, OLHAR e indirecta BATER,
PUXAR, SACAR, face a aLt.eracao nocional acarretada pe

la presen~a/ausencia de Prep. -
Prep insere-se em F regida pelo V e regente de

N l' integrando a zona de trans i t i.v i.dade de V por ~
la mediatizada. Os V do tipo de (1) ocorrem prefe-
rencialmente com Prep A, COM, admitindo N 2 encabeca-
do por SOBRE, os V da F(2) com Prep DE e os das F(3)
com Prep COM. Tais Prep implicam uma selec~ao lexi-
co+s i.nt.act i.c a quer sob comando de V quer de N 1 ou
ainda da propria Prep. Anote-se que A. Meira (1985)
analisa em (2) V de No equivalente as saquenc Las e~
truturais de Que F+Prep N 1 ' de 0 facto de Que F e de
F inf de predicado factual ou contra factual (+ con-
juntivo/- conjuntivo) do tipo:
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(4) (1) L b d dem ra a to os que estavas oente em Ja
neiro.

(2) 0 facto de lembrar a todosque estavas
doente em Janeiro ...

(3) Lembra a todos 0 teres estado doente em
Janeiro.

Estas F sao, no entanto, escassissimas na amos-
tragem em analise, onde apenas FAZER, FICAR e LEMBRAR 6
ocorrem em circunstancias aproximaveis a (4), carac
terizando-se por aceitar ext rapos Icao e des Locacao ~
esquerda. Aqui saliento que, "a regenc ia das oracoe s
completivas por preposi~ao" segundo P. Gon~alves
(1986: 126) po de resultar da "ausanc ia [... ] de uma
fun~ao semantica especifica destas preposi~oes",que
"parece dificultar a sua ut i Lizacao'", tanto mais que
nao causam ambiguidade na F, v.g.:

(5) Lembro-me de que ja tinhas falado nisso.
assinalada por imperativos do padrao europeu, mas de
frequencia ja observada no uso que a comunidade mo-
camb i.cana faz da sua Lo, como adiante retomarei, e
no discurso oral do Pe, incluindo os 'media'.

Ainda sobre a selec~ao de Prep, A. Meira consta
ta, confirmando os dados estatisticos do Portugue;
Fundamental, que Prep A, COM e DE sac as mais frequen
tes.

Fez-se uma rapida compila~ao dos V tipo (1)-(3)
de A. Meira (1985:1), "complementadores integrati-
vos, homos;intagmaticos, de V" para J. Fonseca(1981:
216-218), que aceitam, para este linguista, comple-
menta~ao explicita e implicita, quando economizada~
isto e, quando nao realizada a superficie, mas pre-
sente na enuncia~ao como complemento modular, logo
obrigatorio que e, arrastando, por vezes, consigo, a
economia de Prep, relator para 0 segundo autor men-
cionado. Observo, ainda, que alguns V simetricos de
A. Meira, ob. cit., sac por J. Fonseca designados
por sociativos, embora sociativos possam ser tambem
aqueles complementos extra-modulares, relegados pa-
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Representando a de scr icao de A. Meira (1985) a
tabela prescritiva de Lnva rianc La normalizada para 0

Pe, procedo agora a uma inventaria<;ao, por amostr~
gem, dos usos dos V daquelas classes, actualizadas
em Maputo, cuja lista se segue, em ordem aLfabe t Lca r

N 1 (4~ cLas se )
I ACABAR DEDI CAR OCUPAR

ACEITAR DEPENDER ORGANIZAR
ACUDIR DESPEDIR PARTICIPAR
AJUDAR DESPEGAR PASSAR
AMOSTRAR DIZER PEDIR
APANHAR ENCONTRAR PRATICAR
ASSISTIR FALAR PRECISAR
AVANf;AR FAZER PREOCUPAR
BATER FICAR SEPARAR

.-I CHEGAR FREQUENTAR SER ALGO
Z CLASSIFICAR GOSTAR TENTAR
p., COMEf;AR HABITUAR TERALGO
I%:l COMPLETAR INCLINAR TOCAR
p::: COMPRAR INFORMAR TORNAR
p., CONHECER INTERESSAR TRANSITAR

CONSEGUIR IR VELAR
:> CONTACTAR LEMBRAR VER

CONTINUAR LEVAR VIR
CONVERSAR MANDAR VI SITAR
COSTUMAR OBRIGAR

Nz (9~ classe)
APROVEITAR DESLOCAR GRAMAR
ASSISTIR ELEGER IMAGINAR
CONCLUIR ESTAR IR
CONHECER GOSTAR PROGRAMAR
COSTUMAR

15

rao exterior da zona de transitividade, como e 0 ca
so do exemplo por ele dado (1981:296):

(6) Joao almo<;ou com Pedro.



Salta a vista a realidade factual de os V em de
riva_do N2 representarem apenas cerca de 1/5 das o~
correncias em varia~ao, atinentes ao N1 de escolari
dade.

Observando os itens lan~ados na Tabua 1, A. Mei
ra (1985: 1,06) mas que ocorrem em diferenc Lacao , ve-
rifico no N1:

- V de transitividade forte, v.g. ACABAR, ocorre
em transitividade fraca, segundo J. Fonseca (1981),
ou indirecta, no seguimento de A. Meira (1985) pois
selecciona Prep (COM, DE ) •

- Nas sequenc ias com auxiliares aspectuais de de
senvolvimento, na terminologia de J. FonsecaB(1981~
351), e na inser~ao de Prep, conector entre 0 auxi-
liar e 0 auxiliadoB, considero que no auxiliar resi
de 0 comando das condi~oes de + selec~ao preposici~
nal, como nas F' aspectuais (7)'-(8)' e modais9: -

(7) (1) Ele chega a casa.
(2)' Ele chega a fazer isso.
(1) Portugal (esta+fica) ao Norte de Africa.
(2)' Chuma (esta a ir) para a escola.
(3) Rungo (anda + continua + esta + fica)(para+

+por) aqui.
(4)' 0 carro costuma andar.
(5)' 0 carro esta (a+para) andar.
(6)' 0 r-e Lat.o r io esta (a+para-r-Por) fazer.

Nos auxiliares de modalidade, nomenclatura do su
pracitado linguista, encontro a mesma circunstanci~
de ocorrencia, vide (9):

(8)

(9) Ele (consegue+deseja+deve) fazer 0 traba-
lho.

Diferentemente, na amostragem de casos da Lo de
Hocamb Lque , em Maputo, verificaram-se diferentes cog
di~oes de ocorrencia, de que sac exemplo, relativa-
mente a (8), as F (10)-(11).
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II

II

II

\

-.J----------------------~--------------~--------------~------~~~----

(10)
( 1) ,"... cheguei de acabar a sexta classe.
(2) ~"•.. chegaram de se encontrar no rest au

rante.
(11)*... ficar continuar ver 0 meu trabalho ...
Se (10) selecciona Prep DE, ausente no PE, (11)

apaga Prep A, DE, presente no P E. Naquelas e nestas
F nao ha ambiguidade dado que Prep A, DE encerram urn
semantismo generico, como Prep de reduzida especia-
Lizacao nocional que sao , No que toca a F (9), em M,!!
puto verifiquei 0 registo de CONSEGUIRDE, que comen-
to do mesmo modo.

- Constru90es preposicionadas do PE registam-se
sem presen9a de Prep. Tal e 0 caso de (12):

(12) (1)* ... acudir mae dele.
(2)*··. tentava bater os mi~dos .

... bateu [R] porta.
( 3) ,',?... passei ferro. (ou Lex i,a complexa

desfeita? )
... nao po de passar ferro. (idem)

Tais V ocorrem na Lo de Maputo, segundo a amos-
tragem em analise, sendo portadores de transitivida
de forte, mais coesa ao V, ja que prescindem da Prep
intermedf.ar La do Pe. Quanto ao V BATER, concordo com
J. Fonseca (1981:234), ao considerar certos V, a in
dexar 1, 2, 3 etc., que se distribuem com/sem Prep~
sendo "verbos transitivos objectivos", "diferencia-
dos no que respeita a rela9ao semantico-funcional",
segundo exemplo do proprio autor:

(13) (1) Joao bateu 0 Pedro.
(2) Joao bateu no Pedro.

o V PARTICIPAR integra-se neste ponto ao aceitar 0

apagamento de Prep no uso da Lo em Maputo, conforme a
F seguinte:

(14) ~'... ja participei as tres provas.
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Tratar-se- ia de um PARTICIPAR, nova entrada lexi-
cal considerada por A. Meira, ob. cit., como V Prep
Nl apenas.

_ - A ace i tacao de FALAR + QUE, cruzamento com a se
quencia DIZER + QUE F, duplamente desviante, no I cor-
pus I de Maputo, por aceitar completiva encabecada de
Prep, como:

(15) * ... falou de que foi ao jardim.
nao perturba nem impede a cadeia comunicativa, tra-
tando-se de V de comunica~ao. Tal condi~ao de ocor-
rencia atribui maior fraqueza a coesao concernante
ao V.

- Alguns V admitem, na amostragem analisada, di
ferente regime preposicional, vide (16)(1)_(2):

(16) (1) * 1 "t 1 h "Ie e acel a naque a sen ora aqul 0

que disse.
(2)"1, mandou de um padre.

Passando as entradas relativas a Tabua 2, cons-
tato, no N" aue SEPARAR se distribui a cabaca de Nl
preposicionado COM:

(17) * ... 0 meu pai separou com a minha mae.

- Da listagem atinente ao N 2' ASSISTIR apresenta
o triplo dos registos do N1, em ocorrencia V N1, vi
de (26), parecendo factor de variancia, dando-se 0
inverso para a sequ~ncia GOSTAR Nl!. vide (29)(4)' por
conseguinte sem caracter de fixa~ao, aparecendo GRA-
MAR em cruz ament.o , s i.nt.ac t i co , com GOSTAR DE:

(18) * ... so gramo de assistir.
- Recolhi apenas duas cons trucoes , com V de trang

porte, do tipo das ilustradas no N1(42), seleccion~
das pelos itens DESLOCAR e IR.

- A problematica da regencia nos auxiliares as-
pectuais de desenvolvimento e identica a do N1, vi-

18
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de (7) e (8), mas escassa.

Ij

- CONHECER nao ocorre em contexto locati vo mas, e
so uma vez, a encabe~ar Prep DE:

(19) * ... gostei sempre de conhecer das pessoas
lei da Ltali.a,

- 0 V SEP~ aceita a mesma selec~ao, F (17) do
sendo analiseivel como item de residuo sociativo
SUPORTAR,dado 0 contexto:
(20) * ... permite-nos suportar com as pessoas.
No entanto, estas actualiza~oes rarearam tanto,

exclusive os V auxiliares, como alguns dos V lista-
dos que nao se integram nas classes apresentadas por
A. Meira (1985: 106, 119), as quais, de seguida se
tratam, segundo a respectiva selec~ao preposicional
no que concerne ao N1:

1. + PREP

- Os V de comun icacao , v. g. (A)MOSTRAR;DIZER; FALAR;
I~ORMAR, dos quais 0 penultimo constitui V de empre-
go absoluto ou intransitivo para A. Meira, ocorrem
com complemento Que F preposicionado por Prep DE, cog
texto que vai proliferando no discurso oral do PE,
sendo ouvido ate nos meios de comunica~ao, no ca~o
dos dois primeiros V, ou em condicionalismo identi-

.co a variante brasileira, no caso do item FALAR, que
selecciona DE noutros contextos, como FALAR DE. Per-
corram-se os exemplos:

(21)
(1) * amostra de que este e 0 museu.
(2)~' disseram de que precisam de pessoas.
(3) * falou-me de que foi ao jardim.
(4) * meu pai tinha informado lei de que

eu [... ] era miudo.
A mesma sintaxe e apresentada pelo item VER.
(22) * ... vi de que cilimes nao po de acontecer.

19



- outra distribuicio, nao padronizada, que tam-
bem consta do PE oral e a das seguintes construcoes
com os V AVAN<;!AR,CONTACTAR,CONTINUAR, V de norma dupla
virtual:

(23) (1) ? .. estavam a avancar com 0 curso.
(2) ? .. contacto com aqueles colegas.
(3) ? .. ja nao podia continuar com os es-

tudos.
- a se Leccao de Prep EM a enfraquecer a forte

transitividade de V como CONHECER,FREQUENTAR,PRATICAR,VI
SITAR, veicula uma interpretacio locativa ausente no
PE e diminui a coesio10 de N1 a V:-

(24) (1) i:

(2) i:

(3) i:

(4) i:

conheci em casa dela.
frequentei no primeiro ano.
quando pratiquei nisso.
visitar la na Africa do SuI.

A se Leccao de Prep EM, (_24) (1l.-(4)' pode ra depeg
der de N1, cuja interpretacao semantica se associa
ao locativo.

- Embora caso unico, CLASSIFICAR a cabeca de Prep
PARA testemunhar uma seleccio propria de N1 residual
locativo, v.g.:

(25) ? .. fui classificado? para (+ como) carpig
teiro.

2. - PREP
- Muito frequente, relativamente aos outros i-

tens, e a sintaxe ASSISTIR N 1:
(26) * ... assisti 0 filme.
Sequencia estrutural comum a variante brasilei-

ra, e considerada por A. Meira, na ob. cit., como
construcio V N1 que admite transitividadeindirecta,
por ele ilustrada em (27):

20
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(27) (1) 0 medico assiste a doente.
(2) 0 medico assiste a doente.

Outras ausencias de Prep A, mas agora em V de
complemento nominal preposicionado, sac os registos
recolhidos com os V DEDI CAR, OBRIGAR, TOCAR:

(28) (1) * ... tenho-me dedicado questoes partid~
rias.

(2) "1<... sou obrigado vir.
(3) * ... pede [B) pessoa os estudos.
(4) "1<••• tocar [B) campa inha ,

Saliento que em (28)(U e (4) a F e_ambigua, po~
dendo tratar-se de inversao No/N1 e nao sendo possi
vel detectar 0 morfema em falta, se se trata do de-
terminante ou da prepos icao , A compar acao com outras
formas preposicionais contraidas permite-me avan~ar
que e 0 determinante 0 morfema ausente.-E possivel
que um apagamento desta natureza tenha acarretada he
sita~ao e tendencia para perda de Prep A.

- A transitividade directa dos itens CONVERSAR, D~
PENDER, DESPEDIR, GOSTAR, LEMBRAR, PRECISAR, obtidos no 'cor
pus' em analise, pela perda de Prep DE, afasta-se d;-
PE normalizado e da variante brasileira, percorram-
-se as F:

(29)
(1) ,,;'c conversamos a vida....
(2) "it: ... depende 0 programa .
(3) "it: ... despe~o a minha familia.
(4) ,'e ... gost<:>filmes.
(5) 'le ... eu so lembra quando sairam.

~/c - alguma coi(6) ... os responsaveisprecisam
sa.

Se em (29) (1) se trata de mera omissao, em (29)
(2) talvez a actualiza~ao tenha subjacente a presen-
ca de Prep DE na lexia verbal, e (29) (3) e (6) pode-
rao decorrer dos seguintes paralelismos, portadores
de diferen~a nocional nas primeiras F:

21
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(;30) (1) E d du espe~o a emprega a.
(2) Eu de.speco-me da empregada.

(31) (1) It precise concluir 0 estudo
(2) Preciso de concluir 0 estudo.

Prep DE, das mais frequentes do Portugues Funda-
mental, tern vindo a ser considerada das mais abstrac
tas da Lp , quando nao locativa, facto que the at;i
bui 0 estatuto de candidata preferencial a apagameg
to:

- a ausenc ia de PARA, POR nas F abaixo seriadas pa
rece de caracter ocasional, nao haven do noticia d;
registos de f requenc ia noutros estudos realizados em!
/sobre Mo~ambique. V.g.:

(33) * ... Transitei portanto 0 primeiro e segug
do ano.

(34) "i:... 0 gaj 0 levava cada cabcca mil meticais.

3. DIFERENTE SELECCAO DE PREP

- a perda da Prep interna, no item DESPEGAR,redQ
brada no PE pela regencia deste V, pode ter causa-
do a analogia com a condi~ao de ocorrencia de PEGAR
na F:

(35) ,': despego ao servi~o.
- a interpreta~ao semantica de APAmMRPrep N1 cQ

mo instrumental podar a estar na base da subs t Lt.u icao
POR/COM da F passiva:

(36) * ... foi apanhado com aquele ratoeira.
- mais uma vez Prep DE e preferida para 0 conte~

to de Prep A (37), COM (38), EM/POR(39) e POR (40):
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(37) (1) ~.{... habituaram do clima.
(2) ~.{••• e obrigado de sair.

(38) * ocupavamos os tempos livres de passei
os.

(39) ~.~
(40) ~.{

nao se interessavam de eu ir a escola.
eu era doente da musica.

- analogamente ao que sucede nos locativos esp~
ciais preposicionados, Prep EM preenche a po sicao de
PARA:

estou muito inclinado nesse ramo.
- os complementos de meio de transporte atestam

urn leque de variabilidade preposicional para a posi
cao de DE (- determinado) /EM (+ determinado), v. g. : -

(42) ~.{... vou (a Fat raves Fem+por ) comboio.
Al em de ASSISTIR,C..oSTARseguidos de N 1- , exemplos

da mais alta frequencia de variabilidade no Nl ,DE~
PEDIR,DIZER,VER apresentam apenas tres registos apa-
recendo, quase exclus ivamente , em ocorrencia unica,
os restantes itens.

V que nao foram produzidos pelos inquiridos do
N1, sao actualizados pelos do N2 diferentemente do
PE padr ao e nao constam das tabuas de A. Meira, mas
integram ocorrencias unicas, que passo a ilustrar
em F:

(43) ~.{
(44) i{

(45) i{

(46) i{

eu conclul de que assim foi.
foi elegido para ser servente.
imagino nestas condi~oes.
estamos assim programados numa palestra.

II

Em dois itens, ADAPTARe REFERIR,a ausanc ia do de-
terminante parece afectar a regencia preposicional
tambem analisavel como "perdida". E 0 caso de (47)-
-(48):

(47) ~.{
(48) ~.{

fui-me adaptando [e]quilo. (-Prep)
que se ref ere [e] assistencia. (-Det)
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4. CONSlDERACOES FINAlS

4.1. CONCLUSOES

Os dados recolhidos apenas permitem considerar
factor de var Lacao a se Leccao dos itens ASSISTIR e GOS
TAR. No entanto a amostragem nao foi solicitada'pa~
ra este fim e, como todos os 'corpora' de dados, nao
autoriza generaliza~oes peremptorias.

A varia~ao e pouco sistematica, + frequente no
Nl e, portanto, corrigivel.

Em Mo~ambique, 0 aprendente, na sua quase tota-
lidade, reduzido a artificialidade da sala de aula
e a Lecc Lonacao por falantes nativos de Lb que, ateg
dendo a baixa escolaridade dos professores em geral,
muito provavelmente apresentam uma competencia in-
completa bastante afastada do falanteidealizado, eg
contra-se particularmente condicionado quer pela sua
Ll' quer pela aprendizagem de erros do modele de Lo
promovido pelo professor.

M. Torre (1985:33) refere as dificuldades inter
nas da lingua, dificuldades intra-linguais11, muito
frequentemente de natureza sobre-generalizante de r~
gras e omissora de restri~oes. Referindo que verifi
cou identicos erros na actualiza~ao de F inglesas
por falantes nativos de diversas Ll' M. Torre afir-
ma (ob. cit. :37): "em teoria, os erros inter-linguais
sac aqueles que todos os aprendentes independente-
mente do seu 'background' linguistico, estao sujei-
tos a cometer atribuindo as 'caracteristicas parti-
culares' de uma dada lingua as pr oducoes err~neas co
muns dos seus aprendentes cuja Ll seja diversa."

A interferencia12 da Ll' contacto entre as duas
linguas em cau~a, provoca os erros inter- linguais,
resultantes do desajustamento entre aquelas, desa-
justamento veiculado' por tradu~oes "literais", numa
interferencia que M. Torre classifica de directa
(ob. cit.: 39-50), v.g. (49), ou em interferencia
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indirecta, v. g. (so), que 0 mesmo autor (ob. cit.:
SO-54) considera tipica dos erros na selec~ao lexi-
cal:

(49) * I donlt see my cousin a long time ago.
(50) ~.(What the own author does.
Se 0 objectivo do ensino, das linguas estrangei

ras e obter urna I perfomance I 0 mais proxima possi~
vel do falante nati~o, na situa~ao da Lp como Lo e-
xiste ainda a questao de descrever 0 que se entende
por modelo do falante, 0 que envolve questoes con-
cernantes a norma do PE "herdada" do passado ou a hi
potetica norma mo~ambicana, na qual talvez cristall
zem "erros" relativos ao padrao do PE, assumidos co
mo nova variante. Estar-se-a perante varia~ao lin~
guist i.caou trata-se de urnacompe t.encia t.rans itoria?
Eis urna que stao crucial para 0 problema de saber que
Portugues ensinar nas escolas mo~ambicanas.

as dados analisados nao apontam para a hipotese
de nova variante ja fixa, apenas reflectem factores
de orienta~ao de deriva, como seja a distribui~aQ
ASSISTIR N 1 que e deduzivel da norma do proprio PE,
que a admite sob certas condi~oes contextuais. -No entanto, a mancha populacional inquirida e ~
dulta e ~eflecte urn uso da Lp em que cristalizaram
derivas a norma do PE. A tentativa feita de identi-
fica~ao e descri~ao explicativa do erro permite urna
programa~ao da aprendizagem da Lo que, prevendo a

II tendencia para perda de Prep A, DE ou 0 respectivo
emprego em "excesso" e a sobregeneraliza~ao da Prep
EM em contextos residuais de locativo, insista na
distribui~ao de itens verbais de uso + frequente,
que seleccionem tais Prep.
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4.2. PROPOSTAS

A breve descri~io feita constitui na identific~
Ci9 e explicacio intra-lingual das ocorr~ncias dife
renciadas, tendo-se considerado variante em curso d;
f ixacao a sequenc ia ASSISTIR N1, sendo corrigiveis as
restantes pr oducoes "j a que rareiam e diminuem ou d~
saparecem com a elevacio do nivel de instrucio.

Proponho a necessaria investigacio em 'corpora'
mais amplos, e para tal solicitados com a subsequen
te analise contrastiva - comparacio dosV com compl~
mentos nominais' preposicionados das Lb mais faladas
em Maputo.

Urn estudo complementar da area da psicolinguis-
tica, permitiria, ap6s conhecimento do conjunto de
causas originadoras dos erros identificados, escal£
na~ a aprendizagem da tipologia de complementos pr~
posicionados, seleccionados por cada urn dos itens
verbais mais frequentes, nas situacoes comunicati-
vas mais neces sar ias , a adaptar do n ive L limiar daLp'
projecto em conclusao.

A pertin~ncia em adequar as fases de aprendiza-
gem da Lo aos periodos piagetianos de desenvolvimeg
to cognitivo foi apontada por L. Crispim (1987:23)
ao criticar urna das primeiras pesquisas, perspecti-
vadas segundo a analise de erros, realizadas sobre 0

uso escrito da Ly em Mocambique. Nesta perspectiva!
seria imprescindivel, para finalizar, proceder-se a
definicio da fase de aprendizagem em que as sequ~n-
eias err6neas surgem e se cristalizam e compara-las
procedendo par amostragem, com 'corpora' de usos de
falantes nativos do PE do mesmo nivel etario.
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NOT A S

(1) Na ausencia de pesquisa conc1uida na area, 0 criterio das frg
quenc i.as foi aceite reconhecendo-se 0 grau de re1atividade que
o compromete, dadas as conhecidas est.rat.egi.as para evitar 0 ef.
ro das quais todo 0 fa1ante faz uso.

(2) Classifica-se de ocorrencia diferenciada toda aquela que se ~
fasta das Erescri90es ~ormativas das gramaticas e dicionarios
do portugues contemporaneo.

(3) Neologismo introduzido por M. Torre (1985) e A. Franco (1986)
retomado no projecto de elaboracao do nivel limiar da lingua
portuguesa, em curso.

(4) Usou-se 0 conceito de palavra grafica definido pelo Portugues
Fundamental. (1987).

(5) A transitividade directa (A. Meira, 1985) ou forte (J. Fonse-
ca, 1981) e comprovada pela aceita9ao da passiva e da pronomi
na l i.zacao O.

(6) Verba com segunda entrada lexical portadora de predica9ao com
completiva objecto encabecada por Prep DE, v.g.:
(51) Lembrei-me de ir ao Porto.

(7) Distingue-se do complemento interno pelo facto de este consti
tuir processo de projec9ao da lexia verbal, v.g.:
(52) Choveu urna chuva miudinha.

(8) Para J. Fonseca (1981:351), "No seio de urn SV, 0 auxiliado e
sempre 0 seu centro estruturador (logo, urnverbo absoluto).No
entanto, a auxiliariza9ao deste pode ser imediata (tenho tra-
balhado, estou a trabalhar ...) ou mediata (tenho estadoatra-
balhar, tenho querido trabalhar ...). A auxiliariza9ao mediata
de urnverba (absoluto) surge, pois, quando urn dado auxiliar
deste e por sua vez tambem auxiliado."

(9) A gramat i.ca tradicional cIassif ica de transitivos/intransitivos
os V que neste estudo, considero transitivos, directos ou in-
directos, quando os comp lementos nao sac ou sac med iatizados
por Prep, 0 que, em J. Fonseca (1981:2478) se classifica em V
de transitividade forte e fraca, dado que estes ultimos sac
mais independentes do V quando em presen9a de Prep, por consg
guinte implicitamente menos coesos aquele, mas ainda situados
na zona de transitividade.

(10) "... quanta maior for a carga semica do relator, menor sera 0
grau de coesao do sintagma em que ele esteja presente como af.
ticulador dos termos em comb inacao" ... citando J. Fonseca (1981:
362).

(11) Por interferencia, P. Gon9alves (1985:4), da Universidade E-
duardo Mondlane, entende 0 facto de mn individuo bilingue uti
lizar "nurna lingua alvo A, urn tra90 fonetico, morfologico, 19
xical ou sintactico caracteristico da lingua B."

27



(12) P. Gon<;a1ves (1985:127) considera que "0 processo de mudan-
<;apode ser mais ou menos contr01ado pe1as institui<;oes que
conseguiram a sua difusao (da Lo) mas nunca se poderao evi-
tar f'enomenosde dif'erenci.acao'",mas salienta t.ambem (1985:
125) que "Em qua1quer lingua, existe sempre estruturas cuja
rea1iza<;ao, por razoes variadas, aEresenta dificu1dad~s. Em
certos casos, essas dificu1dades sac sentidaspelos proprios
fa1antes natos dessa lingua; noutros casos, trata-se de di-
ficuldades sentidas por qua1quer aprendiz dessa lingua, in-
dependentemente da estrutura da sua lingua materna. A iden-
tifica<;ao dessas areas de comp1exidade pode contribuir para
uma me1hor planifica<;ao de programas de ensino dessa1ingua,
quer como lingua primeira, quer como lingua estrangeira.
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