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RESUMO 

 

A presente pesquisa se insere em um projeto maior (Variação e mudança no sistema 

linguístico histórico galego-português: primeiros encontros para uma comparação entre o 

galego e o português popular brasileiro) e tem como objetivo comparar as variedades faladas 

do galego e do português do Brasil, no que diz respeito ao uso das preposições a e para, em 

contextos de verbos de transferência e de comunicação. Segundo Castilho (2010), as 

preposições possuem um sentido de base, de localização espacial ou temporal, e atuam como 

operadores de predicação, ou seja, atribuem propriedades semânticas às palavras com que se  

relacionam. No entanto, é também Castilho que chama a atenção para o fato de que quanto 

mais as preposições se tornam opacas em sua tarefa de localização espacial ou temporal, mais 

abstrato se torna seu papel predicador. É nesse sentido que Mollica (1998) demonstra que as 

preposições desprovidas de funcionalidade e com função especificamente gramatical tendem 

a ser suprimidas ou substituídas por outras com o traço [+ carga semântica]. No que se refere 

ao uso da preposição para em substituição à preposição a, analisado do ponto de vista do 

Funcionalismo Linguístico, defendemos a ocorrência do processo de regramaticalização, 

apontado por Castilho como responsável pela integração de significados, a qual ocorre quando 

uma preposição simples combina-se com outra preposição – no caso de nossa pesquisa, as 

formas latinas ad e per – tornando-a multifuncional. A comparação entre as variedades 

linguísticas apresentadas objetiva, em última análise, trazer para a história do português 

brasileiro elementos que permitam ampliar os limites de comparação com as variedades 

ibéricas que influíram em sua formação. 

 

 Palavras-chave: preposições; uso; regramaticalização. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research is inserted in a wider project (Variation and change on the galician-portuguese 

historical linguistic system: first encounters for a comparison between galician and popular 

brazilian portuguese) and aims to compare galician and brazilian portuguese spoken variety 

towards the use of the prepositions a and para on the contexts of transference and 

communication verbs. According to Castilho (2002), the prepositions have meanings of base, 

of space or temporal localization and act as predicative operators, that is, they assign semantic 

properties to the words they are related to. However, it’s also Castilho who calls attention to 

the fact that the more opaque the prepositions become on their space or temporal localization 

duty, the more abstract their predicative roll becomes. Mollica (1998) demonstrates on this 

direction that the prepositions that lack functionality but have a particular grammatical 

function tend to be suppressed or substituted by others that carry this feature. Concerning the 

use of the preposition para in substitution to the preposition a, analyzed from the perspective 

of Linguistic Functionalism, we defend the occurrence of the regrammaticalization process of 

the preposition para, indicated by Castilho as responsible for an integration of meanings that 

occurs when a simple preposition combines with another one – in this research’s case, the 

latin forms ad and per – making it multifunctional. The comparison between the linguistic 

varieties presented intends to bring to the history of brazilian portuguese elements that allow 

the expansion of the limits of iberian variety comparison that have influenced on its 

formation. 

 

Keywords: prepositions; use; regrammaticalization. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa se insere no projeto Variação e mudança no sistema 

linguístico histórico galego-português: primeiros encontros para uma comparação entre o 

galego e o português popular brasileiro1 e tem como objetivo geral investigar as variedades 

linguísticas faladas do galego e do português do Brasil, no que diz respeito ao uso das 

preposições a e para, no século XX. 

 

Considerando a raiz comum galego-portuguesa, o projeto principal reúne 

pesquisas que têm como proposta a investigação de fenômenos linguísticos observados no 

Brasil e na Galícia. Busca, assim, a compreensão de fenômenos considerados característicos 

do galego e a ampliação do escopo comparativo até agora utilizado na explicação dos traços 

próprios do português brasileiro. 

 

Os pontos críticos considerados para a pesquisa comparada, até então, são: 

 

(a) Fonética e fonologia: processos de nasalização e desnasalização; a estrutura 

silábica; 

(b) Morfologia e sintaxe: morfologia nominal e verbal; posição dos clíticos e 

ordem das palavras; estrutura oracional e voz; 

(c) Léxico: campos lexicais patrimoniais; cultismos. 

 

Entre os pontos críticos listados, a presente pesquisa se encaixa no item (b), já que 

tem como objetivo comparar os usos das preposições a e para no português do Brasil 

(doravante PB) e no galego contemporâneos.  

 

Em um primeiro momento da pesquisa, buscamos elencar os usos das preposições 

a, em e para tanto no galego quanto no PB, a fim de reunir as preposições mais produtivas 

nas duas variedades. 
                                                
1 Projeto Coordenado por Xoán Carlos Lagares Diez (Universidade Federal Fluminense / Letras/ Pós-
Graduação/Estudos da Linguagem) e Xosé Henrique Monteagudo Romero (Instituto da Lingua Galega / 
Universidade de Santiago de Compostela). Participantes: (a) Equipe brasileira: Xoán Carlos Lagares Diez 
(UFF), Maria Jussara Abraçado de Almeida (UFF), Antonio Paulo Pinheiro Correa (UFF), Valéria Gil Condé 
(USP); (b) Equipe espanhola: Xosé Henrique Monteagudo Romero (ILG-USC), Rosario Álvarez (ILG-USC), 
Elisa Fernández Rei (ILG-USC), Ernesto Xosé González (ILG-USC), Xulio Sousa Fernández (ILG-USC). 
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Os resultados mostraram um alto índice de uso da preposição a no galego (77%), 

o que, como esperado, não ocorreu no PB (15%). 

 

A preposição para, por sua vez, apesar de constar de 13% dos dados do corpus 

galego, pareceu-nos ser utilizada em contextos intercambiáveis aos da preposição a, assim 

como ocorre no PB, fato que despertou nosso interesse. 

 

Em razão do baixo índice de uso da preposição em contabilizado no corpus 

galego (10% dos dados analisados), e de não termos encontrado ocorrências em que essa 

preposição fosse utilizada em contextos de uso intercambiáveis ao da preposição a, decidimos 

focar nossa atenção nas preposições a e para, em contextos de ocorrência intercambiável. 

 

A comparação dos dados fez com que fosse alterado nosso objeto inicial. Os 

resultados demonstraram ser de relevância para a descrição não só os pontos de conexão, no 

que diz respeito aos usos de a e para no PB e no galego, mas também os pontos de 

divergência. As diferenças observadas no galego tornaram-se ferramenta de grande 

importância para a compreensão dos dados do PB. 

 

Em função do exposto, buscamos na literatura explicações que levassem em conta 

fatores sócio-históricos presentes na formação da variedade brasileira. Consideramos duas 

hipóteses, até certo ponto divergentes: (1) a que postula ser o PB resultado de um processo de 

crioulização seguido por outro de descrioulização (Lucchesi e Baxter, 1997; Lucchesi, 2001; 

Lucchesi e Baxter) e (2) a que considera ser o PB resultado de um conjunto de motivações, 

sem crioulização prévia (Naro e Scherre, 2000; 2001 e 2007).  

 

A discussão das hipóteses referidas nos ajudou a entender que os estudos que 

estamos desenvolvendo, assim como outros de natureza semelhante, poderão auxiliar na 

compreensão de fenômenos até então utilizados para explicar traços considerados 

característicos do PB.  

 

No capítulo 2, empreendemos, com base em dados históricos, justificar nossa 

escolha por comparar as variedades galega e brasileira em estudo. 
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Em sequência, no capítulo 3, apresentamos uma compilação de estudos de base 

funcionalista, sociolinguística e cognitivista, a qual denominamos ponto de vista integrador. 

Apesar de sabermos haver pontos não convergentes entre os referidos modelos teóricos, 

entendemos que há possibilidade de conciliá-los, de forma a atenderem nossos propósitos. 

 

Ainda nesse capítulo, apresentamos uma breve descrição do uso das preposições a 

e para; no que concerne ao PB, baseada em Neves (2011) e Ilari et al (2008), e, no que diz 

respeito aos usos no galego, baseada em Alvarez (1992, 2002) e Freixeiro Mato (2000). 

Finalizando o capítulo, procedemos à delimitação de fatores que, incialmente, pareceram-nos 

pertinentes à análise dos dados de nossa pesquisa. 

 

No Quadro Metodológico, capítulo 4, expomos os métodos utilizados para análise 

estatística dos dados, descrevemos cada um dos corpora utilizados, além de apresentarmos os 

procedimentos de análise, cruciais para delimitação do contexto focado na pesquisa. 

  

No capítulo 5, em que desenvolvemos a análise dos dados, buscamos descrever os 

usos encontrados nos dados do PB e do galego, de forma a investigar o comportamento das 

preposições a e para, em estruturas bitransitivas, em contextos de verbo de transferência e de 

comunicação. Para tanto, os seguintes fatores foram analisados: arranjos encontrados, 

individuação de A3, A3 [±] humano, A2 [discurso direto/ indireto], papel temático de A3 e 

afetamento de A3. 

 

Por fim, no capítulo 6, apresentamos nossas conclusões, com base na investigação 

que promovemos. 
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CAPÍTULO 1. ORIGENS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO – UMA DISCUSSÃO 

 

 

Neste capítulo apresentaremos algumas das soluções encontradas por linguístas 

para dar conta de mudanças que parecem estar em andamento no PB: (1) a hipótese de que o 

PB é resultante de um processo de crioulização seguido por outro de descrioulização 

(Lucchesi e Baxter, 1997; Lucchesi, 2001; Lucchesi e Baxter, 2009); (2) a hipótese que tem 

por base a “confluência de motivações, sem crioulização prévia” (Naro e Sherre, 2000; 2001 e 

2007). 

 

Considerando a raiz comum galego-portuguesa, entendemos que a comparação 

entre as variedades do PB e do galego contemporâneos, no que diz respeito ao uso das 

preposições, poderá contribuir para essa discussão, a partir da ampliação do escopo 

comparativo até então apresentado em pesquisas sobre o tema. 

 

 

1.1. As Hipóteses e seus desdobramentos 

 

Lucchesi (e Baxter, 1997; 2001; et al., 2009), ao buscar compreender o conjunto 

de mudanças que se observa no PB, faz uso da hipótese proposta por Guy (1981 e 1989), 

segundo a qual o português brasileiro seria resultado de um processo de crioulização, seguido 

de outro processo, denominado descrioulização, resultante do crescente contato com o 

português culto, devido à aceleração da industrialização no Brasil. 

 

Em meados do século XVII, afirma Lucchesi (2001), teriam ocorrido situações 

potencialmente favoráveis a processos de transmissão linguística irregular do tipo leve, como 

i) perda, ou variação no uso, de morfologia flexional e palavras gramaticais e (ii) alteração 

dos valores dos parâmetros sintáticos em função de valores não marcados, que não implicam, 

entre outras coisas, em movimentos aparentes na estruturação da sentença. Tais processos 

ocorreriam em um ambiente bastante propício à crioulização (ou semi-crioulização) do PB:  

 
(...) enquanto nos restritos círculos da elite dos pequenos centros urbanos, a ‘gente 

boa’ da colônia cultivava a língua e as maneiras importadas da Metrópole, nas vastas 
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regiões do país, a língua portuguesa passava por drásticas alterações, sobretudo em 

função da aquisição precária que dela faziam negros, índios e mestiços (op. cit., p. 

101).  

 

Em sequência ao processo de crioulização, segundo o autor, teria ocorrido o 

processo de descrioulização, resultado da penetração do capitalismo no campo e dos 

consequentes processos de industrialização e de urbanização, iniciados a partir do século 

passado. Teria, então, o processo de descrioulização praticamente apagado qualquer evidência 

empírica do processo de crioulização sofrido pelo PB. 

 

Os processos de aparente mudança encontrados no PB contemporâneo são 

analisados por Lucchesi a partir de duas tendências distintas: a primeira, no português 

popular, indica mudança “para cima”, em direção aos padrões urbanos cultos; a segunda, no 

português culto, indica mudança “para baixo”, em direção contrária ao padrão europeu. 

 

Em sua pesquisa na comunidade afro-brasileira de Helvécia-BA, Lucchesi afirma 

ter encontrado dados, ainda que restritos, que permitiriam corroborar sua hipótese. Parte dos 

dados encontrados refere-se ao uso das preposições. 

 

Segundo o autor, foram encontrados usos comuns aos do português popular 

contemporâneo na fala de indivíduos idosos da comunidade de Helvécia. Tais usos dizem 

respeito ao apagamento da preposição em estruturas características das línguas crioulas 

(Lucchesi e Mello, 2009).  

 

Os resultados preliminares demonstraram que, nos casos em que a ordem é V + 

OD + OI, é categórica a presença da preposição; já nos casos em que a ordem é V + OI + OD, 

pode ocorrer supressão da preposição. O Quadro 1 apresenta os exemplos de usos elencados 

por Lucchesi: 
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 Ordem V + OD + OI Ordem V + OI + OD 

PRESENÇA DE 
PREPOSIÇÃO 

Cumé que ocês num trouxe ninhuma 
mulé para mim? 

Dá a essa muié a bença, meu fio! 

 
 

SUPRESSÃO DE 
PREPOSIÇÃO 

 
 
ᴓ 

Gente de tempo é assim, se eu dou o 
sinhor malcriaçõ... 
 
Com remédio, comprava purgante, dava 
esses os purgante. 

Quadro 1: Dupla possibilidade de realização dos verbos transitivos diretos e indiretos X presença/ ausência da 
preposição. Fonte: LUCCHESI, 2001, p. 121. 

 

Ao traçar um paralelo com os crioulos de base lexical portuguesa de Guiné-Bissau 

e Angola – nos quais também pode ocorrer a supressão da preposição em sentenças em que 

OI precede OD –, Lucchesi (2001; et al., 2009) afirma ter atestado a ocorrência de 

reestruturação gramatical no PB popular, resultado do processo de transmissão linguística 

irregular: 

 

 
O conceito de transmissão linguística irregular é aqui tomado para 
designar amplamente os processos históricos de contato maciço entre 
povos falantes de línguas tipologicamente diferenciadas, entre os séculos 
XVI e XIX, em decorrência da ação do colonialismo europeu na África, 
Ásia, América e Oceania. Nas diversas situações de dominação que se 
constituíram nesse contexto histórico, a língua do grupo dominante, 
denominada língua de superstrato ou língua-alvo, se impõe, de modo que 
os falantes das outras línguas, em sua maioria adultos, são forçados a 
adquiri-la em condições bastante adversas de aprendizado, em função de 
sua sujeição e marginalização. As variedades de segunda língua que se 
formam nessas condições, mais ou menos defectivas consoante as 
especificidades de cada contexto histórico, acabam por fornecer os 
modelos para aquisição da língua materna para as novas gerações de 
falantes, na medida em que os grupos dominados vão abandonando as suas 
línguas nativas (op. cit.., 2009, p. 101).  

 

 

Já Naro e Scherre (2000; 2001 e 2007), ao discutirem a questão das origens 

estruturais do português brasileiro, refutam a hipótese da crioulização, apesar de assumirem a 

possibilidade de ocorrência do processo de transmissão linguística irregular. 

 

Os autores afirmam que os fenômenos considerados resultantes do processo de 

crioulização têm, na verdade, origem na deriva secular de Portugal. 
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(...) segundo nossa visão, o impulso motor do desenvolvimento do português 
do Brasil veio já embutido na deriva secular da língua de Portugal. Se as 
sementes trazidas de lá germinaram mais rápido e cresceram mais fortes, é 
que as condições, aqui, mostraram-se mais propícias devido a uma 
CONFLUÊNCIA DE MOTIVOS (2007, p. 48).  

 

Em suas pesquisas, Naro e Scherre colocam em cena três traços2 considerados 

crioulizantes, encontrados no dialeto rural de Helvécia: (1) a primeira pessoa com forma 

verbal de terceira pessoa; (2) a concordância de gênero e (3) a supressão da preposição. 

 

Apesar de focalizarem seus estudos na questão da concordância variável, 

buscando comparar os usos do PB aos do português europeu não-padrão, Naro e Scherre 

afirmam, no que diz respeito à flutuação no uso da preposição, que o fenômeno é geral em 

toda língua portuguesa, padrão e não padrão, e que decorre de “motivações linguísticas 

regulares” (2001, p. 42).  O principal questionamento feito pelos autores é:  

 

Se os fenômenos apresentados (...) persistem até hoje no português europeu 
não padrão, por que razão não existiriam nos dados de entrada que chegaram 
ao Brasil no período colonial? (2001, p. 123). 
 

Naro e Scherre afirmam que a presença de traços específicos de uma dada língua 

pode nos levar a acreditar que se trata de uma língua com características crioulizantes. 

Entretanto, asseveram que “esses mesmos fenômenos, supostamente apenas brasileiros, 

também se fazem presentes nos dialetos portugueses da Europa”, o que os leva a concluir que 

“variações do mesmo tipo devem ter estado presentes também nos dialetos europeus antigos” 

(2007, p. 155-156). 

 

O dados do Quadro 2 demonstram a semelhança entre a linguagem de 

comunidades brasileiras isoladas de origem africana e europeia, e a linguagem de 

comunidades portuguesas que falam português europeu não-padrão, segundo Naro e Scherre 

(2000, 2001 e 2007).  

 

 

                                                
2 O quadro que focaliza as três estruturas linguísticas radicais, identificadas na fala da comunidade de Helvécia, e 
que foi reproduzido nesta pesquisa, pode ser encontrado em todos os estudos citados (2000, 2001 e 2007) e faz 
uso de dados referentes às pesquisas de Ferreira (1994) e de Baxter e Lucchesi (1997). 
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DADOS DE HELVÉCIA E DE RIO DE 
CONTAS 

DADOS DO PORTUGUÊS EUROPEU NÃO-
PADRÃO 

[1] Primeira pessoa com forma verbal de terceira pessoa 

 
“io foi”, “io tive”, io tirô” (Ferreira, 1994: 30) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
"Eu onte foi à Malhada"; "Eu na quinta-
feira apanhou 2 kilos de pólves" (Alves, 1993:190) 
 
"eu foi; eu pôs; eu pôde; eu teve" (Mira,1954:114) 
 

"ê [eu] agora na me recorda, na me lembra" 
(Marques, 1968:57) 
 

"Ê [eu] também já não me lembra (Cruz, 1991:170) 
[2] Concordância de Gênero 

"cabelo grossa; éla é muito saído" (Ferreira, 
1994:29) 

"o meu sobrinha; umas duas arquerim de terra" 
(Baxter & Lucchesi, 1997:78) 

"as coisa muito barato; esse daqui é a 
mulher dele" (Callou, 1998:265) 

"qualquer uma coisa redondo; conhece êsse 
uma aqui?" (Isensee, 1964:50). 

 
 
 
 
 
 

"só tem as raízes enterrado na carne" (Mira, 
1954:150) 

"A cedrêra é muito bom p’ra chás" (Ratinho, 
1959:240) 

[3] Supressão de Preposição 
"Gosta mata virge." 

"Meu amigo, eu num vô dizê o sinhô que não." 

"Perguntei o Pedro, ele disse..." (Baxter & 
Lucchesi, 1997:78) 

"porque eu nunca gostei nenhuma" 

"mandava carta pra mãe mandando 

dizer ela assim" 

"não trabalho garimpo" 

"viajando só o dia" (Callou, 1998:270) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

"Nunca me lembrê fazenda" (Cruz, 1991:177) 

"O Senhor Prior vem (a) todos os interros", (...) 

"trazentos scudos, foi (a) 
como comprei (no) anopassado". (Marques, 1968:60) 

Quadro 2: Três traços considerados crioulizantes no dialeto rural de Helvécia: dados de Helvécia, de Rio de 
Contas e do português europeu não-padrão. Fonte: Naro e Scherre, 2000; 2001 e 2007. 
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Naro e Scherre afirmam que a transmissão irregular não é garantia de mudança 

estrutural particular na língua transmitida. Para os autores, o processo, que deveria ser 

rebatizado de nativização, apenas ampliou a frequência e a distribuição de estruturas já 

existentes, devido à configuração de fatores sociais, extralinguísticos, principalmente, à 

ausência de uma norma estável no período de formação do PB e a pressões de ordem 

comunicativa. 

 

No entanto, não descartam a possibilidade da ocorrência de um processo de 

transmissão linguística irregular na formação do PB atual:  

 
Para a comunidade como um todo, houve uma descontinuidade: o português 
substituiu outras línguas maternas no processo que denominamos 
NATIVIZAÇÃO. No nível do indivíduo, também é lícito pressupor que deve 
ter havido aquisição da língua portuguesa por adultos, em larga escala, 
durante os cinco séculos de existência do Brasil, assim caracterizando a 
‘transmissão linguística irregular’ (op. cit., p. 143). 

 

Como podemos observar, há, entre as hipóteses explicativas, uma tendência – não 

plenamente explícita, admitimos – à complementaridade. Por um lado, Lucchesi admite a 

parcialidade da atuação do processo de crioulização e, em seu texto de 2009, defende a 

ocorrência de um processo de transmissão irregular. 

 

Por outro lado, Naro e Scherre, como já citado, não anulam a possibilidade de 

ocorrência da transmissão linguística irregular, mesmo que restrita ao nível do indivíduo. 

 

De nossa parte, apesar de a origem comum galega e portuguesa não estar em 

discussão pelos autores citados neste capítulo, e de ambos não negarem que a língua 

portuguesa tem sua origem histórica no romance da Gallecia romana, entendemos que há uma 

espécie de esquecimento histórico envolvido no contexto considerado pelas pesquisas em 

geral. Segundo Lagares (2012), 

 

(...) é habitual que as histórias do português pretendam dar conta das origens 
da língua procurando as fontes (...) na própria origem de Portugal como 
reino independente, argumentando, nesse caso, sobre o que teria sido o 
processo de separação ou de afastamento entre as variedades galegas e 
portuguesas. O galego, enfim, não costuma ocupar um lugar claro nas 
histórias da língua portuguesa, que oscilam entre simplesmente ignorar a sua 
existência histórica ou bem considerá-la um fardo do qual é preciso se 
libertar para delimitar as origens “puras” do português, dentro das fronteiras 
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de  Portugal. E, às vezes, ambas as posturas coincidem numa mesma obra 
(op. cit., p. 18 e 19). 

 

 

Dessa forma, atentamos para o fato de que os dados do galego podem resultar de 

extremo interesse como contraponto às duas vertentes de pesquisa. Os novos ingredientes, ou 

evidências, provenientes de estudos como o que aqui desenvolvemos, podem contribuir para 

ampliar o escopo comparativo até agora utilizado na explicação de traços próprios do 

português brasileiro, além de ajudarem na compreensão de fenômenos considerados 

característicos do galego. 
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CAPÍTULO 2. PORTUGUÊS BRASILEIRO E GALEGO: POR QUE COMPARAR? 

 

 

2.1. Desenterrando raízes 

 

As línguas que hoje denominamos português brasileiro e galego são variedades 

provenientes do latim, levado à Península Ibérica pela expansão do Império Romano. No 

século III a. C., chegam os romanos à Península, dando início a uma longa sucessão de 

batalhas, que só chegam a seu fim em 19 a. C., quando Augusto vence a tenaz resistência dos 

povos das Astúrias e da Cantábria. Encontra-se em curso o chamado processo de 

romanização. 

 

Durante a expansão dos romanos, a diversidade derivada do “encontro” entre os 

povos leva mudanças culturais, políticas e linguísticas não só aos conquistados, mas também 

aos conquistadores.  

 

Os povos romanizados, pois, adotam a língua latina como própria, mas também 

interferem naturalmente no processo, fato que dificulta a conservação do latim vulgar, levado 

pelos soldados e colonos para as regiões conquistadas.  

 

A romanização não se processa uniformemente, sendo a Hispânia dividida 

inicialmente em duas províncias: Hispânia Ulterior, que viria a ser subdividida nas províncias 

de Bética e Lusitânia, e Hispânia Citerior, rebatizada posteriormente como Terraconense. 

Desanexada a parte ocidental da província de Terraconense, surge, em 216, a chamada Nova 

Hispânia Citerior Antoniniana ou apenas Hispânia Nova, território correspondente à atual 

Galícia – Gallaecia ou Galécia –, norte de Portugal, Astúrias e parte de Leão (Ozório, 2011).  
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Figura 1: Províncias de Hispânia – limites geográficos aproximados. 

Fonte: <http://mundogaliza.com/a-mudanca-de-paradigma-3%C2%AA-parte-porque-isto-e-assim-conclusao/ >. 
Acesso em: dez. 2011. 

 

No início do século V, a Península Ibérica é invadida por povos germânicos, e os 

suevos, escassamente romanizados e não cristãos, são os que dominam a Gallaecia. 

 

A invasión sueva constituición dun estado xermano na Gallaecia (o primeiro 
dentro do Imperio romano), c.430, remataría por espertar o particularismo 
galaico. A fusión dos galaicos-romanos e os suevos foi um processo 
prolongado, dificultado primeiro polo paganismo destes e despois pola súa 
conversión ó arianismo (c. 460) A fúsion da aristocracia xermánica coa 
nobreza galaico-romana só se selaria na segunda metade do século seguinte, 
mediante a conversión dos suevos ó catolicismo (559) (Monteagudo, 1999, 
p. 69). 

 

No entanto, o reino suevo-católico, já na segunda metade do século V, é 

dominado pelos visigodos – nomeados bárbaros3 pelos romanos –, que mantêm domínio sobre 

a Gallaecia e sobre toda a Península, dominando-a por dois séculos e meio. Apesar do longo 

                                                
3 Os romanos não aceitavam como oficial outra língua que não o latim, denominando-as línguas bárbaras, o que 
demonstra sua intenção política unificadora, ou seja, de uso da língua como meio de domínio: “A expansión da 
língua latina figura como elemento decisivo no programa “civilizador” que presenta como meta da empresa 
imperialista romana, ideoloxicamente xustificada em clave de universalismo. (...) En definitiva, parece razoable 
concluir que a latinización non foi obxectivo, premeditada e sistematicamente perseguido, nem dos dominadores 
romanos nin dos súditos indíxenas, senón o resultado do conxunto de condicións en que se desenvolveu a 
dominnación romana e a conseguinte integración dos distintos pobos no estado romano, tendo en conta a 
relevância que os primeiros lle outorgaron á súa língua, que determinou que os segundos se visen, no mellor dos 
casos impelidos, e no peor obrigados, a aprendela” (Monteagudo, op. cit., p. 55-56). 
 



25 
 

período de domínio, a língua adotada durante o processo não é a dos vencedores, mas a dos 

vencidos. 

 

 
Figura 2: Invasão germânica – suevos e visigotos – sécs. V e VI. 

Fonte: <http://redul.wikispaces.com/Visigodos+(tema)>. Acesso em: dez. 2011. 
 

Em fins do século V, os falares regionais já se aproximam mais dos idiomas 

românicos do que do latim, consequência do processo de formação dos romances 

peninsulares. Segundo Monteagudo (1999), o que, atualmente, denominados latim escrito e 

romance falado, numa tentativa de separar tais usos – em um momento de extrema 

heterogeneidade linguística – como se fossem opostos, são registros extremos de uma mesma 

língua: “en poucas palavras, a situción sería de endodiglosia4 funcional” (op. cit., p. 86). Só, 

então, a partir da emergência da escrita direta do(s) romance(s), que se começa a criar uma 

consciência metalinguística de que “era evidente que ‘aquilo’ non era a mesma língua có 

‘latín’” (op. cit., p. 87) –, o que conduz à situação de diglossia clássica. 

 

No século VIII, a Península volta a ser invadida, desta vez pelos árabes – os 

chamados mouros –, que iniciam sua conquista pelo norte da África, em 711, passando a 

dominar todo o território visigótico (excluído o reino de Duque Teodomiro), após sete anos. 

 
                                                
4 A endodiglossia se caracteriza pela ocorrência de diglossia entre variantes de uma mesma língua. 
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O árabe era a língua oficial da região dominada, mas as populações nativas 
nunca deixaram de usar sua linguagem própria de origem latina. O domínio 
árabe na Península durou aproximadamente oito séculos, dela sendo 
expulsos definitivamente no final do século XV pelos reis de Castela, 
Fernando e Izabel. As contribuições de vocábulos da língua árabe para os 
romances ibéricos são chamadas contribuições de adstrato: algodão, alecrim, 
alface, alaúde, alicate, etc. (Cunha & Cintra, 2008.). 

 

Durante o domínio muçulmano – que não chega a prolongar-se na Galícia –, 

paralelamente, nas regiões da Galícia e do contorno lusitano entre o Douro e o Minho, estão a 

se formar os romances, cujas características começam a apresentar especificidades de cada 

região.  

 

Segundo Cunha e Cintra (op. cit), é neste momento que se forma “uma unidade 

linguística que conservaria relativa homogeneidade até meados do século XIV – o galego-

português” (p. 18. Grifo nosso). 

 

O que Cunha e Cintra denominam galego-português – e que também recebe, 

equivocamente, outros nomes como português arcaico e português antigo (Bechara, 2003, p. 

25) –, constituía um conjunto de variedades a que se dá o nome de romances, os quais, em 

meados do século XIII, desenvolvem-se em toda Península.  

 

O termo “unidade”, utilizado pelo autor, não pode ser por nós considerado como o 

mais adequado, pois os escritos de que se dispõe entre os séculos XII e XV apresentam grande 

variedade linguística5. Além disso, à época, ainda não são reconhecidos como línguas o 

galego ou o português, mas sim usos, que podem ser classificados a partir da noção básica de 

romance e que, no século XIV, entram em processo de estabilização; processo esse que vem a 

se consolidar no século XV.  

 

Assim, afirma Monteagudo: “(...) falar dunha ‘lingua galego-portuguesa’ resulta 

en principio tan aventurado como sería falar dunha ‘lingua hispano-romance’ (...)” (op. cit., p. 

88). E ainda, 

 

                                                
5 “Os escritos vernáculos en galego dos séculos XIII ó XV foron claramente producidos por xente que non estaba 
imbuída pola noción actual de uniformidade linguística. Non soamente non existía ningunha norma supra 
dialectal consolidada, senón que mesmo as normas rexionais toleraban grande variabilidade” (Monteagudo, 
1999, p. 90). 
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Unha prudencia epistemolóxica elemental obriga (...) a non dar por supostos 
conceptos tales como ‘lingua galega’ (o mesmo vale para lingua portuguesa, 
castelá, catalana, italiana, occitana, etc.) na análise sóciohistórica. De feito, 
parece máis congruente cos datos que posuímos considerar que antes de ser 
recoñecido un romance galego (isto é, non antes da segunda metade do 
século XIII), o que se recoñcian era maneiras de falar (e escribir) romance á 
galega (idem). 

 

O uso do termo galego-português para caracterizar essa unidade linguística é 

também criticado por Bagno (2011) que, ao discutir acerca das raízes do português e do 

português brasileiro (denominado por ele apenas brasileiro), afirma, já em título de seu artigo, 

que “o português não veio do latim”. Segundo o autor, há uma quebra de continuidade na 

análise do processo histórico, ao se considerar a procedência direta. 

 
A língua com esse nome, português, é, na verdade, a continuação histórica, 
com outro nome, da língua românica que se desenvolveu na região desde 
sempre chamada Galécia – Galícia – Galiza, ou seja, do galego. (...) Somente 
por uma necessidade ideológica de afirmação nacionalista é que se pode 
utilizar um termo anacrônico como “galego-português” para designar uma 
língua que em tudo era galega e que só viria a ser chamada de português no 
reino de D. Dinis (...) (op. cit., p. 37). 

 

Cada um a sua maneira, Monteagudo e Bagno, vêm em defesa de um tratamento 

histórico mais claro e, por que não dizer, verdadeiro, que leve em conta todos os estágios de 

formação das línguas na Península Ibérica. E, ainda, que não emoldure o português e o galego 

em enquadres totalmente distintos, pois são usos que se entremeiam, e que vieram a se separar 

por questões político-geográficas. 

 

Podemos afirmar que esse processo de separação se incia por volta do ano 1000, 

quando surge, ao norte da Península, o movimento da Reconquista, um núcleo de resistência 

cristã ao domínio muçulmano. Nesse período, interessa-nos a história de dois nobres franceses 

que participam do movimento: Dom Henrique e Dom Raimundo. Ao primeiro, Dom Afonso 

VI, rei de Leão e Castela, oferece a mão de sua filha Teresa, herdeira do condado 

Portucalense, região que mais tarde virá a formar parte do território de Portugal. Ao segundo 

concede a mão de Urraca, herdeira do governo da Galícia. É também Urraca que, mais tade, 

herda os reinos de León e Castela. 

 

Em 1139, após a batalha de Ouriques, Dom Afonso Henriques, filho de dona 

Teresa, proclama-se rei de Portugal, região que, a essa altura, já possuía mais territórios 
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conquistados, chegando até o rio Douro. Já a Galícia, até então sob o domínio leonês, passa a 

território castelhano, fazendo parte, atualmente, do território espanhol. 

 
Separando-se de Leão para se tornar independente, Portugal separava-se 
também da Galícia, que não mais deixaria de ficar anexada ao país vizinho – 
reino de Leão, reino de Castela e, finalmente, reino de Espanha. A fronteira, 
que no século XII isolou a Galícia de Portugal, estava destinada a ser 
definitiva (Teyssier, 2007, p. 20). 
 

 

Figura 36: Península Ibérica – século XI. 
Fonte: McEvedy, Colin. Atlas da História Medieval. São Paulo: Cia. das Letras, 2007. 

 
 

                                                
6 É importante notar que os mapas reproduzidos nas Figuras 3 e 4 têm como característica o apagamento da 
região da Gallecia – ao noroeste da Península –, fato que aponta para a tendência à inércia dos estudos históricos, 
que, levados por uma atitude conformista, reproduzem verdades constituídas social e politicamente. 



29 
 

 
Figura 4: Península Ibérica – século XII. 

Fonte: McEvedy, Colin. Atlas da História Medieval. São Paulo: Cia. das Letras, 2007. 
 
 

A língua que se propagou durante todo o processo de Reconquista e de formação 

dos territórios de Portugal e Galícia teve seu apogeu entre os séculos XIII e XIV – de 1200 a 

aproximadamente 1350, segundo Teyssier (op. cit.) – sendo considerada “a língua dos 

trovadores, dos reis poetas, da nobreza e dos artistas” (Ozório, op. cit., p. 3) e tendo sua 

poesia lírica conservada nos Cancioneiros da Ajuda, da Vaticana e no Cancioneiro da 

Biblioteca Nacional de Lisboa. As cantigas d’amigo, d’amor e d’escarnho e mal dizer são as 

principais categorias poéticas em que esses Cancioneiros encontram-se divididos. Também há 

entre os textos documentos oficiais e particulares, como o testamento de Afonso II, datado de 

1214, além da prosa literária (Teyssier, op. cit.). 

 

Em princípios do século XV, no entanto, as derrotas sofridas pelos nobres galegos 

perpetuam a dominação castelhana. Iniciam-se os Séculos Escuros, período em que ocorre o 

obscurecimento do galego como língua de cultura, sendo raras as publicações datadas dessa 

época. Apesar da dominação e da futura influência do castelhano, o galego segue sua deriva 

própria, mantendo suas características linguísticas particulares. 
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Em Portugal, único território que ficou fora do domínio de Leão e Castela, a 

língua que se desenvolve é a que hoje denominamos língua portuguesa ou, simplesmente, 

português. 

 

 

 
Figura 5: Península Ibérica – séc. XXI. 

Fonte: < http://europa.eu/abc/maps/members/spain_pt.htm >. Acesso em: dez. 2011. 
 

A língua portuguesa – que se expande e é inserida no contexto brasileiro durante a 

colonização – e o galego falado atualmente na Galícia são, portanto, ramos cujo tronco se 

desenvolve a partir de uma mesma raiz, ponto de partida considerado nesta pesquisa para que 

possamos proceder à comparação. 

 

 



31 
 

2.2. A situação atual do galego 

 

Segundo Dubois (2001), dá-se o nome de diglossia à situação bilíngue, “na qual 

uma das duas línguas é de status sócio-político inferior” (p.190). A essa definição 

acrescentamos a interpretação de Lagares (In: Bagno; Lagares, 2011), o qual entende que 

possa haver situação de diglossia dentro de um mesmo sistema. Nas palavras do autor: 

 
(...) os conflitos normativos, as discussões sobre o “padrão” fazem parte da 
história de todas as línguas que passaram em algum momento por esse 
processo [de elaboração da língua], e (...) esses debates são especialmente 
agudos em situações claras de “diglossia”, isto é, quando existe uma divisão 
social evidente entre variedades altas e baixas, seja dentro do que se 
considera ser uma mesma língua (seria o caso do português no Brasil), como 
entre línguas diferentes (como no caso do galego em sua relação com o 
espalhol) (op. cit., p. 10). 

 

De acordo com Monteagudo (2002, p. 10), diante do castelhano, língua oficial da 

Espanha, o galego “é unha lingua minorizada, que viña sufrindo un forte desprestixio social, 

cunha perda masiva de falantes ó longo de todo o século XX”. Apesar de ser a língua mais 

falada no território da Galícia, é no meio rural em que se encontram os falares mais 

enraizados, com menos interferência do castelhano. Nos centros urbanos, entre adultos 

escolarizados e jovens, o galego é minoritário (op. cit., p. 11). 

 

Historicamente, contribuiu para essa marginalização do idioma galego o regime 

Franquista, que na década de 30 assumiu o poder e proibiu a utilização de qualquer outra 

língua, senão o castelhano, dentro do território espanhol. Durante o domínio do general 

Franco, inúmeras são as restrições sofridas pelo povo galego – censura ao uso da língua em 

meios de comunicação de massa, no sistema educativo e na vida pública –, que se fez calar 

diante da atitude fascista do governo. 

 

Em 1978, com a aprovação da Constituição espanhola e, em seguida, a criação do 

Estatuto de autonomia da Galiza (1980) começam a ocorrer importantes mudanças sócio-

políticas, como a criação da Xunta de Galicia e da Lei de normalização linguística (LNL). 

 
O Estatuto consagrou a cooficialidade do galego e do castelán, e proclamou 
o primeiro ‘lingua propria’ de Galicia, en termos similares ós estatutos das 
outras dúas ‘nacionalidades históricas’ recoñecidas na Constitución 
española. A Lei de normalización lingüística (LNL) de 1983 obriga, 
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mediante mandato imperativo, ó Goberno autónomo e ás demais institucións 
de Galicia a promover o uso oficial e público do idioma galego 
(Monteagudo, 2002, p. 13). 
 

O processo de recuperação do galego como língua de cultura que, ocorre, pouco a 

pouco, a partir do século XIX, com contribuições de grandes nomes como Rosalía, Curros e 

Pondal e, na primeira metade do século XX, com Castelao, Otero Pedrayo, Risco e 

Cabanillas, ganha como aliadas as políticas de expansão e difusão da cultura galega. 

 

No entanto, a situação de diglossia mantém ainda latente um conflito linguístico7, 

decorrente da hegemonia do castelhano como idioma representativo do poder. Em defesa da 

unidade nacional e da expansão global da língua, cria-se um cenário em que o espanhol é 

colocado em posição de neutralidade, um idioma que deve ter sua norma difundida como 

modelo. Partindo do conceito da ideologia do anonimato, tomado de Woolard (2008), 

Lagares explica que a autoridade das línguas hegemônicas baseia-se nessa imagem de 

aparente indiferença; busca-se a unificação a partir da criação ilusória de unidade, alheia às 

diferenças sociais e culturais. São “línguas socialmente neutras, línguas de ninguém e de 

nenhum lugar, por esse motivo livres para serem adotadas por qualquer um” (op. cit., p. 187). 

 

Chauí (2004, p. 388), ao tratar das divisões sociais e das relações de trabalho 

afirma que “cada um, por causa da fixidez e da repetição de seu lugar e de sua atividade, 

tende a não percebê-las como instituídas socialmente e a considerá-las naturais”. Essa mesma 

noção, se levada ao terreno linguístico, pode ser tomada para explicar de que forma trabalham 

as forças político-ideológicas atuantes no território espanhol. Segundo Bagno (2001, p. 11), a 

norma-padrão é composta por um conjunto de prescrições normativas instituídas “pela 

prática pedagógica conservadora e pelos empreendimentos puristas da mídia” e em nada se 

aproxima aos usos concretos e efetivos da língua. Por meio, portanto, da “fixidez e da 

repetição”, a interposição do castelhano é tomada como resultado de um movimento natural. 

Institui-se, dessa maneira, a língua de prestígio. 

 

Em meio a esse contexto, os esforços atuais dirigem-se ao resgate e à fixação da 

identidade galega, tendo a normatização um importante papel nesse processo. Essa busca – 

                                                
7 Estamos seguindo os passos de Lagares (2011), para quem a “ideia de conflito remete a uma visão mais 
dinâmica e pode contemplar todo tipo de situações em que se produza um enfrentamento entre grupos ou forças 
sociais” (p. 174). 
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pela normatização – dá-se por duas frentes: a reintegracionista, que defende a aproximação 

entre o galego e o português, levando em conta sua raiz comum, e a autonomista, a qual 

defende a autonomia política da língua galega.  

 

Lagares (op. cit), ao abordar a situação de bilateralidade normativa descrita acima, 

afirma: 

 
(...) a reivindicação política da língua galega, que considero não apenas 
legítima como necessária, pode muito bem se acompanhar de uma maior 
abertura cultural ao português, numa estratégia que fomente a comunicação 
para além das fronteiras políticas e que ofereça aos falantes a inserção num 
contexto plurilíngue mais amplo, a partir de sua própria variedade linguística 
(op. cit., p. 189). 

 

Aponta, assim, para as possibilidades de relação entre o português e o galego, de 

forma a auxiliar no rompimento de fronteiras político-geográficas e a promover um contexto 

intercambiável, em que o galego tenha seu espaço de importância histórico-cultural garantido. 

 

Nesse sentido, é importante ressaltar que, em um determinado ponto de vista, este 

trabalho também se propõe a resgatar o elo existente entre o galego e o português, em termos 

históricos e contemporâneos. 
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CAPÍTULO 3. QUADRO TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo, apresentamos a abordagem teórica adotada nesta pesquisa. Os 

estudos que contribuíram para operacionalizar a análise dos dados têm por base o 

Funcionalismo Linguístico. Entretanto, a esses foram agregadas contribuições da 

Sociolinguística e da Linguística Cognitivista. Para aliciar as referências à abordagem teórica 

adotada, inicialmente apresentaremos uma breve discussão sobre origem, uso e significado 

das preposições em geral para, em seguida, discorrermos sobre os princípios e as categorias 

de análise funcionalistas que se mostraram pertinentes à análise dos dados. 

 

 

3.1. Origem, uso e funcionalidade das preposições 

 
(...) para analisar uma classe de palavras, pode ser necessário 
levar em conta a língua como um todo, recorrer à sua história e 
lançar mão de hipóteses fortes e integradoras. (Ilari; Neves, 
2008). 

 

Segundo Mattoso Camara Jr. (1986, p.198), as preposições são “vocábulos que 

servem de morfema de relação8 para subordinar um substantivo, como a) adjunto a outro 

substantivo ou como b) complemento a um verbo” e ainda “acumulam essa função com 

noções categóricas – de posse, de posição, de direção, de proveniência etc.”. 

 

Originariamente, ainda segundo o autor, a função relacional expressa pelas 

preposições em latim resultava em redundância com os casos do ablativo ou do acusativo. O 

que ocorreu, no entanto, foi um esvaziamento das flexões casuais, dando às preposições o 

status de “morfema de relação específico para o adjunto e o complemento” (idem). 

 

Ficaram as preposições, portanto, responsáveis pelo estabelecimento da 

subordinação entre elementos de uma enunciação, tanto no PB quanto no galego. 

 

                                                
8 Mattoso, no verbete “morfema”, afirma que do ponto de vista do significado, o morfema relacional indica “uma 
relação dentro da enunciação”. Mais à frente, conclui: “Da manipulação dos morfemas relacionais resulta a 
gramática chamada Sintaxe” (op. cit., p. 171). 



35 
 

Ainda Mattoso (2006), assumindo dessa vez uma perspectiva sincrônica, 

considera as preposições, assim como as conjunções, conectivos subordinativos pertencentes 

“ao mecanismo da língua sem pressupor em si mesmos qualquer elemento do universo 

biossocial” (op. cit., p. 80). Mattoso faz, então, menção à tendência de se considerar as 

preposições vazias de sentido.  

 

É o que discute Luft (2008) em introdução ao seu Dicionário Prático de Regência 

Verbal. O autor afirma que há, de fato, preposições diante das quais não nos parece tarefa 

fácil a recuperação do valor semântico e exemplifica utilizando casos em que a preposição 

parece ter caráter enfático, como em “Amar a Deus” (op. cit,. p. 14). 

 

Em sequência, lança mão de outras preposições, diante das quais “certamente 

somos todos sensíveis a sua semântica: ante, após, com/sem, contra, sob/sobre, etc.” (idem). 

Conclui, então, que em alguns casos não é tão claro o significado da preposição, por ser seu 

campo semântico muito abstrato e por “esvaimento histórico” (idem).  

 

Castilho (2010) afirma que, apesar de ser de difícil apreensão em alguns casos, 

não devemos deixar de levar em conta o fato de que todas as preposições possuem um sentido 

de base, de localização espacial, sobretudo, e que atuam como operadores de predicação, ou 

seja, atribuem propriedades semânticas às palavras com que se relacionam.  

 

A partir de uma perspectiva cognitiva da gramática, o autor nos mostra que o 

sentido de base das preposições é reconhecível quando essas expressam as categorias Posição 

no espaço, Deslocamento no espaço e Distância no espaço. Já as derivações de sentido 

seriam resultado de uma subcategorização, motivada por “processos metafóricos, 

composições de sentido e mudanças do esquema imagético” (op. cit., p. 585). 

 

Os papéis semânticos derivados estão representados no Quadro 3, a seguir: 
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CATEGORIA 
COGNITIVA 

 
ORGANIZAÇÃO DA 
CATEGORIA 
COGNITIVA ESPAÇO 

 
SUBCATEGORIAS 
COGNITIVAS 

 
PAPÉIS 
SEMÂNTICOS 
DERIVADOS 

 
 
 
 
 
ESPAÇO 

 
 
POSIÇÃO NO ESPAÇO 

Eixo horizontal 
 

/origem/, /meio/, 
/meta/ 

Eixo vertical 
 

/superior/ ~ /inferior/ 

Eixo transversal /anterior/ ~/posterior/ 

DISPOSIÇÃO NO 
ESPAÇO 

Eixo continente/ 
conteúdo 

/dentro/ ~ /fora/ 

PROXIMIDADE NO 
ESPAÇO 

Eixo longe/ perto /proximal/ ~ /distal/ 

MOVIMENTO NO 
ESPAÇO 

Eixo real/ fictício /dinâmico/ ~ 
/estático/ 

Quadro 3: As preposições e o tratamento da categoria cognitiva de Espaço. 
Fonte: Castilho, 2010, p. 585. 

 

Castilho (op. cit.) chama a atenção para o fato de que quanto mais as preposições 

se tornam opacas em sua tarefa de localização espacial, mais abstrato se torna seu papel 

predicador; logo, a dificuldade de recuperação de significado inicial. 

 

É nesse sentido que Mollica (2003) demonstra que as preposições cuja função 

parece ser puramente relacional tendem a ser suprimidas ou substituídas por outras com o 

traço [+ carga semântica].  

 

Em Da Linguagem Coloquial à Escrita Padrão (op. cit.)9, Mollica analisa o uso 

variável das preposições no português falado no Brasil e verifica que vem ocorrendo “(...) um 

processo de simplificação dos usos dos nexos preposicionais através do qual algumas poucas 

preposições apresentam-se mais frequentes e estão substituindo as demais” (p. 104). 

 

Como exemplo, cita a autora o caso do emprego da preposição a. Segundo 

Mollica, essa preposição, em geral, possui função relacional, sendo, portanto, menos marcada 

semanticamente. Em suas palavras: 

 
Por ser semanticamente esvaziada de significado, em geral, a variante a 
tem uma função relacional pura, isto é, apenas realiza o caso atribuído ao 

                                                
9 Há outros trabalhos, de grande importância para a sociolinguística, cujo mérito devemos à professora Maria 
Cecília Mollica. Podemos citar aqui a pesquisa sobre a Regência variável do verbo ir de movimento (In: SILVA. 
G. M. SWO.; SCHERRE, M. M. P. (Orgs.), 1996) e organização, junto à professora Maria Luiza Braga, do título 
Introdução à Sociolinguística: o tratamento da variação. 
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sintagma nominal que introduz. Já as preposições sem, com, contra, por 
exemplo, apresentam papel semântico claro, como em o Flamengo jogará 
com/contra o Botafogo, sendo os sintagmas que as seguem os verdadeiros 
complementos dos verbos” (op. cit., p. 104. Grifo nosso). 

 

A partir de testes realizados com alunos do 6º ao 9º anos do primeiro ciclo e 

também com alunos do 3º ano do ensino médio, a autora mostra que o uso de certas 

preposições é favorecido pelo traço [+ carga semântica]: “quanto mais marcada 

semanticamente for a preposição, mais será empregada” (op. cit., p. 112). 

 

O uso da preposição a foi testado junto ao verbo obedecer e os resultados 

mostraram que a preposição não foi significativamente utilizada pelos alunos, que preferiram 

a estrutura Tarcísio Meira obedeceu o diretor da novela a Tarcísio Meira obedeceu ao diretor 

da novela. Conclui, então, a autora que “(...) as preposições desprovidas de funcionalidade 

tendem a ser substituídas ou a desaparecer (...)” (op. cit., p. 113). 

 

Até aqui, parece-nos claro que o uso das preposições com traço [+ carga 

semântica] é beneficiado e que o traço [– carga semântica], resultado de um desbotamento 

semântico, favorece o desuso dos nexos. No entanto, nossa pesquisa busca analisar se há, 

realmente, perda semântica, nos casos em que uma preposição deixa de ser utilizada em seu 

contexto inicial de uso, ou se o que ocorre é um acúmulo de funções em uma dada preposição, 

levando o falante a preferi-la, dada a sua polissemia. 

 

A questão do desbotamento semântico é comumente relacionada ao princípio 

funcionalista da iconicidade, tratado a seguir. 

 

 

3.2. Os Princípios da Iconicidade e da Marcação 

 

Gomes (1998), ao discutir a atuação de princípios funcionalistas no uso das 

preposições em verbos bitransitivos do PB, conclui que a alta frequência de uso da preposição 

para deve-se ao seu maior grau de iconicidade, em contraposição ao baixo índice de uso de a, 

menos icônica. 
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O princípio da iconicidade, caro aos funcionalistas em geral, prevê a existência de 

motivação e a correspondência de um-para-um na relação entre forma e função 

(BOLLINGER, 1977). No entanto, Givón admite a permeabilidade das estruturas, fato 

justificado pelas pressões de uso, e apoia uma visão mais realista sobre o papel da estrutura na 

linguagem humana (apud ABRAÇADO, op. cit., p. 25), que não defenda a total 

independência da estrutura, mas que também não a trate como totalmente irrelevante. Tal 

posicionamento vai ao encontro de Castilho quando esse afirma que 

 

(...) a correlação assimétrica entre funções e estruturas explica a 
heterogeneidade natural das línguas, fenômeno que tem sido considerado nos 
programas de pesquisa denominados “gramáticas em convivência”, 
“motivações em competição”, entre outros. Como decorrência disso, estudos 
funcionalistas privilegiam o estudo empírico de uma dada língua, indo dos 
usos para as estruturas, na pressuposição de que a forma da língua é 
determinada por seu uso. Muitas das estruturas, tradicionalmente vistas 
como arbitrárias, tiveram resgatada sua motivação discursiva. Isso não quer 
dizer que não se reconheça que estruturas muito cristalizadas de fato “se 
descolaram” de sua motivação discursiva, no estágio máximo de sua 
gramaticalização, que precede seu desaparecimento (op. cit., p. 73. Grifo 
nosso). 

 

Associados ao princípio da iconicidade estão os princípios da ordenação, da 

quantidade e da adjacência (ABRAÇADO, 2003, p. 25-27), ordenados a seguir. 

 

1. Princípio da ordenação: a ordenação dos elementos na cadeia sintática é 

determinada pelo grau de importância dado pelo falante a esses elementos, em 

uma determinada situação de interação. 

2. Princípio da Quantidade: quanto maior a quantidade de informação, maior a 

quantidade de forma. Aquilo que é mais simples e esperado se expressa por 

mecanismos menos complexos. 

3. Princípio da Adjacência: a distância linguística entre expressões corresponde à 

distância conceptual entre elas. 

 

Diante da atuação dos princípios associados à iconicidade, a análise realizada por 

Gomes (op. cit.), parece-nos, em um primeiro momento, contraditória, já que se levarmos em 

conta o princípio da adjacência, seria mais esperada, no contexto analisado, uma alta 

frequência de Ø ou de a, o que acarretaria maior integração entre verbo e objeto. No entanto, 
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como descrito anteriormente, os resultados da autora apontam para uma alta frequência do uso 

de para nas bitransitivas. 

 

Em sequência ao seu trabalho, Gomes atribui essa aparente contradição ao 

estigma conferido à variante Ø, o qual, segundo a autora, “(...) proporciona condições de 

propagação da variante para, que é mais “icônica”, ou mais transparente (...)” (op. cit., p. 68). 

Da mesma forma, o baixo índice de uso da preposição a é conferido ao seu status hiperformal 

no PB, o que coloca a preposição para em uma espécie de posição de neutralidade, ou seja, 

como menos marcada em relação à preposição a e à variante Ø. 

 

O princípio da marcação baseia-se em um mecanismo de constrastividade. As 

formas não-marcadas de uma língua diferem-se das marcadas por serem mais frequentes e 

menos complexas, ou seja, “uma forma linguística mais corriqueira, que apresenta alta 

frequência de uso, tende a ser conceptualizada de modo mais automatizado pelo usuário da 

língua” (CUNHA, 2009, p. 171). 

 

Podemos, então, concluir que a tese de Gomes parte do princípio de que o uso da 

preposição a e da variante Ø em sentenças bitransitivas é mais marcado, se levada em conta a 

forte atuação do componente social nos usos em questão. Análise com a qual concordamos e 

que será levada em conta em nossa pesquisa. No que diz respeito à preposição para, 

entendemos ser mais adequada a abordagem de Castilho (2010), que explica o fenômeno 

como resultante de um processo de regramaticalização. 
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3.3. O Fenômeno da Regramaticalização 

 

Um dos mais importantes pilares sustentadores do Funcionalismo Linguístico diz 

respeito à concepção de que a língua deve ser encarada “(...) do ponto de vista do contexto 

linguístico e da situação extralinguística. De acordo com essa concepção, a sintaxe é uma 

estrutura em constante mutação em consequência das vicissitudes do discurso” (KENEDY; 

MARTELOTTA, 2003). Segundo Martelotta (2008), há uma relação de simbiose entre 

discurso e gramática: 

 

(...) o discurso precisa dos padrões da gramática para se processar, mas a 
gramática se alimenta do discurso, renovando-se para se adaptar às novas 
situações de interação. (...) Essa é uma visão dinâmica da gramática, que 
prevê a atuação de mecanismos expressivos associados à subjetividade dos 
falantes, que recriam padrões gramaticais a fim de conferir força informativa 
ao discurso Da ritualização, consequente da repetição desses novos padrões, 
emerge a gramática (p. 63). 

 

Essa espécie de continuum, que vai do discurso à gramática, os funcionalistas 

nomearam gramaticalização, termo utilizado inicialmente por Meillet em seus estudos, 

publicados na coletânea Linguistique historique et lisguistique générale, em 1958 (cf. Mattos 

e Silva, 2008). 

 

Neves (2007) afirma que a gramaticalização reflete a relação entre gramática e 

funcionamento discursivo, ou seja, explica-se “(...) pela interação entre as motivações internas 

ao sistema e as motivações externas a ele” (op. cit., p. 20). 

 

Abraçado (2003) define a gramaticalização como um processo evolutivo a que se 

submetem construções relativamente livres no discurso (cuja forma idiossincrática é motivada 

pelos eventos da fala) que se transformam em construções relativamente fixas na gramática, 

vistas como arbitrárias. 

 

Segundo Castilho (2010) as propriedades gramaticais ativadas pelo processo de 

gramaticalização podem ser reativadas, levando à regramaticalização10 das construções. Tal 

                                                
10 Castilho observa que a noção de regramatizalição é captada pela literatura por meio dos termos 
poligramaticalização e reanálise. 
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fenômeno pode ser observado quando uma preposição simples combina-se com outra 

preposição. Um dos exemplos é o caso de desde: des (de + ex) + de. As formas praticamente 

sinônimas uniram-se, segundo Castilho (op. cit., p. 590), aparentemente porque foram se 

tornando opacas quanto à representação de espaço e após a junção, sofreram uma espécie de 

reativação semântica. 

 

O autor propõe (op. cit., p. 590) que façamos a análise etimológica de para, a fim 

de que compreendamos o processo de regramaticalização dessa preposição. O Quadro 4 

representa a análise proposta por Castilho. 

 
 
› per [Do lat. per.] Prep. Ant. Por = movimento através. 
 
› a [ Do lat. ad- < ad, prep. de acus.] Prep. = ‘aproximação’; ‘direção’ (...) 
 
› pera [Do lat. per, ‘por’, + ad, ‘a’] Prep Ant. Para. 
 
› para [Do lat. per + ad] Prep. 1. Us. nos seguintes casos entre outros. 1. Introduz complemento terminativo de 
verbos, substantivos e adjetivos que encerram ideia de direção, destino, fim, objetivo, relação. 
 
 

ad + per > pera (no galego-português) > para (no português e no galego contemporâneos) 

Quadro 4: Análise etimológica da palavra para. Fonte: Ferreira, 1999. 

 

A preposição para, com vimos, é resultado de uma junção: a preposição latina ad 

(indicadora de aproximação, direção) é reforçada pela também latina per (indicadora de 

movimento), resultando em pera > para, forma que sofre reativação semântica. A análise 

leva-nos à conclusão pretendida por Castilho: teria ocorrido um processo de 

regramaticalização no PB no que diz respeito à preposição atual para.  

 

Neves (1997, p. 130), invocando Du Bois (1985, p.363), afirma que a noção de 

gramaticalização e, consequentemente, de regramaticalização, “tem relação direta com a 

noção de que as gramáticas fornecem os mecanismos de codificação mais econômicos para 

aquelas funções da linguagem que os falantes mais frequentemente precisam cumprir”. 

Assim, o que os falantes mais usam seria mais bem codificado pelas gramáticas. Dessa forma, 

a atuação do fenômeno da regramaticalização deve ser vista como consequência das pressões 

de uso a que a gramática está constantemente sujeita e das quais resultam a sua constante 

(re)construção. 
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3.4. Parâmetros de Transitividade 

 

Além dos princípios teóricos até então descritos, em nossa pesquisa adotamos 

outra categoria de análise do Funcionalismo Linguístico, especificamente no que concerne aos 

Parâmetros de Transitividade (HOPPER & THOMPSON, 1980). 

 

Tradicionalmente, a transitividade é uma propriedade atribuída aos verbos. É o 

que nos ensinam alguns dicionários e gramáticas: 

 

Transitividade (zi). [De transitivo + -(i)dade.] S. f. 1. Qualidade ou estado 
de transitivo. 2. E. Ling. Propriedade que têm alguns verbos de se fazerem 
acompanhar de complementos (Ferreira, 1999). 
 
 
Transitividade (zi) sf (transitivo+dade) Gram 1 Qualidade de transitivo. 2 
Possibilidade de dar-se aos verbos transitivos a forma passiva (Michaelis, 
2009). 
 
 
O predicado verbal tem como núcleo, isto é, como elemento principal da 
declaração que se faz do sujeito, um verbo significativo. Verbos 
significativos são aqueles que trazem uma ideia nova ao sujeito. Podem 
ser intransitivos ou transitivos (Cunha e Cintra, 2008. Grifo nosso). 

 

Assim, são considerados verbos transitivos aqueles que possuem complemento 

(objeto) e verbos intransitivos aqueles que não possuem complemento. A presença ou a 

ausência de complemento costuma ser entendida como uma exigência do verbo – o termo 

regente – e depende de seus traços semânticos. 

 

Contrariamente ao que é postulado pela Gramática Tradicional, no Funcionalismo 

Linguístico a Transitividade (Hopper & Thompson, 1980) é entendida como uma propriedade 

global da cláusula, resultado da transferência da ação de um agente (A) para um paciente11 

(O). Envolve, dessa forma, no mínimo dois participantes e uma ação. Hopper e Thompson 

(op. cit.) propõem o isolamento de traços universais12, os quais formam um continuum e são 

responsáveis pelo menor ou maior grau de transitividade de uma cláusula.  

                                                
11 Hopper e Thompson não distinguem os termos “paciente” e “objeto”. Afirmam em nota que o termo 
“paciente” se refere a um O que, na verdade, é o destinatário da ação na relação transitiva (cf. p. 252) 
12 “Em sentido estrito, ‘universal linguístico’ é um termo designativo de uma propriedade que todas as línguas 
têm (por exemplo, todas as línguas têm elementos que são foneticamente vogais). Mais recentemente, admite-se 
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Parâmetros Alta Transitividade Baixa Transitividade 

Participantes 2 ou mais participantes, A e O 1 participante 

Cinese Ação Não-ação 

Aspecto Télico Atélico 

Punctualidade Punctual Não-punctual 

Volitividade Volitivo Não-volitivo 

Afirmação Afirmativo Negativo 

Modo Realis Irrealis 

Agentividade A agentivo A não-agentivo 

Afetamento do O O totalmente afetado O não-afetado 

Individuação de O O altamente individuado O não individuado 

Quadro 5: Parâmetros de Transitividade de HOPPER e THOMPSON. 
Fonte: HOPPER E THOMPSON, 1980. Tradução nossa. 

 

Em nossa pesquisa, como esperado, afetamento e individuação do objeto foram os 

parâmetros que mais se mostraram pertinentes e foram inseridos em nossos grupos de fatores 

de análise. 

 

Segundo Hopper e Thompson (op. cit.), o grau de transferência de uma ação está 

diretamente relacionado ao quão o O foi afetado pela ação imputada a A e expressa pelo 

verbo. 

 

Dessa forma, podemos afirmar que em (a) o objeto foi totalmente afetado, o que 

não parece ocorrer com tanta eficácia em (b): 

 

(a) João bebeu todo o leite. 

(b) João bebeu um pouco de leite. 

 

De acordo com a classificação de Borba e Dezotti (1985, apud Sperança e 

Ignácio, 2009), há quatro tipos de afetamento de complemento: mudança de estado físico ou 

psicológico; mudança de condição; mudança de posição e existência. São exemplos13 as 

seguintes cláusulas: 

                                                                                                                                                   
que os universais linguísticos não são absolutos, mas uma questão de grau ou tendência, de modo que refletem 
uma propriedade que se manifesta na maioria das línguas” (Cunha, In: Martelotta, 2009, p. 176). 
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(c1) A costureira rasgou o pano. 

(c2) A nota alegrou os alunos. 

(d) Dei um livro a Pedro. 

(e) Pus o livro na gaveta. 

(f) Maria fez um bolo. 

 

Em (c1) nota-se claramente que houve mudança de estado físico de O – foi 

rasgado. Considera-se também a mudança de estado psicológico, como ocorre em (c2). 

 

Em (d) ocorre a mudança de condição de O, em que esse deixa de pertencer a A e 

passa a pertencer a outro elemento (Pedro), geralmente também participante explícito da 

relação transitiva. 

 

A mudança de posição está exemplificada em (e), em que há o deslocamento de 

O de sua posição inicial para uma posição final ou transitória. 

 

A sentença (f) exemplifica o tipo de afetamento denominado existência, em que a 

transferência da ação não causa propriamente uma mudança em O, mas resulta em sua 

existência.  

 

Podemos notar, observando as sentenças (d) e (e), que apenas os complementos 

diretos são analisados em relação ao afetamento. No entanto, como nosso foco são os 

sintagmas preposicionados – e, como vimos, não é comum encontramos na literatura sobre o 

assunto autores que tratem também dos SPreps –, foi necessário buscar auxílio em uma teoria 

que levasse em conta essas estruturas no que diz respeito ao afetamento e à individuação. 

 

Ao tratar das construções bitransitivas no espanhol, Ortiz Ciscomani (2006) 

afirma que essas compõem um esquema complexo de forma e significado, em que seus 

constituintes – verbo, objeto direto e objeto indireto – possuem uma relação tão estreita, que a 

estrutura só pode ser analisada e descrita como um todo (p.587). 

 

                                                                                                                                                   
13 Exemplos mencionados pelos autores. 
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A partir da estrutura típica bitransitiva, da qual o verbo dar é tido como 

representativo, a autora caracteriza o evento de transferência como causativo e perfectivo, 

tendo como resultado um OI14 afetado ao término da ação. 

 
(...) la construcción típica con dar se construeye con un sujeto gramatical 
agente que dirige su fuerza hacia una entidad inanimada a la que manipula, 
el OD, que como consecuencia de tal acción concluye en el ámbito de 
control del OI. El OD es un tema o ente desplazado, movilizado, afectado en 
cuanto a que es transferido a la entidad OI. El OI, destino, meta o punto final 
de la trayectoria de un evento aspectualmente cerrado, perfectivo, resulta un 
recipiente, entidad también afectada positivamente al recibir en su dominio a 
la entidad movilizada (p. 620). 
 

Podemos agora notar que a descrição de Ortiz Ciscomani em relação ao 

afetamento de OI se enquadra no que Borba e Dezotti (op. cit., 1985) denominaram mudança 

de condição, em que ocorre a transferência de possessão de OD, o qual deixa de pertencer a A 

e passa a pertencer a OI. 

 

Nas construções bitransitivas, portanto, há uma espécie de concorrência de 

afetamento entre os objetos. No entanto, segundo a autora, o OI é a entidade em cuja esfera 

de interesse o evento de transferência tem lugar e que, ao término da ação, resulta afetado 

positivamente, consciente, interessado e beneficiado com o evento, ao receber e controlar o 

OD. Essa descrição, no entanto, refere-se à construção típica e, assim como a autora, 

deparamo-nos em nossa pesquisa com outras estruturas, em que OI não poderia ser 

considerado afetado. A fim de manter, então, a coerência na análise de nossos dados, 

depreendemos as restrições listadas a seguir, nas quais nos baseamos para manter ou retirar 

dados encontrados nos corpora analisados. 

 

1. Argumentos cumulativamente [–humanos] e [–concretos] tendem a não ser 

afetados. 

2. Argumentos formados por pronomes pessoais ou indefinidos são passíveis de 

afetamento quando possuem referente definido. 

                                                
14 No espanhol, assim como no galego, os complementos indiretos são marcados estritamente pela preposição a e 
diferem-se dos adjuntos, os quais podem ser marcados pela preposição para. Empregamos a nomenclatura 
utilizada pela autora para os tipos de complemento OI e OD, no entanto, adotaremos um ponto de vista 
semântico para a análise dos argumentos do verbo, baseado em Cançado (2009), o qual não diferencia 
complementos de adjuntos e considera ambos argumentos possíveis do verbo (cf Capítulo 4). 
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3. No imperativo não há possuidor de potencial de afetamento, pois o resultado da 

ação, apesar de esperado, não está previsto no momento da fala. 

4. O imperfeito utilizado como variante do futuro do pretérito tende a não afetar o 

objeto. 

 

Também a individuação de OI é considerada pela autora como fator de grande 

importância para a descrição das sentenças bitransitivas. Tipicamente, afirma Ciscomani, OIs 

individuados possuem núcleos (+ humanos), ou seja, ocorrências de núcleos (– humanos) 

levam a perda da individuação. Segundo Hopper e Thompson (op. cit.), há uma série de 

restrições relevantes para se analisar a individuação do objeto, reproduzidos no Quadro 6. 

 
O INDIVIDUADO O NÃO INDIVIDUADO 

Próprio Comum 

Humano, animado Inanimado 

Concreto Abstrato 

Singular Plural 

Contável Não-contável 

Específico, Definido Não-definido 

Quadro 6: Propriedades de individualização de O. 
Fonte: HOPPER & THOMPSON, 1980. Tradução nossa. 

 

Em nossa análise, consideramos também individuados os argumentos formados 

por pronomes anafóricos, desde que possuam referente individuado, sendo essa a restrição 

aplicada às propriedades inerentes à individuação consideradas por Hopper & Thompson (op. 

cit.). 

 

 

3.5. Perspectiva Adotada 

 

Com base no quadro teórico exposto, apresentamos os princípios e fenômenos 

que, em análise preliminar, pareceram-nos pertinentes a nossa pesquisa e que serão 

considerados nas análises dos dados do PB e do galego. 
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1. Traço [carga semântica]: analisaremos de que modo o traço incorpora-se às 

preposições a e para, ou desvincula-se delas, e se há perda ou integração a 

partir do processo de reativação semântica. 

2. Princípio da marcação: sua atuação será analisada a fim de buscarmos 

explicações funcionais para o uso de uma dada preposição em detrimento de 

outra (a ou para). 

3. Princípio da adjacência: sua atuação será investigada a fim de analisarmos se 

as construções em que ocorrem de modo intercambiável as preposições a e 

para no PB diferem estruturalmente em relação à distância linguística, o que 

implicaria, de um modo paralelo, diferença em termos de distância conceptual 

(CROFT, 1990, apud NEVES, 1997).  

4. Parâmetros de transitividade afetamento e individuação do objeto: serão 

analisados para avaliar em que grau a e para integram sentenças mais ou 

menos transitivas, ou seja, se o uso de uma ou outra preposição é relevante 

para a efetividade da transferência da ação. 

 

 

3.6. As Preposições a e para no PB e no Galego 

 

 

3.6.1. As Preposições a e para no PB 

 

As preposições contemporâneas a e para são ambas resultado de um processo de 

derivação latina. A forma ad, que já acumulava as acepções de direção, movimento para um 

ponto e aproximação, ainda em latim, podia significar “junção de um coisa com a outra” (Ilari 

et al., p. 740, 2008). Já a forma pera (per + ad), inicialmente marcadora de percurso em uma 

direção definida, passa a ter acrescentadas as noções de chegada e de permanência. 

 

Dessa forma, por expressarem a ideia de direção e por serem predominantemente 

ligadas a verbos, as preposições a e para são consideradas concorrentes no PB (Ilari et al., 

2008). Em português brasileiro contemporâneo, para passa a concorrer com a preposição a 

“em contextos de verbos de movimento” (idem, p. 737) e, como constatado em nosso estudo, 

em contextos de verbos de transferência e de comunicação. 
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Segundo Ilari et al. (op. cit.), semanticamente as preposições a e para são 

marcadas por uma espécie de quebra de continuidade de sentido; historicamente, eram 

utilizadas em construções espaciais e, hoje, tiveram seu uso transportado para construções de 

sentido temporal. Por terem como característica intrínseca a indicação do ponto final de um 

percurso, passam a ser também funcionais na indicação de tempo – quando o ponto de 

referência é uma expressão temporal – e também na indicação de outros sentidos derivados, 

graças a mecanismos metafóricos de transposição de esquemas. 

 

(...) o grande problema cognitivo que estimulou a criação das preposições foi 
o de representar linguisticamente o espaço. É um fato que as preposições 
formulam frequentemente uma experiência de natureza espacial, realizando 
um recorte específico numa configuração espacial mais complexa (por 
exemplo, a do trajeto); às vezes elas reelaboram o espaço graças ao mesmo 
mecanismo que está na base de todo processo metafórico: a transposição de 
esquemas (op. cit., p. 802). 

 

A abordagem cognitivista propõe que os sentidos prototípicos das palavras 

convivem com sentidos derivados, os quais aparecem a partir do surgimento de novas 

experiências corporais e de novas relações com o mundo que nos rodeia. No que concerne às 

preposições, as categorias relacionais de base Posição no espaço, Deslocamento no espaço e 

Distância no espaço são mobilizadas pela língua, que projeta sobre elas novos papéis 

semânticos, instituindo, assim, sentidos derivados (op. cit., 2008). 

 

Nesta pesquisa assumimos que os usos linguísticos refletem as diferentes 

percepções que temos em relação a nós mesmos e ao ambiente; percepções que mudam ao 

longo do tempo e que dependem de fatores sociais, culturais e políticos, além de linguísticos. 

Nesse sentido, a comparação entre o PB e o galego, dentro deste recorte sincrônico, não 

reflete apenas usos distintos, mas diferentes maneiras de perceber o mundo. 

 

Apresentamos, a seguir, descrições15 de uso das preposições a e para no PB, com 

base em Neves (2011) e Ilari et al. (2008).  

 

 

                                                
15 A exposição não pretende ser exaustiva nem conclusiva, levando-se em conta as constantes mudanças a que a 
língua está sujeita. 
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A preposição a no PB 

 

Partindo das diversas possibilidades inerentes à língua em uso, Neves (2011) 

descreve detalhadamente o comportamento das preposições segundo a funcionalidade de seu 

emprego no sistema de transitividade do PB. O quadro16 a seguir resume o funcionamento de 

a como introdutora de complementos verbais17 (p.603). 

 
A preposição a funciona como introdutora de complementos verbais 

que se referem a: 
um ponto de chegada ou ponto final de referência (meta); 

um ponto de origem;  

um objeto não afetado pela ação verbal;  

um destinatário ou receptor da ação verbal;  

um beneficiário;  

um experimentador de um estado ou processo;  

uma causa;  

um fim, destino ou utilização;  

um complemento afetado pela ação;  

um complemento efetuado pela ação;  

um locativo e  

um objeto direto preposicionado. 

Quadro 7: Tipos de complementos verbais introduzidos pela preposição a. 
Fonte: cf. Neves, 2011. 

 

Quanto às relações semânticas estabelecidas pela preposição a, Neves as 

subdivide de acordo com os dados expostos no Quadro 8 (p. 617). 

                                                
16 Buscamos, através da confecção dos quadros, facilitar o acesso aos dados disponibilizados pela autora. No 
entanto, algumas subclassificações não foram consideradas (cf. Neves, 2011). 
17 Além de introduzir complemento verbal, a preposição a, segundo a autora, acumula as funções de introdutora 
de complemento de adjetivo, de substantivo e de advérbio, introduz sintagma de função predicativa, compõe 
perífrases verbais, construções deônticas e a construção a + infinitivo, casos que não serão focados nesta 
pesquisa. 
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Relações semânticas 

de tempo; 

de lugar; 

de proximidade ou contiguidade; 

de exposição; 

de instrumento; 

de modo; 

de causa; 

de conformidade; 

de assunto ou referência; 

de limite superior; 

de restrição ou limitação; 

de preço; 

de fim; 

de termo de movimento e 

de condição. 

Quadro 8: Relações semânticas estabelecidas pela preposição a. 
Fonte: cf. Neves, 2011. 

 

Do ponto de vista cognitivo, Ilari et al. (2008) propõem que as relações 

estabelecidas pela preposição a sejam representadas pelos esquemas cognitivos de Espaço 

estático, Espaço dinâmico, Tempo estático e Tempo distributivo. 

 

De acordo com os autores, além de transportar a ideia de trajeto do campo 

espacial para o temporal, a preposição a é ainda utilizada para definir papéis como 

destinatário (meta) e beneficiário.  

 

Sintaticamente, a preposição a pode funcionar como introdutora de adjuntos, de 

complementos e predicativos, além de introduzir sentenças infinitivas. Esse comportamento, 

somado à possibilidade de a preposição ser amalgamada a outros itens lexicais, ao fato de ter 

um “valor semântico bastante esvaziado” (Ilari et al., p.743) e de formar locuções diversas 
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(adverbiais, prepositivas e conjuntivas), confirma o alto grau de gramaticalização em que se 

encontra a preposição. 

 

Os modelos cognitivos residuais considerados por Ilari et al. (op. cit.) para 

descrever a preposição a são os de modo e instrumento, os quais contêm algumas expressões 

consideradas fixas no PB, como em à vontade. No entanto, é interessante notar que diversos 

desses usos já possuem concorrentes no PB – à mão/com a mão; a cavalo/de cavalo; aos 

pedaços/ em pedaços (p. 743). 

 

A preposição para no PB 

 

Na descrição de Neves (op. cit.), a preposição para funciona no sistema de 

transitividade introduzindo os complementos verbais18 descritos no Quadro 9, a seguir. 

 
A preposição para funciona como introdutora 

de complementos verbais que se referem a: 

um ponto de chegada, um destino, um ponto final; 

um receptor; 

um beneficiário; 

um ponto de referência no futuro e 

uma finalidade. 

Quadro 9: Tipos de complementos verbais introduzidos pela preposição para. 
Fonte: cf. Neves, 2011. 

 

Quanto às relações semânticas das quais participam a preposição para, Neves as 

subdivide de acordo com o Quadro 10. 

                                                
18 Além de introdutora de complemento verbal, a preposição para, segundo a autora, acumula as funções de 
introdutora de adjetivo, substantivo e advérbio, casos que não foram contemplados na pesquisa. 
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Quadro 10: Relações semânticas estabelecidas pela preposição para. 

Fonte: cf. Neves, 2011 
 

Sintaticamente, a preposição para introduz tanto adjuntos como complementos e 

funciona como predicadora na sentença. Integra, ainda, locuções prepositivas como para com, 

frases feitas como dar/não dar bola para alguém (Ilari, 2008, p. 738) e pode ser usada com 

um valor de finalidade, podendo ser confundida como uma conjunção final.  

 

De acordo com Ilari et al.(op. cit.), “tudo isso indica que ela está num alto grau de 

gramaticalização” (op. cit., p. 739), o que é reafirmado pela “frequência com que essa 

preposição se contrai com outros itens lexicais na linguagem oral” (p. 738).  

 

Do enfoque cognitivista, segundo os autores, a preposição para teve seu sentido 

de base transportado “naturalmente do espaço para o tempo e a finalidade, além de outros 

tipos de relações” (Ilari et al., p. 664).  

 

Dentre os esquemas cognitivos que podem representar os significados da 

preposição para, são destacados por Ilari os de Espaço estático, Espaço dinâmico e Tempo 

dinâmico. 

 

Relações semânticas 

de especificação; 

de direção; 

de tempo; 

de duração; 

de opinião; 

de delimitação; 

de finalidade; 

de condição; 

de consequência; 

de lugar; 
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As relações residuais estabelecidas pela preposição para, citadas por Ilari et al., 

são resultantes do uso dativo da preposição; nesse caso, a ação é direcionada a outro 

participante, cujo papel temático Ilari denomina experienciador. Essas relações estão 

inseridas em contextos de verbos de transferência e de comunicação. Nesse caso, trajetória  

A → B é composta por três participantes: o responsável pela transferência da ação, o receptor 

final e o participante que sofre deslocamento de A para B. Criamos a seguinte representação 

do esquema cognitivo a fim de simbolizar o direcionamento da ação: 

 

 

 
Figura 6: Representação do esquema cognitivo – direcionamento da ação em contextos de verbo de 

transferência e de comunicação. 

 

3.6.2. As Preposições a e para no Galego 

 

Segundo Alvarez et al. (1992), no galego, as preposições a e para são utilizadas 

em alternância com verbos de movimento para indicar objeto, intenção ou finalidade do 

movimento. Diferenciam-se essas pelo fato da segunda acrescentar uma ideia de permanência 

no lugar, “polo menos o tempo necesario para executa-lo que motiva o desprazamento” (op. 

cit., 506). 

 

Da extensão de sentido da expressão de movimento físico, chega-se à expressão 

de futuridade, usual em perífrases com os verbos haver, estar e andar – os últimos com valor 

de futuridade imediata, podendo alternarem-se os usos das preposições a e para. 

 

Hante a moler a paus. 
Está a/para morrer. 
Andan a/para saír. 
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O quadro a seguir descreve os sentidos básicos e derivados de a e para no galego, 

de acordo com Alvarez et al. (op cit.): 

 

 SIGNIFICADOS BÁSICOS OUTROS 

 
 

A 

DESTINO I: Marchar a Guitiriz. Caer ó mar. 
II: Durmiu das doce ás oito. 
III: Cheguei a unha conclusión. 

 MODO: Pescar á liña. 
 FIN: Vin a Santiago a un   
congreso. 
 DISTRIBUCIÓN: Tocades a tres 
pesos. 
 PREZO: Véndenos a 250 pts. 

SITUACIÓN I: Están á esquerda. 
II: Estamos a luns. Chegaron á 
noite. Chega ás dez. 

PARA DIRECCIÓN I: Marchar para moi lonxe. Seguir 
para o leste. 
II: Xa van para as doce. Chegará 
para luns. 
III: Estudiou para avogado. 

 BENEFACTARIO: Traio regalos 
para Brais. 
 FIN: Ergueuse para almorzar. 
 MODALIZADOR: Para min, isto 
non ten amaño. 

Quadro 11: Significados. 
Fonte: cf. Alvarez, et al., 1992. 

 

Na descrição sintática do complemento/objeto indireto, Alvarez (op. cit.), apesar 

de atribuir à preposição a o papel de principal nexo relacional utilizado no galego – o que 

ficou realmente constatado na análise de nossos dados –, considera também a utilização da 

preposição para, em relações que envolvem “o posuidor do obxecto directo” (p. 522). 

 
Compreille uns libros a Xoán (del ou para el).  
                                                               (idem) 
 

Nesse tipo de contexto, no entanto, há de se atentar para o fato de que, no galego, 

o uso da preposição para marca a presença do beneficiário da ação, que pode ser marcada, de 

igual forma, pela preposição a. No entanto, em contextos em que não há de fato um 

beneficiário, não há possibilidade de uso da preposição para; nesses casos, há um 

complemento meta, que não se beneficia da ação. 

 
Levallo ó obrigo á Tia Lucinda. (o casaco será entregue à tia, mas ela poderá não ser possuidora do objeto) 
 

Apresentaremos, a seguir, descrições mais detalhadas de uso das preposições a e 

para no galego, com base em Alvarez et al. (1992, 2002) e Freixeiro Mato (2000). 
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A Preposição a no Galego  

 

A preposição a, utilizada diante de substantivo, assinala uma localização fixa no 

espaço, que é resultado do término de um movimento. A localização, de acordo com Alvarez 

et al. (op. cit.), pode ser igualmente temporal ou nocional.  

 

Frequentemente, a ideia de direção é mais acentuada do que a de término do 

movimento. Nesses casos, alterna-se o uso da preposição a com cara a e contra. 

 
Teñen unha casa aí á parte de Arzua. 
                                               (p. 478) 

 

Além disso, pode a preposição a ser situacional, contendo o traço de localização, 

mas não o traço de término do movimento, fato que a faz ser tão frequente em expressões de 

tempo, idade, hora e distância. Alternar-se, nesse caso, com en e xunto. 

 
Deume unha dolor ó costado. 
A aquel tempo cinco pesos eran moitos cartos. 
Morreu ós oitenta anos. 
                         (p. 479) 
 

Suas extensões de sentido permitem que seja utilizada também para indicar 

exposição a agentes meteorológicos ou físicos, distribuição proporcional, preço, meio, 

instrumento, procedimento ou método, modo. 

 

Diante de infinitivo, fazendo ou não parte de uma perífrase verbal, é utilizada:  

 

à no denominado “infinitivo xerundial” (op. cit., p. 481), em que precede ao 

infinitivo para expressar valor adverbial ou aspecto imperfectivo; 
Saíram a correr de alí. 

 

à depois de venha, volta, o auxiliar voltar ou verbos de significado similar, para 

expressar repetição da ação; 
Volveron a prender lume no monte. 
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à na estrutura a + infinitivo, com valor perfectivo; 
A faceres isso, chámame. 

à com os auxiliares chegar e vir, formando perífrase aspectual terminativa; 
Deus queira que nunca chegue a ver tal cousa. 

 

à com verbos de movimento, em alternância com para, para indicar o objeto, 

intenção ou finalidade do movimento. 
Viñeron especialmente desde a Proba a falar co conselleiro. 

 

à com verbos como botar(se), brincar, saltar, pegar, soltar-se, tirar, por, passar, 

romper, correr, começar, formando perífrases aspectuais incoativas. 
Rompeu a chorar. 

 

À descrição de Alvarez somaremos a de Freixeiro Mato (2000), o qual indica 

outros usos da preposição a, distribuídos no Quadro 12. 

 
Usos derivados da preposição a Exemplos 

- com complemento circunstancial de lugar ‘a 
onde’; 

Quixen chegarme a Ela e xoellado 
rezarlle, ó fin, o antigo amor gardado 

- com complemento circunstancial de tempo; Em nebra enmaruxadas, à mañá 
choran bágoas sin ollos, case estrelas 

- em expressões adverbiais de tempo e de modo; Sinto ás veces as horas no meus ombros 
 
- com valor final, equivalendo a para; 

O Cosme foise a Madrid prescindindo da miña 
intervención, a ver ó comerciante de xoias 
Moisés Frankl. 

- como elemento de união entre quantificadores, 
para expressar a maneira em que se distribuem as 
quantidades. 

Un a um, dous a dous e cento a cento 
os dias foron indo (todo pasa) 

Quadro 12: Usos derivados da preposição a. 
Fonte: cf. Freixeiro Mato, 2000, p. 546. 

 

A preposição a, em galego, é marca formal de complemento indireto, e a sua 

omissão não é frequente nesse contexto, como nos afirma Alvarez et al. (2002): “OI sempre 

con a, sen posibilidade de omisión da preposición”. 

 

É também a preposição a cada vez mais utilizada no galego em complementos 

diretos de pessoa. Uso esse considerado influência do espanhol. No entanto, é certo que já se 

podiam testemunhar usos da preposição a junto a complementos diretos em textos 

representantes do início da escrita galega. Sabe-se, portanto, que houve uma progressão 

histórica, a qual começa com o uso de a diante de pronomes pessoais tônicos e vai ganhando 
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novos contextos (ALVAREZ, 2011). Não estamos negando, com isso, a atuação do espanhol 

como “acelerador” desse processo – nem é ponto principal de nossa pesquisa discutir a 

questão –, mas entendemos como necessário deixar clara nossa posição acerca da necessidade 

de se lançar um olhar mais abrangente à questão. 

 

Uma despretensiosa comparação pode trazer alguma luz à questão, já que o uso da 

preposição a como marca possível de complemento direto é também encontrado no PB. 

Denominado pelas gramáticas normativas brasileiras como objeto direto preposicionado, a 

esse tipo de complemento acrescenta-se a preposição a, assim como no galego, a contextos 

passíveis de equívocos de interpretação – pela necessidade de identificação desse 

complemento dentro da construção como “não-sujeito” – e a complementos tipicamente 

humanos.  

 
Ao pai culpou o filho. / O pai culpou o filho. 
É essencial amar aos pais. 
 

O fato de o uso ocorrer da mesma forma – mas, não com a mesma frequência – no 

PB, leva-nos a crer que o uso da preposição a no galego, nesses contextos, não pode ser 

atribuído somente à influência do espanhol, mas a um conjunto de influências pancrônicas. 

Não podemos, nesta pesquisa, fazer afirmações mais severas a respeito, pois, como dito 

anteriormente, não é ponto principal de nossa pesquisa discutir a questão. Deixaremo-na, 

então, para outra pauta e retornaremos à descrição do uso da preposição a em contextos de 

complemento direto. 

 

No galego, o complemento direto não é marcado, em geral, por preposição. No 

entanto, em alguns casos, o uso da preposição a se faz necessário pela necessidade de 

identificação desse complemento dentro da construção como “não-sujeito”. 

 
A razón última da presencia desta preposición no OD é marca-la unidade 
(frase ou oración) como ‘non Sux.’, de aí que se asocie de preferencia a 
aquelas que teñen un referente [+humano], pois son as que teñen capacidade 
para ser Sux.-Ax. Esta prep. a é a típica do OI (habitualmente tamén 
[+humano]), e por iso nalgúns casos estes OD con a mesmo levaron ó uso de 
clíticos en dat.: molestounos / molestoulles, agradounos / agradoulles... 
(ALVAREZ; FERREIRO, 2002, s/p). 
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Alvarez et al. (op cit.) afirmam que, no estado atual da língua, a preposição a é 

obrigatória com pronomes pessoas tônicos – sempre redobrados por um clítico –, com o artigo 

indefinido un, com o pronome todos (quando faz referência a pessoa), com o identificador 

calquera autônomo e [+ humano], em construções de reciprocidade um a(o) outro e em 

estruturas de comparação entre complementos direitos. É também praticamente obrigatório o 

uso do nexo com nomes próprios de pessoa.  

 
Onte á noite non as vin a elas na Quintana. 
Vin a Carme e a Pedro no Obradoiro. 

 

Além disso, o uso da preposição a no galego vem-se generalizando e tornando-se 

cada vez mais presente em construções com outros pronomes que têm referentes de pessoa. 

No entanto, asseguram os autores, “con eles, a constancia de uso de a non atinxe por igual nin 

a tódolos pronomes nin a tódolos falantes” (op cit, s/p). 

 

A descrição do uso da preposição a no galego e a análise do corpus levou-nos a 

concluir que a preposição a, no galego, parece sofrer uma espécie de “alargamento” 

funcional, assim como parece ocorrer com a preposição para no PB.  

 

A Preposição para no Galego 

 

A preposição para, de acordo com a descrição de Alvarez et. al. (op. cit.) indica 

direção ou aproximação no espaço ou no tempo e, no galego, pode alternar-se com cara a e 

contra. Diferencia-se, no entanto, da preposição a por indicar certa permanência no lugar.  

 

Por indicar progressão do movimento para o término, é também utilizada com o 

valor derivado de finalidade ou destino, como é o caso do exemplo a seguir, no qual a 

preposição aponta para o destinatário final da ação ou, em termos de papel temático, o 

beneficiário. 

 
Entregáronnos unha encarga para ti.  
                                               (p. 506) 
 

Outros valores derivados são os de aproximação, em expressões temporais, e o de 

expressão de opinião. 
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Mércocho para o verán. 
Para min non hai terra como ela. 
                                 (p. 506/507) 
 

À descrição de Alvarez et. al. (op. cit.) adicionaremos novamente a de Freixeiro 

Mato (op. cit.), a qual se encontra no Quadro 13, a seguir. 

 
Usos derivados da preposição para Exemplos 

- seguida de infinitivo, exprime finalidade. Para aprenderes tes de atender. 
- seguida de substantivo ou pronome, expressa 
destino. 

Estuda para enxeñeiro. 

- seguida de advérbio de lugar, indica aproximação 
e tempo limite ou fixado. 

Para trás. 
Para mañá. 

- precedida do verbo ir, pode indicar ideia 
aproximada de tempo transcorrido. 

Vai pra tres anos que morreu. 

Quadro 13: Usos derivados da preposição para. Fonte: cf. Freixeiro Mato, p. 56. 

 

Após a descrição dos usos das preposições tanto no PB quanto no galego, 

podemos notar que, no uso da preposição para, há uma simplificação tanto no quadro que 

indica os tipos de complementos que a preposição introduz quanto no que indica as possíveis 

relações semânticas que para estabelece. 
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CAPÍTULO 4. QUADRO METODOLÓGICO 

 

 

4.1. Contribuições da teoria Variacionista 

 

 

Mollica (2004, p. 10) descreve a variação linguística como “um fenômeno 

universal [que] pressupõe a existência de formas linguísticas denominadas variantes”. As 

variantes, por sua vez, são denominadas como “as diversas formas que configuram um 

fenômeno variável, tecnicamente chamado de variável dependente” (op. cit., p. 11): 

 
Uma variável é concebida como dependente no sentido que o emprego das 
variantes não é aleatório, mas influenciado por grupos de fatores (ou 
variáveis independentes) de natureza social ou estrutural. Assim, as variáveis 
independentes ou grupos de fatores podem ser de natureza interna ou externa 
à língua e podem exercer pressão sobre os usos, aumentando ou diminuindo 
sua frequência de ocorrência (idem). 

 

A existência de fenômenos variáveis só nos é plausível se considerarmos a língua 

um sistema estruturado e heterogêneo, o que, a princípio, pode parecer contraditório. No 

entanto, a relação direta entre estrutura e homogeneidade, proposta por Saussure19, mostra-se 

inadequada na medida em que não leva em conta o papel da interação social.  

 

Assim, afirma Lucchesi (2004, p 49): 

 
A concepção de língua como um sistema unitário, homogêneo e fechado em 
sua lógica interna apoia-se decisivamente na ideia de que a língua se impõe 
de maneira inexorável ao indivíduo. Assim sendo, o sistema estaria imune às 
intervenções das relações sociais. (...) Mostra-se, assim, insatisfatória a visão 
da língua e dos fatos sociais como “exteriores ao indivíduo”, pois não apenas 
a sua criação, mas também a sua conservação e mudança, são determinadas 
pelas relações sociais que se estabelecem entre os indivíduos da sociedade. 

 

O autor resume o seguinte ponto de vista de Labov (2006, p. 125): 

 

                                                
19 “Enquanto a linguagem é heterogênea, a língua assim delimitada é de natureza homogênea: constitui-se num 
sistema de signos onde, de essencial, só existe a união do sentido e da imagem acústica, e onde as duas partes 
são igualmente psíquicas”. (SAUSSURE, 2006, p. 23) 
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A associação entre estrutura e homogeneidade é uma ilusão. A estrutura 
linguística inclui a diferenciação ordenada dos falantes e dos estilos através 
de regras que governam a variação na comunidade de fala; o domínio do 
falante nativo sobre a língua inclui o controle destas estruturas heterogêneas. 

 

É também Labov, em seu estudo sobre o grau de centralização dos ditongos /ay/ e 

/aw/ em Marthas’s Vineyard, visando à comprovação do papel da interação social na 

mudança linguística, que afirma:  

 
(...) não se pode entender o desenvolvimento de uma mudança linguística 
sem levar em conta a vida social da comunidade em que ela ocorre. Ou, 
dizendo de outro modo, as pressões sociais estão operando continuamente, 
não de algum ponto remoto no passado, mas como uma força social 
imanente agindo no presente vivo. (2008, p. 21). 

 

Outro conceito fundamental para entendermos a teoria Variacionista é o da 

equivalência semântica: “um estudo variacionista requer a equivalência no nível 

semântico/denotativo entre as variantes” (Silva, 2004).  Ou, nas palavras de Labov (2009)20: 

“the systematic study of variation begins with the finding of inherent variation in the 

realization of a linguistic variable: two alternatives ways of saying the same thing”. 

 

Há discussões acerca de essa exigência ser ou não cumprida fora do nível 

fonológico. Lavandera, considerada discípula de Labov, em Variación y significado, afirma: 

 
El pro propósito de este trabajo es demostrar que em el estado actual de la 
investigación sociolinguística, resulta inadequado extender a otros niveles de 
análisis de la variación, la noción de variable sociolinguística desarrollada 
originariamente sobre la base de datos fonológicos. Los estudios 
cuantitativos de variación que se ocupan de alternâncias morfológicas, 
sintácticas y léxicas sufren de la falta de una teoria bien organizada de los 
significados (1984, p. 37). 

 

No entanto, de acordo com Silva (op, cit., p. 69), para Labov, o que realmente está 

em jogo é “a manutenção do valor de verdade, do significado referencial (...)”. Essa extensão 

do conceito de equivalência semântica torna a noção de significado mais estrita e permite a 

análise de outros fenômenos, que não os fonológicos, a partir do método variacionista. 

  

                                                
20 Trecho de Enigmas of uniformity, trabalho apresentado em Ottawa, Canadá, em 24 de outubro de 2009. 
Disponível em: <http://www.ling.upenn.edu/~wlabov/PowerPoints/PowerPoints.html>. 
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Gorski (1994) discute a questão de se utilizar em um estudo funcionalista o 

instrumental metodológico variacionista. De acordo com a autora, o método, originariamente 

destinado a análises em nível fonológico, tem sido cada vez mais empregado no tratamento de 

fenômenos sintáticos e discursivos que não se enquadram perfeitamente dentro dos 

parâmetros exigidos para que um fenômeno seja considerado variável: manutenção do 

significado e possibilidade de ocorrência num mesmo contexto. 

 

Conforme assinala a autora, é discutível classificar um fenômeno sintático como 

variável, já que cada maneira de se dizer alguma coisa remete a um sentido diferente, com o 

agravante de que, muitas vezes, construções supostamente variantes apresentam-se em 

distribuição complementar. 

 

No entanto, mais recentemente, o instrumental quantitativo variacionista tem sido 

empregado na análise de alguns fenômenos de natureza discursiva, que não se configuram 

como regras variáveis, demonstrando sua utilidade na sustentação de hipóteses 

qualitativamente investigadas, ou mesmo fornecendo elementos para a caracterização do 

fenômeno analisado (Abraçado, 2003; Louzada, 1992 e Gorski, 1994, entre outros). 

 

Assumimos, dessa forma, o acolhimento de contribuições metodológicas da 

sociolinguística para a análise dos dados extraídos de nossos corpora. No entanto, não 

realizamos uma análise variacionista stricto sensu. 

 

 

4.1.1. Goldvarb 
 

Como ferramenta auxiliar na análise estatística dos dados, utilizamos o Goldvarb, 

programa desenvolvido para realizar análise de regra variável, largamente utilizado na 

sociolinguística. 

 

Realizamos o processamento dos dados de forma a obter o cruzamento entre os 

usos de a e para em contextos de verbo de transferência e de comunicação, e os grupos de 

fatores a seguir, consideramos nesta pesquisa: 
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Usos de a e para em contextos de verbos de 
transferência / comunicação 

Grupos de fatores 

 
 
 

Verbos de transferência 

1. Arranjos encontrados 
2. A3 concreto/ abstrato21 
3. Individuação do objeto A3 
4. A3 [±] humano 
5. Afetamento do objeto A3 
6. Papel temático de A3 
7. Falante 

 
 

Verbos de comunicação 

1. Arranjos encontrados 
2. A3 concreto/ abstrato 
3. Individuação do objeto A3 
4. A3 [±] humano 
5. A2 lexical/ oracional 
6. A2 discurso direto/ indireto 
7. Afetamento do objeto A3  
8. Falante 

Quadro 14: Usos de a e para em contextos de verbos de transferência e de comunicação X grupos de fatores. 

 

Os resultados referentes ao cruzamento de dados encontram-se no capítulo 5, 

Resultados encontrados. 

 

4.1.2. Teste do Qui Quadrado – χ2 
 

O teste do χ² é uma ferramenta que visa à análise da confiabilidade estatística de 

dados, no caso de amostras muito pequenas – mínimo de cinco dados – como é o caso de 

nossa amostra de falares galegos. 

 

Quando utilizado em análises estritamente matemáticas, o teste tem como objetivo 

comprovar a aleatoriedade dos resultados encontrados. Por exemplo, ao jogarmos um dado, há 

seis possibilidades de resultado – do número um ao número seis. Estatisticamente, espera-se 

que, a cada dez jogadas, haja um número máximo de repetições de resultado. Ou seja, se a 

cada dez jogadas, nove resultarem no número três, saberemos que, estatisticamente, esses 

resultados não são confiáveis. Em outras palavras, o dado está viciado.  

 

O teste do χ ² é utilizado, então, para garantir que os resultados sejam aleatórios. 

Para isso, o teste deve resultar em um número menor do que 3,822. Para obtenção do 

resultado, utiliza-se a seguinte fórmula: 

                                                
21A = argumento, nesse caso interno. 
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χ 2 = Σ[(o – e)2/e] 

o = frequência observada  
e = frequência esperada  

 

No caso de dados linguísticos, o teste do χ2 é utilizado para testarmos se 

resultados encontrados não são aleatórios, ou seja, representam tendências  como, por 

exemplo,  para atestar se o emprego recorrente de uma preposição em dado contexto é ou não 

aleatório.  Dessa forma, nossos resultados devem sempre ser maiores do que 3,8. 

 

Aplicamos o teste aos dados do PB e do galego, e os separamos em dois grandes 

grupos:  

 

1. Contextos em que o argumento A3 ocorreu introduzido pela preposição a ou pela 

preposição para, junto a verbos de transferência. Nomeamos o grupo 1 como contextos de 

verbos de transferência. A seguir, exemplos do PB e do galego, respectivamente: 

 

1.1. 

1.1.a. Ele vai lá fazer biscate e tudo, ela dá um maço de cigarro a ele e pronto. (ACF04) 

1.1.b. Com o dinheiro que sobrar, eu dou um pouco para minha mãe, para o meu pai, ajuda lá a 

minha sogra também, aí, não é?  
 
1.2. 

1.2.a. – A ver, tès que darlle cama è estes dous rapaces è cena.  

1.2.b. [A parte dos cabalos son do Santo. Ese Santo ê o san Lourenzo, que había unha señora, 

unha vèlla], que non tiña herdeiros è deixou as bestas pró santo.  
 

 

2. Contextos em que em que o argumento A3 ocorreu introduzido pela preposição a ou 

pela preposição para, junto a verbos de comunicação. Nomeamos o Grupo 2 como 

contextos de verbos de comunicação. 

 

2.1. 

2.1.a. – agora aí é que eu pergunto a você, quando eu digo a você: se fosse cada um honesto um 

pouquinho, não precisava ser muito, não teria esses negócio, é monopolismo aí de escola de 

samba, esses negócio todo.  

                                                                                                                                                   
22 Por serem da alçada estatística as razões matemáticas pelas quais os resultados devem ser menores ou maiores 
do que 3,8, não nos “aventuraremos” a explicá-las. Para entender melhor sobre o assunto, cf. SPIEGEL, 1975. 
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2.1.b. Bem, um dia de trabalho meu é- como mesmo eu falei para vocês, eu pego das seis e largo 

às oito.  

 

2.2. 

2.2.a. Cando chegou o marido á casa, chegou antes có cura, è chegou è díxolle á mullèr si 

estaban as perdices preparadas.  

2.2.b. Dicía, faláballe prá xente que llo compraban, pòs decíase: 

 – Ah, vímo-lo neghro.   

 

Os quadros a seguir apresentam os resultados numéricos: 

 
Teste χ² - galego 

Grupo 1: contextos de verbos de transferência χ ² = 14,52 (> 3,8) 

Grupo 2: contextos de verbos de comunicação χ ² = 4,63 (> 3,8) 

Quadro 15: Teste do χ² aplicado ao número de dados do galego. 

 
Teste χ² - PB 

Grupo 1: contextos de verbos de transferência χ ² = 10,12 (> 3,8) 

Grupo 2: contextos de verbos de comunicação χ ² = 9,8 (> 3,8) 

Quadro 16: Teste do χ2 aplicado ao número de dados do PB. 

 

Aplicados ao teste, o número de dados do galego e o número de dados do PB, 

tanto no que se refere aos verbos de comunicação quanto aos verbos de transferência, tiveram 

sua confiabilidade afirmada, ou seja, são passíveis de análise. 

 

Apesar da comprovação estatística obtida, consideramos esta pesquisa de base 

quali-quantitativa, dada a quantidade de dados encontrados no corpus galego.  

 

 

4.2. Os Corpora – Condições Discursivo-Pragmáticas 

 

Os dados analisados foram extraídos da Amostra Censo23 (Projeto Censo da 

Variação Linguística no Rio de Janeiro, PEUL/UFRJ), no que concerne à variedade carioca 

                                                
23 Disponível em: <http://www.letras.ufrj.br/peul/censo80.html>. 
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do PB, e do corpus A Nosa Fala24 (Arquivo Sonoro de Galícia, ILG), no que se refere à 

variedade galega. 

 

O corpus brasileiro Amostra Censo, criado sob a coordenação de Anthony Julius 

Naro, é constituído por 64 amostras da fala carioca, registradas durante o século XX, no 

período compreendido entre os anos de 1980 e 1982. Do total de amostras foram analisadas as 

falas de 14 informantes, 7 homens e 7 mulheres, dos quais seis estavam dentro da faixa etária 

de 14 a 25 anos, quatro dentro da faixa de 26 a 49 anos e também quatro acima de 49 anos. O 

grau de escolaridade dos informantes os subdivide em dois grupos: o primeiro grupo, com até 

4 anos de escolaridade, é composto pela maioria dos informantes (9 falantes) e o segundo, 

com até 11 anos de escolaridade é composto por 5 informantes. É importante esclarecer que, 

entre esses 5 informantes, apenas dois possuem os 11 anos de escolaridade, equivalentes ao 

tempo necessário para a conclusão do Ensino Médio. A pouca escolaridade dos informantes, a 

nosso ver, traz mais confiabilidade à análise que desenvolvemos, uma vez que implica menos 

pressão normativa a sua fala. 

 

O corpus galego A Nosa Fala é formado por um conjunto de 43 amostras rurais 

de fala, pois, como já mencionamos, é no meio rural que se encontram os falantes galegos 

mais enraizados, com menos interferência do castelhano. Os dados coletados se dividem entre 

os blocos linguísticos ocidental (15 amostras), central (19 amostras) e oriental (9 amostras) e 

foram escolhidos por estarem em consonância com os princípios para comparação entre o 

galego e o português brasileiro25, parte integrante do projeto Variação e mudança no sistema 

linguístico histórico galego-português, citado em introdução a esta pesquisa. As gravações 

foram registradas entre os anos 70 e 90 do século XX e fazem parte do acervo do Consello da 

Cultura Galega, Instituição criada por determinação do Estatuto de Autonomia da Galícia, 

que tem como objetivo defender e promover os valores culturais do povo galego. 

 

                                                
24 Disponível em: <http://www.consellodacultura.org/arquivos/asg/anosafala.php>. 
25 “O termo da comparação não poderá ser exclusivamente a atual norma culta do galego, nem o galego literário 
que se foi formando durante os séculos XIX e XX. Deverão se privilegiar os textos medievais redigidos no 
território galego, os escassos testemunhos escritos com que contamos do século XVI ao séc. XVIII e os corpora 
dos falares rurais atualmente disponíveis” (Projeto Variação e mudança no sistema linguístico histórico 
galego-português, p. 5. Grifo nosso). 
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Figura 7: Mapa dialetal da Galícia. Fonte: A Nosa Fala: bloques e áreas linguísticas do galego, 2003. Disponível 

em: <http://www.consellodacultura.org/arquivos/asg/anosafala.php>. Acesso em: ago. 2010. 

 

Inicialmente, foram analisadas todas as 43 transcrições. No entanto, a fim de 

garantir o maior paralelismo possível a nossa pesquisa, foram consideradas, assim como no 

PB, as falas de 14 informantes, 7 homens e 7 mulheres, dos quais 50% (7 amostras) estavam 

na faixa etária acima de 49 anos. O grau de escolaridade dos informantes não é informado no 

corpus. No entanto, a partir de suas profissões, pudemos caracterizá-los e dividi-los em dois 

grupos: o grupo dentro da faixa etária de 14 a 25 é composto por estudantes26. Já o grupo 

dentro das faixas etárias de 26 a 49 anos e acima de 49 anos é composto por pescadores e 

trabalhadores rurais, cujo tempo de escolaridade, estimamos, deve estar entre 4 e 8 anos27. No 

entanto, essas informações não podem ser confirmadas e, por isso, o fator escolaridade não 

pode ser levado em conta para a análise dos dados. 

 

                                                
26 Apenas um dos informantes, de 20 anos, é pescador, o que não o exclui, necessariamente, do grupo de 
estudantes.  
27 Estimamos a escolaridade dos informantes partindo do princípio de que, para a conclusão do Ensino 
Fundamental , são necessários 8 anos (4 anos para a conclusão do Primário). 
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Cumpre esclarecer que a escassez de dados sincrônicos pertencentes aos falares 

rurais galegos levou à falta de paralelismo total entre os quadros comparativos de análise. A 

média da amostra galega é de 1289 palavras por transcrição. Já a média da amostra do corpus 

do PB é, em média, de 12.291 palavras por transcrição. Daí a impossibilidade de se criar 

quadros exatamente paralelos de comparação. 

 
Variedade Média de palavras por transcrição 

 

PB 

 

12.291 

 

galego 

bloco ocidental – 1.289  

média – 757  bloco oriental – 430 

bloco central – 603 

Quadro 17: Média de palavras por transcrição do PB e do galego. 

 

 

4.3. Procedimentos de Análise 

 

 

4.3.1. Estrutura Argumental da Sentença 

 

Ao buscarmos uma tipologia adequada à nossa pesquisa, que auxiliasse na 

organização dos dados, deparamo-nos com diferentes classificações acerca da estrutura 

argumental da sentença.  

 

A tipologia apresentada por Castilho (2010) classifica as sentenças como (1) não 

argumentais, (2) monoargumentais, (3) biargumentais, as quais podem ser (3a) transitivas 

diretas, (3b) transitivas indiretas e (3c) transitivas oblíquas, e (4) triargumentais, como 

demonstram as sentenças a seguir: 

 

(1) Chove.  
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(2) Tinha um gato preto perto dela28.  

(3a) Luís descobriu a pólvora.  

(3b) O livro pertence ao aluno.  

(3c) Luís foi ao Peru.  

(4) Luís colocou as malas no carro.  

 

Mesmo a Gramática Tradicional considerando os complementos oblíquos ora 

como complementos terminativos, ora como adjuntos adverbiais, para Castilho (op. cit.) tanto 

o objeto indireto quanto o complemento oblíquo são argumentos internos, já que são 

selecionados pelo verbo. Os adjuntos, no entanto, não poderiam ser considerados argumentos 

por serem portadores das seguintes características (Castilho, op. cit., p. 306): 

 

a. Discursivamente, agregam informações acessórias à sentença e ao texto. 

b. Semanticamente, operam sobre o seu escopo (i) predicando-o; (ii) verificando-o; ou 

(iii) localizando-o no espaço e no tempo. 

c. Sintaticamente, (i) são preenchidos por sintagmas adjetivais, adverbiais e 

preposicionais; (ii) podem tomar por escopo os substantivos, funcionando como adjuntos 

adnominais, ou o verbo, o adjetivo, o advérbio , como adjuntos adverbiais, ou toda a 

sentença como adjuntos adsentenciais; (iii) quando preposicionados, desenvolvem em 

seu interior uma relação de predicação como aquela que constitui a sentença; (iv) 

desempenham um papel periférico na sentença, visto que não são selecionados pelo verbo 

e, portanto, não recebendo caso do predicador, não são proporcionais a um pronome; (v) 

deslocam-se no espaço sentencial com mais liberdade que os argumentos. 

 

Cançado (2009), buscando diferenciar argumentos de adjuntos e complementos, 

propõe a existência de até quatro argumentos lógicos no componente semântico de um verbo. 

 

Para a autora, as definições de argumento, adjunto e complemento não devem ser 

utilizadas em complementariedade, já que esses elementos fazem parte de planos distintos – a 

semântica e a sintaxe. Cançado propõe, então, que o argumento não se restrinja a posições de 

sujeito e complemento, pois sujeito, complemento e adjunto são resultados de relações que se 

estabelecem por conta da estruturação sintática de uma língua. Adota, então, uma posição de 

                                                
28 O exemplo dado pode deixar dúvidas quanto a que elemento o autor considera ser o argumento do verbo. No 
entanto, como veremos a seguir, Castilho (op. cit.) não consideraria perto dela como argumento, mas como 
adjunto; o que nos leva a concluir que o argumento considerado pelo autor é o sintagma nominal um gato preto. 
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base semântica, em que os argumentos de um verbo serão tantos quantos os necessários à 

saturação do seu sentido. Nas palavras da autora: 

 
Os argumentos de um predicador, no caso mais específico, de um verbo, são 
todas as informações de sentido, ou propriedades semânticas, acarretadas 
lexicalmente por esse verbo para que se sentido se sature (op. cit., p. 44). 

 

Segundo Cançado, um verbo como comprar acarretaria, lexicalmente, a existência 

de um comprador, a coisa comprada, a origem da compra e o valor da compra, o que se 

refletiria na seguinte construção: 

 

(5) A1 comprou A2 de A3 por A4. 

 

Dessa forma, o sentido do verbo só poderia ser considerado saturado se todos os 

argumentos estivessem presentes na sentença. Com isso, a autora afirma que o verbo comprar 

possui quatro argumentos, diferentemente do que propõe Castilho (op. cit.), para o qual esse 

verbo comporia uma sentença triargumental.  

 

A diferença entre as tipologias apresentadas poderia ser representada pelo 

seguinte quadro: 

 
 

Bruno comprou uma bicicleta de Joana por cem reais. 
 

Cançado (2009) (A1) comprou (A2) de (A3) por (A4). 

Castilho (2010) (A1) vendeu (A2) a (A3) por (ADJ). 

Quadro 18: Representação das tipologias apresentadas por Cançado (2009) e Castilho (2010). 

 

Observamos, então, que Cançado, por adotar um ponto de vista estritamente 

semântico, não diferencia complementos de adjuntos e considera ambos como argumentos. 

Optamos, portanto, em nossa pesquisa, por utilizar a classificação adotada pela autora, uma 

vez que os contextos analisados no PB e no galego recebem diferentes tratamentos, em uma e 

outra variedade, no que diz respeito à classificação dos termos na sentença. 

 

No PB, se partirmos de uma perspectiva que leva em conta o uso real da língua, 

uma sentença como Pedro deu um presente a/para Ana é considerada como exemplo de um 
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esquema típico S-V-OD-OI. Já na forma correspondente em galego, o uso das preposições 

levaria a diferentes análises sintáticas: no caso de uso de a, teríamos o esquema típico S-V-

OD-OI, mas no caso de uso de para, não ocorreria OI e sim Adjunto, pois a preposição para é 

tipicamente marcadora de beneficiário em galego. 

 

No entanto, se considerarmos a perspectiva semântica apontada por Cançado, o 

complemento a/para Ana é considerado argumento do verbo, não sendo implicada a diferença 

entre OI e Adjunto. 

 

Feita a justificativa e dada a amplitude de possibilidades de colocação dos SPs 

dentro da sentença, restringiremos nossa análise às sentenças organizadas por verbos 

transitivos que selecionam um argumento externo (A1) e dois argumentos internos do tipo A2 

e A3, não sendo considerada a diferença estrutural entre complementos e adjuntos. Podemos, 

dessa forma, levar em conta argumentos preposicionados que assumem diferentes papéis 

temáticos dentro das construções bitransitivas, como meta, beneficiário e lugar. 

 

As amostras a seguir ilustram casos observados na variedade galega29 e na 

variedade brasileira, respectivamente. 

 
(6)  
 

(6a) (...) fómor leva-lo, o abrigho á, á tía Lucinda, viñamor de vòlta.  
 

(6b) (...) din que a Milaghròsa de Cereixa, que ê a que está en Caión: que disque a venderon, o crègho, que 
a vendiu pra Caión.  

 
(6c) ¡Ai Diòs mío onde hai un carneiro! Hai que o levar pró lughar.  
 
 

(7)  
 

(7a) Mas eu digo para a minha mãe, se eu tivesse uma mulher igual a ela, que eu já teria largado. 
 
(7b) Se ganhasse aquele dinheiro, eu daria uma quantia, sei lá quanto, para cada irmão, está?  

 
(7c) (...) a minha mãe entregava a roupa, levava aquela roupa na cabeça para os quartéis.  

 

                                                
29 Consideramos as regências encontradas no Diccionario da Real Academia Galega. Disponível em: 
<http://www.edu.xunta.es/diccionarios/BuscaTermo.jsp>. 
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4.3.2. Papéis Temáticos 
 

Os papéis temáticos ou, nos termos de Fillmore (apud LOBATO, 1977), casos 

semânticos, representam as possíveis relações semânticas existentes entre o predicador e seus 

argumentos, “integrando-se na teoria auxiliar da estrutura argumental da sentença” 

(CASTILHO, op cit., p. 254). Essas relações não são arbitrárias nem infinitas e dependem de 

uma hierarquia semântica que disponha sobre a possibilidade de ocorrência de diferentes 

papéis temáticos em certa posição sintática. De acordo com o Fillmore: 

 

As combinações de casos que definem os tipos de sentença de uma língua 
têm efeito de impor uma classificação dos verbos na língua (de acordo com o 
tipo de sentença na qual eles podem ser inseridos) e é bem possível que 
vários aspectos dessa classificação sejam universalmente válidos (op. cit., p. 
297). 

 

Considerando algumas alterações na terminologia adotada por Fillmore, Chafe 

(1979) assim classifica os papéis temáticos: 

 
 

PAPÉIS  
TEMÁTICOS 

 
DEFINIÇÃO 

Agente Aquele que realiza a ação 
Paciente Aquele que está em um determinado estado ou que sofre mudança de estado. 
Instrumento Objeto que desempenha um papel no desencadeamento de um processo, não sendo, 

porem, a força motivadora, a causa ou o instigador. É algo que o agente usa na 
ação. 

Experienciador Aquele que está mentalmente disposto a receber uma experiência, percepção etc. 
Não é instigador da ação. 

Complemento Relação em que o verbo supõe a criação de algo. 
Beneficiário Aquele que se beneficia da ação. 
Lugar  Relação do verbo com uma expressão locativa. 

Quadro 19: Papéis Temáticos. 
Fonte: KEWITZ, apud CASTILHO, 2010, p. 255. 

 

No entanto, para efeito desta análise, incluiremos o papel temático meta30 à lista 

classificatória de Chafe. 

 

Cumpre ressaltar que essa inclusão mostrou-se necessária por termos observado 

no galego, como já dito, que o uso intercambiável de a e para em casos como o do exemplo 
                                                
30 A inclusão tem como base a classificação de Radford (1988, In KEWITZ op. cit.). 
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João levou o livro para/a Maria não pode ser considerado, já que a alternância de uso dessas 

preposições gera diferentes interpretações temáticas. Na frase correspondente Xoán levoulle o 

libro a Maria31, A3 é interpretado como meta e a ação foca a direção da transferência: 

 

 

 

 

Já em uma frase do tipo Xoán levoulle o libro para Maria32, não há dúvidas de 

que A3 é beneficiário, pois a preposição para, em galego, aponta para o destinatário final da 

ação, ou seja, marca o ponto final da trajetória, o que pode ser representado por: 

 

 

 

 

No PB, no entanto, a linha que distingue os dois usos é tênue, quase invisível, 

atualmente. A diferença pode ser mais bem reconhecida se considerarmos o exemplo (8). 

 

(8) 
      (8a) [ Eu  ] Encontrei Joanna na rua e dei a ela alguns livros para seus filhos.  
              A1                                                       A3           A2                            A4 
      (8b) [ Eu  ] Atopei á Joanna na rúa e xa lle dei a ela uns libros para os teus fillos. 
              A1                                                               A3       A2                        A4 

 

Em (8), A3 é a entidade na direção da qual A2 se move, ou seja, meta. Já A4 é o 

destinatário final, que assume o papel de beneficiário. No entanto, em contextos de verbos de 

transferência, frequentemente ocorrem argumentos do tipo A3 que acumulam os papéis de 

meta e beneficiário e, no PB, a preposição para parece estar sendo utilizada como 

representante de ambos os papéis temáticos33. 

 

Entendemos, dessa forma, que a possibilidade de uso de para em ambos os 

contextos consiste em mais um argumento em favor da tese de regramaticalização da 

                                                
31 É comum em galego o redobro do OI com o clítico dativo. 
32 Nesse caso, o uso do clítico não caracteriza redobro e assume o papel de meta, havendo coincidência na 
referência pessoal. 
33 Uma frase do tipo “Encontrei Joana na rua e dei pra ela uns livros, pros filhos dela” não soa estranha ao 
falante do PB, nem causa ambiguidade. Haveria, certamente, uma pausa bem marcada na fala (no exemplo, 
representada pela vírgula), mas o uso da preposição a não seria necessário para delimitação da diferença entre 
meta e beneficiário. 

                • 
A2            |A3. 

        • 
A2                 A3. 
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preposição, a qual acumula as marcações de direção e de destino final, sendo seu uso 

diferenciado pelo contexto linguístico ou, muitas vezes, apenas pelo contexto pragmático. 

 

Para efeitos de comparação, portanto, serão analisadas nesta pesquisa construções 

bitransitivas – em contextos de verbos de transferência e de comunicação –, com argumentos 

do tipo A3 que podem assumir os papéis temáticos meta e/ou beneficiário, além de lugar, 

como demonstrado no Quadro 20. 

 
 

PB 

 

PAPÉIS TEMÁTICOS 

 

GALEGO 

 
 
João levou o livro a/para 
Maria. 

 
META 

 
Xoán levoulle o libro a Maria 
 

 
BENEFICIÁRIO 

 
Xoán levou o libro para Maria 
  

João levou o livro à biblioteca. 
 

 
LUGAR 

 

Xoán levou o libro á biblioteca. 
 

João levou o livro para 
biblioteca.        

Xoán levou o libro para 
biblioteca. 

Quadro 20: Tipos de construção analisadas. 

 

4.3.3. Grupo de Fatores 

 

Com base nos princípios e categorias de análise funcionalistas expostos no 

capítulo 3 desta pesquisa, selecionamos uma série de fatores a serem aplicados na análise dos 

dados, a fim de avaliar se os usos em questão são funcionalmente influenciados. Os grupos 1 

e 2 são de natureza estrutural, e os grupos de 3 a 7 são de natureza semântico-discursiva, 

sendo que o grupo 5 é, na verdade, subparte do grupo 4. 

 

1. Arranjos encontrados  

Com base no princípio da adjacência, nesse primeiro grupo é analisada, nos 

dados do PB e do galego, a posição do Sprep (A3) em relação ao verbo, visando a observar 

suas posições preferenciais de ocorrência quando introduzidos pela preposição a e pela 

preposição para. Da mesma forma, buscamos analisar se, em construções em que o 

argumento do tipo A2 está implícito (ou é inferível), são preferencialmente utilizados os 

Spreps introduzidos por a ou por para. 
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Assim, pretendemos analisar se o uso de uma ou de outra preposição é 

determinante na relação de integração entre o verbo e seus argumentos. 

 

Diante dos arranjos encontrados, dividimos os Spreps em dois grandes grupos: 

A3[+ integrado] e A3[– integrado].  

 

2. A2 [discurso direto] / A2 [discurso indireto] 

Grupo de fator complementar ao grupo de fator 1 e considerado apenas na análise 

dos contextos de verbos de comunicação, cujo argumento A2 pode ocorrer na forma de 

discurso direto ou de discurso indireto. Nosso objetivo é analisar se o grupo de fator 

influencia na adjacência de A3 em relação ao verbo. 

 

3. Papel temático de A3 

Como apresentado no item 4.3.2 desta pesquisa, os papéis temáticos encontrados 

em sentenças bitransitivas e analisados foram: meta, beneficiário e lugar. 

 

4. Individuação de A3 

Com base nos parâmetros de transitividade (HOPPER e THOMPSON, 1980), 

caracterizados no capítulo 3 desta pesquisa, analisamos o argumento A3 de acordo com o 

parâmetro individuação do objeto, nesta pesquisa denominado individuação de A3. 

 

5. A3 [± humano] 

Como apontado no grupo de fator 2, a fim de caracterizar o argumento A3 

introduzido pelas preposições a e para, em uma estrutura bitransitiva, dividimos os Spreps 

encontrados em dois grupos: A3 [+ humano] e A3 [– humano].  

 

6. Afetamento de A3  

Com base nos parâmetros de transitividade (HOPPER e THOMPSON, op. cit.), 

caracterizados no capítulo 3 desta pesquisa, analisamos o argumento A3 de acordo com o 

parâmetro afetamento do objeto, de modo a analisar se o uso da preposição para ou da 

preposição a, nos SPreps considerados, pode refletir no grau de afetamento do objeto. Como 

vimos, segundo Hopper e Thompson (op. cit.), o grau de transferência de uma ação está 

diretamente relacionado ao quão completamente O foi afetado pela ação imputada a A e 
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expressa pelo verbo. Nesta pesquisa, por uma questão conceitual, optou-se pela denominação 

afetamento de A3, em lugar de afetamento do objeto. 

 

7. Marcação 

A partir da frequência de uso das preposições a e para dentro das construções 

consideradas, analisamos se, como afirma Gomes (op. cit.), o uso da preposição a é mais 

marcado em relação ao uso de para no PB e se esse quadro pode ser considerado invertido ao 

focarmos os dados do galego. 

 

 

4.3.3.1. Falantes e Faixas etárias 
 

A caracterização dos falantes, assim como sua faixa etária, orientou-nos no 

processo de seleção dos informantes. Mesmo não sendo possível gerar paralelismo total entre 

as faixas etárias analisadas no galego e no PB, por conta da maioria dos falantes galegos 

estarem dentro da faixa etária acima de 49 anos, entendemos que esses dados refletem a 

situação linguística atual do galego, que, apesar de ser ainda a língua mais falada na Galícia, 

sente pesarem os agravos de uma “secular situação de minorização em seu próprio território” 

(LAGARES, op cit., p. 170). 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

 

Os resultados encontrados a partir da análise dos grupos de fatores apresentados 

no capítulo 4 desta pesquisa serão expostos no presente capítulo. 

 

Cumpre reafirmar que a análise partiu de contextos de verbos de transferência e de 

verbos de comunicação em que ocorreram as preposições a e para, no PB e no galego 

contemporâneos. Foram consideradas para análise as estruturas bitransitivas do tipo A1 + V + 

A2 + A3, em que A3 assume papel temático meta, beneficiário ou lugar. Desta forma, temos: 

 
A1  

(argumento externo) 
+ 
V  

(verbo de transferência ou de comunicação) 
+ 
A2  

(argumento interno) 
+ 
A3  

(argumento interno meta, beneficiário ou lugar). 
Quadro 21: Construções analisadas. 

 

5.1. Os contextos verbais 

 

 

5.1.1. PB 
 

No corpus Amostra Censo, amostra de falares do PB, foram encontrados os 

seguintes contextos verbais de sentenças bitransitivas, em que ocorreram as preposições a ou 

para: 

 

Verbos de transferência – dar, comprar, entregar, trazer, passar (passar algo a/para 

alguém), mandar (mandar algo a/para alguém), jogar (jogar algo para alguém), levar, pagar, 

deixar, ensinar, distribuir. 
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Verbos de comunicação – falar, dizer, pedir, perguntar, expor, contar, avisar, 

mostrar, apresentar, responder. 

 

 

5.1.2. Galego 
 

No corpus Nosa Fala, amostra de falares rurais do galego, foram encontrados os 

seguintes contextos verbais de sentenças bitransitivas, em que ocorreram as preposições a ou 

para: 

 

Verbos de transferência – mandar, levar, trazer, fazer (fazer algo a/para alguém), 

vender, ensinar, deixar, transportar. 

 

Verbos de comunicação – dizer, perguntar, falar, oferecer. 

 

 

5.2. Arranjos encontrados 

 

 

5.2.1. PB 
 

No corpus Amostra Censo, foram encontrados os seguintes arranjos no que diz 

respeito aos contextos de verbo de transferência, em que foram utilizadas as preposições a ou 

para: 

 

(a) [+ integrado]: Spreps em posição adjacente ao verbo. 

A1 + V + A3 + A2 

Ex.: (...) eu para ela um potinho. 
 

A1 + V + A3  

Ex.: Você não vai ficar pagando para os outro. 
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A2 (que ou outro) + A1 + V + A3  

Ex.: (...) já é um chocolate que [você] leva para um filho. 

 

(b) [– integrado]: Spreps em posição não adjacente ao verbo. 

A3 + A1 + V + A2 

Ex.: (...) para o meus filho eu estou dando educação. 

 

A1 + V + A2 + A3 

Ex.: (...) ele vai dar capim para a mulher dele. 

 

A1 + V + marcador discursivo + A3 + A2 ou ᴓ  

Ex.: (...) eu entregava lá para o capitão. 

  

O arranjo A1 + V + A2 + A3 foi largamente utilizado pelos falantes – 65% dos 

casos –, dado que reafirma seu uso típico no PB. Nesse caso, a preposição para foi a preferida 

em 75% dos casos, como demonstra a Tabela 1, na qual registramos o número e a 

porcentagem de ocorrências das preposições a e para em cada arranjo encontrado: 

 
Arranjos Ocorrências 

 
A1 + V + A2 + A3 

                 a      para    total 
        N    13     41       54 
        %    24     75       65 

 
A1 + V + A3 

                a     para  total 
       N      8      9       17  
       %     47     52    20 

A3 + A1 + V + A2                a      para  total 
      N      1      1        2  
       %     50     50    2 

A2 (que ou outro) + A1 + V + A3                a      para    total 
      N      4      4         8    
      %     50    50       9 

A1 + V + marcador discursivo A3 + A2 ou ᴓ               a     para   total 
      N     1      1        2   
      %    50    50      50 

Tabela 1: Arranjos X ocorrências em contexto de verbos de transferência – PB 

 

Os dados apresentados apontam para o uso típico de para em contextos de verbos 

de transferência, no PB. 
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Já nos contextos de verbos de comunicação, foram encontrados os seguintes 

arranjos no PB: 

 

(a) [+ integrado]: Spreps em posição adjacente ao verbo. 

A1 + V + A3 (que, como, o que, se) + A2 

Ex.: É, eu não digo a você [que]- [que]- que, sabe? [que]- que eu vá encarar uma 

faculdade mais tarde. 

 

A1 + V + A3 (:) + A2 

Ex.: Eu falei para menina da secretaria: "Pô, Margarete, acho que eu não vou 

ganhar- vinte e duas concorrentes é muito, sabe?". 

 

A1 + V + A3 

Ex.: Pergunta ao seu pai.  

 

A1 + A2(oblíquo) + V + A3 

Ex.: Aí eu fui lá, [ele] me apresentou aos jurados. 

 

A2 + A1 + V + A3 

Ex. Então, eu, logicamente, isso eu não posso dizer para você (...)  

 

(b) [– integrado]: Spreps em posição não adjacente ao verbo. 

A1 + V + A2 + A3 

Ex.: (...) deixa eu contar uma piada para vocês. 

 

A1 + V + (marcador catafórico ou discursivo) A3 + A2 ou ᴓ  

Ex.: Aí ele chegou e falou assim para uma filha dele que a filha dele estava 

falando de boca cheia, não é? 

 

Na Tabela 2, registramos o número e a porcentagem de ocorrências das 

preposições a e para em cada arranjo encontrado: 
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Arranjos Ocorrências 

2. A1 + V + A3 (que, como, o que, se) + A2                 p      a      total 

       N      7      3      10 
       %     70     30    17 

3. A1 + V + A3 (:) + A2                p        a       total 
      N      9        0       9          KnockOut 34*      
      %     100    0       15       

4. A1 + V + A3                p        a       total 
      N      8        4       12 
      %     66      33     20 

5. A1 + A2(oblíquo) + V + A3                p        a       total 
      N      1        2       3 
      %     33      66     5 

7. A2 + A1 + V + A3                p        a       total 
      N      2        0       2          KnockOut * 
      %     100    0       3  

1. A1 + V + A2 + A3                p        a       total 
     N      10      8        18  
     %      55     44       31 

6. A1 + V + (marcador catafórico ou discursivo) 

A3 + A2 ou ᴓ 

               p        a       total 
     N      4         0       4          KnockOut *  
     %     100     0       6 

  

 

                   p      a       total 
Total  N     41     17      58 
           %   70     29      

Tabela 2: Arranjos X ocorrências em contexto de verbos de comunicação – PB. 

 

Como ocorre com os verbos de transferência, o arranjo preferido pelos falantes do 

PB, em 31% dos casos, é também o arranjo típico A1 + V + A2 + A3. Nesse caso, a preposição 

para foi utilizada em 55% dos casos e a preposição a em 44%. Apesar de a preposição para 

ter sido mais utilizada, a proximidade dos resultados não nos permite concluir que é esta a 

preposição preferida pelo falante carioca, quando utilizado o arranjo típico. 

 

Nos casos em que em que o argumento A3 é adjacente ao verbo, dos cinco 

arranjos encontrados, a preposição para foi predominantemente utilizada em quatro:  

 

A1 + V + A3 (que, como, o que, se) + A2 – 70%; 
A1 + V + A3 (:) + A2 – 100%; 
A1 + V + A3 – 66%; 
A1 + A2(oblíquo ou outro) + V + A3 – 33%; 
A2 + A1 + V + A3 – 100%. 

 

Nas amostras em que ocorreu uso do discurso direto – arranjo A1 + V + A3 (:) + 

A2 –, a preposição para foi utilizada em 100% dos casos (9 ocorrências). Nos casos de uso de 
                                                
34 O termo KnockOut demonstra que apenas uma das variáveis foi utilizada dentro do contexto analisado. Ou 
seja, não se pode considerar o uso intercambiável neste contexto específico. 
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discurso indireto, a preposição para foi utilizada em 65% dos casos (32 ocorrências) e a 

preposição a em 34%(17 ocorrências). 

 

O mesmo ocorreu quando o argumento A2 aparece em primeiro lugar na 

construção – A2 + A1 + V + A3; no entanto, nesse caso, o baixo número de ocorrências não 

nos permite concluir que, nesse tipo de arranjo, para é a preposição preferida pelo falante do 

PB. 

 

A preposição a foi mais utilizada em casos em que ocorreu uso de pronome 

oblíquo – A1 + A2(oblíquo) + V + A3. No entanto, o baixo índice de usos da construção com 

oblíquo não nos permite avaliar se a preposição a é a preferida pelo falante neste tipo de 

arranjo, exemplificado a seguir: 

 
2.1.(...) meu colega me apresentou aos jurados (...)  

 

 

5.2.2. Galego 

 

No corpus Nosa Fala, foram encontrados os seguintes arranjos, no que concerne 

aos contextos de verbos de transferência, em que ocorreram as preposições a ou para: 

 

(a) [+ integrado]: Spreps em posição adjacente ao verbo. 

A2 + V + A3 

Ex.: ¡Ai Diòs mío onde hai un carneiro! Hai que o levar pró lughar. 

 

(b) [– integrado]: Spreps em posição não adjacente ao verbo. 

A1 + V + A2 + A3 

Ex.: [A parte dos cabalos son do Santo. Ese Santo ê o san Lourenzo, que 

había unha señora, unha vèlla], que non tiña herdeiros è deixou, as 

bestas pró santo. 

 

Na Tabela 3, registramos o número e a porcentagem de ocorrências das 

preposições a e para em cada arranjo encontrado: 
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Arranjos Ocorrências 

A2 + V + A3                p      a       total 
N      2      1       3 
%     66    33     25 

A1 + V + A2 + A3                p      a       total 
N      5      4       9 
%     55     44    75 

         p      a 
total  N      7      5      12 

%     58     41 
Tabela 3: Arranjos X ocorrências em contexto de verbos de transferência – galego. 

 

No galego, o uso do clítico em posição de A3 em construções bitransitivas, é 

predominante em relação ao uso de construções com SPrep pleno, como mostram os 

exemplos a seguir: 

 
3.1. È entonses, empesa[ron], dêronlle unhas còpiñas de caña è o hòme empesou a, a cantare. 

 

3.2. Pois, mire, díxome esto, que se cando estaba no altar lle decía que, que usté ê o que me 
roubaba as galiñas, que me daban dous reás.  
- Pois, mira, vaslle decir o que eu che diga è douche unha peseta. 

 
 

Tipo de A3 

Número / porcentagem de ocorrências 

(Contexto: verbos de transferência) 

SPrep pleno  N 12 

% 22 

Clítico (me, te, lhe) N 43 

% 78 

Tabela 4: Sprep pleno X clítico em contextos de verbos de transferência – galego. 

 

Nos dados do PB, os resultados se invertem, como demonstra a Tabela 5: 

 
 

Tipo de A3 

Número / porcentagem de ocorrências 

(Contexto: verbos de transferência) 

SPrep pleno N 83 

% 73 

Clítico (me, te, lhe) N 32 

% 28 

Tabela 5: Sprep pleno X clítico em contextos de verbos de transferência – PB. 
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Em relação a tais resultados, cumpre assinalar que Oliveira (2003), ao analisar a 

perda da preposição a e a recategorização de lhe no PB, verifica que o uso da preposição para 

em contextos de papel meta deriva da noção de finalidade. Segundo a autora, o movimento de 

mudança surge a partir da omissão do “verdadeiro argumento dativo”, e a gramaticalização de 

para, a partir de deverbais. 

 
5.1. ...hoje que por Deliberação de SMI foi dada a praça [ao povo paulista] para o 
estabelecimento da Academia do Curso Jurídico. > foi dada a praça para estabelecer a Academia 
do Curso Jurídico. >  foi dada a praça para o estabelecimento da Academia do Curso Jurídico. 
 

De acordo com Oliveira, o uso de para, introdutora de sentenças finais, expandiu-

se para os deverbais e a interpretação desses como itens nominais levou à extensão de uso da 

preposição, conduzindo à reinterpretação do papel semântico final como papel meta.35 

 

Se levarmos em conta o processo de não realização do “verdadeiro argumento 

dativo”, podemos entender que, com a mudança, há maior integração entre verbo e A3. Logo, 

o SPrep é [+ integrado] na construção 5.3, se comparada a sua posição na construção inicial 

5.2, em que ocorre o dativo real.  

 
5.2. foi dada a praça [ao povo paulista] para o estabelecimento da Academia do Curso Jurídico.  

 
5.3. foi dada a praça para o estabelecimento da Academia do Curso Jurídico. 

 

Essa análise, junto aos resultados encontrados por Gomes (op. cit., cf. cap. 3) e, de 

igual forma, aos de nossa pesquisa, auxilia-nos a interpretar a propagação de uso de para no 

PB, apontando para a atuação do princípio da adjacência.  

 

No PB, portanto, a perda do lhe36 como marcador de meta, caracteriza-se como 

mais um desencadeador do processo de regramaticalização de para, que sofre uma espécie de 

reativação semântica, ao introduzir os papéis meta e beneficiário, de modo cumulativo. 

 

                                                
35 É importante ressaltar que, nesta pesquisa, não foram analisadas construções em que para assume valor final, 
portanto, o argumento de Oliveira nos foi pertinente somente porque contribuições para a hipótese de extensão 
de uso da preposição. 
36 Sabemos ser necessário buscar explicações mais consistentes a respeito da reestruturação do sistema 
pronominal no PB, estudo que pretende ser realizado em pesquisa futura. 



85 
 

No galego, mesmo que ocorra coincidência entre os referentes meta e 

beneficiário, o clítico é tipicamente utilizado, como podemos ver no exemplo 4.1: 

 
4.1. O rapaz fartouse de papas, comeu as que lle pareceu è tróuxolle unha cullarada del, delas ó 
compañeiro. 
 

Em contextos de verbos de transferência em que a preposição foi utilizada na 

variedade galega, houve preferência pelo uso do arranjo típico A1 + V + A2 + A3. Entretanto, 

nesse caso, apesar de ser tipicamente enclítico ao verbo, A2 ocorre na forma oblíqua, tendo 

sido referido anteriormente. 

 
4.2. Os que, por èxemplo, como che diría eu, os que saben o que tran entre maus, que desinfètan a 
uva è, ou desinfètamos a uva, coidamos o viño, levámolo ó anôlogo pra que nolo cuide, è así, 
podemos vendelo bastante regular coma por èxemplo na Feira do Viño. 
 

Não foram encontrados dados em que ocorre pronome reto enclítico, em posição 

de A2. 

 

A preposição para foi também a preferida pelos falantes, em ambos os arranjos 

encontrados – 58% dos casos –, sendo, no entanto, utilizada como introdutora de papel 

temático lugar, na maioria dos casos, como exemplificado em 4.4: 

 
4.3. È todo o diñeiro que poidades xuntar, traíno pá casa de Diòs; 

 

Já nos contextos de verbos de comunicação, foram encontrados os seguintes 

arranjos: 

 

(c) [+ integrado]: Spreps em posição adjacente ao verbo. 

A1 + V + A3 (que, como, o que, se) + A2 

A1 + V + A3 (:) + A2 

 

(d)  [– integrado]: Spreps em posição não adjacente ao verbo. 

Não foram encontrados dados. 

 

A tabela 6, a seguir, lista os arranjos, o número e a porcentagem de dados 

encontrados:  
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Arranjos Ocorrências 

 
A1 + V + A3 (que, como, o que, se) + A2 

              a         p       total 
     N      3         0       3        KnockOut * 
     %      100    0       33 

 
A1 + V + A3 (:) + A2 

              a        p       total 
     N      5        1       6        
     %     83       17     67 

                   a      para 
total  N      8      1       9 
         %     88    11 

Tabela 6: Arranjos X ocorrências em contexto de verbos de comunicação – galego. 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 6, podemos notar o baixo índice 

de uso da preposição para – apenas 1 caso com o verbo falar. A preposição a foi, então, 

predominantemente utilizada no contexto de verbos de comunicação – 88% dos casos. 

 

O uso do discurso direto (67% dos dados – 6 casos) superou o uso do discurso 

indireto (33% dos dados – 3 casos). Entendemos que esse resultado se deve ao caráter 

narrativo-descritivo da amostra: os falantes, ao narrarem suas histórias, utilizam 

preferencialmente o discurso direto. 

 

Como ocorreu nos contextos de verbos de transferência, nos contextos de verbos 

de comunicação, encontramos largo uso de construções em que o argumento do tipo A3 

apresentava-se como oblíquo, como demonstra a Tabela 7, a seguir: 

 
 

Tipo de A3 

Número / porcentagem de ocorrências 

(Contexto: verbos de comunicação) 

SPrep pleno N 9 

 % 10 

Oblíquo   N 87 

% 90  

Tabela 7: SPrep pleno x clítico em contextos de verbos de comunicação – galego. 

 

Cumpre, ainda, esclarecer que em todos os casos em que o falante galego utilizou 

a preposição a ou a preposição para em contextos de verbos de comunicação, houve redobro 

do argumento A3, ou seja, ocorreu uso do oblíquo e do SPrep pleno na mesma construção. O 

redobro de A3, portanto, demonstrou-se traço característico de contextos de verbos de 

comunicação no galego, como demonstram os exemplos 7.1 e 7.2, a seguir: 
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7.1. Chegou o marido á casa e dixolle á muller que prepara as perdices (...) 

7.2. È cando chegou á casa preguntoulle á mullèr, preguntoulle á mullèr que lle pasara ó cura, 
porque salía correndo. 

 

 

 5.3. Individuação de A3  

 

 

5.3.1. PB 

 

Em contextos de verbos de transferência e de comunicação, o argumento A3 

comportou-se como individuado na maioria dos casos, como demonstrado na Tabela 8, a 

seguir:  
 

Verbos de transferência Verbos de comunicação 
 

A3 individuado 
        a     p       total                  
N  17     32      49  
%  34     65      59       

      
A3 individuado 

       a       p       total 
N    12     25      37 
%    32     67     63 
 

 
A3 não individuado 

       a     p        total  
N   10    24      34 
%   29   70      40 

 
A3 não individuado 

        a      p        total 
N     5      16      21 
%    23    76      36 

 
 

Total 

       a      p       total     
N    27    56     83 
%    32   67 

 

 
 

Total 

        a       p        total 
N     17     41      58 
%     29     70 

Tabela 8: Individuação de A3 – PB. 

 

No entanto, houve número relevante de amostras em que A3 caracterizou-se como 

não individuado. Entre os fatores que levaram à perda da individuação, o traço [– humano], 

como afirmado por Ciscomani (op. cit.), demonstrou-se o mais relevante.  

 
8.0 (...) eu diria para os meus ministros darem mais atenção à educação. 

 

No entanto, o traço [não-contável], presente em plurais e coletivos, demonstrou-se 

fortemente caracterizador da perda da individuação de A3 [+ humano]; em determinados 

casos, a pluralização do argumento, levava à generalização deste, tornando-o não-contável e 

não-definido, o que levava à perda da individuação. 
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8.1. (...) [eu] dava para o pessoal [pato] (...) 

 

8.2. (...) fazem uma colheita [de]- [de]- de dinheiro, é, gêneros, roupas, calcados, entendeu? E  
distribuem aos pobres. 
 

Quanto ao uso das preposições a e para, os dados demonstram que a preposição 

para foi preferencialmente utilizada tanto com A3 individuado (exemplo 8.3) quanto com A3 

não individuado (exemplo 8.4). Logo, o grupo de fator individuação de A3 não se mostrou 

relevante para análise dos dados do PB, no que concerne ao uso das preposições analisadas. 

 
8.3. Porque eu acho que Joãozinho trinta é um grande carnavalesco e para segurar a barra com 
ele é difícil, porque ele deu dois anos seguido o campeonato para o Salgueiro. 
 
8.4. Bolo de aniversário da minha filha eu não vou pagar para ninguém fazer. 

 

 

5.3.2. Galego 

 

Em contextos de verbo de transferência, o argumento A3 comportou-se como 

tipicamente individuado. Já em contextos de verbos de comunicação, A3 comportou-se como 

não individuado em 66% dos casos. Os dados estão organizados na Tabela 9, a seguir: 

 
Verbos de transferência Verbos de comunicação 

 
A3 individuado 

         a      p   total 
N      4     4    8   
%    50   50  66 

      
A3 individuado 

        a     p    total 
N     2     1    3  
%   66   33   33 

 
A3 não individuado 

         a       p   total 
N      1     3     4  
%    25   75   33 

 
A3 não individuado 

        a     p    total  
N     6     0    6      KnockOut * 
%   100   0   66     

 
Total 

         a       p   total 
N      5     7     12 
%    41   58 

 
Total 

         a     p    total  
N      8    1       9 
%     88   11 

Tabela 9: Individuação de A3 – galego. 

 

Em contextos de verbo de transferência, com A3 individuado, não houve 

preferência de uso entre as preposições – a preposição a foi utilizada em 50% dos casos, e a 

preposição para nos restantes 50%.  
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Com A3 não individuado, o uso da preposição para (75% dos casos) prevaleceu 

sobre o uso de a (25% dos casos), resultado que entendemos que se deva ao número de casos 

em que ocorre A3 assumindo papel temático lugar. 

 

Em contextos de verbo de comunicação, a preposição a foi preferencialmente utilizada 

tanto junto a A3 individuado quanto a A3 não individuado. A preposição para foi utilizada 

apenas em um caso (exemplo 9.1), o que nos leva a crer que o uso da preposição não parece 

ser fator relevante para individuação de A3. Logo, assim, como ocorreu com os dados do PB, 

o grupo de fator individuação de A3 não pôde ser considerado relevante para análise. 

 
9.1. o cafê chamábanlle “o neghro”. Dicía, faláballe prá xente que llo compraban, pòs decíase: 
- Ah, vímo-lo neghro. 

 

 

5.3.3. A3 [± humano] 

 

5.3.3.1. PB 

 

O grupo de fator [± humano] funcionou, em nossa pesquisa, como grupo 

particularizador do grupo de fator individuação de A3, já que o traço [+ humano] é um dos 

fatores considerados por Hopper e Thompson (op. cit.) para classificar o objeto como 

individuado, e por Ciscomani (op. cit) como traço de maior pertinência do objeto individuado. 

Os resultados encontram-se na Tabela 10, a seguir: 

 
Verbos de transferência Verbos de comunicação 
 

A3 [+ humano] 
        a       p       total 
N    20     47      67 
%    29     70      80 

      
A3 [+ humano] 

         a      p        total 
N     15     41      56 
%     26     73      96 
 

 
A3 [– humano] 

 

        a       p       total 
N     7      9        16 
%    43     56     19 

 
A3 [– humano] 

         a      p       total               
N     2      0       2  * KnockOut  
%     100  0      3 
 

 
Total 

        a       p       total 
N     27     56      83 
%     32     67 
 

 
Total 

         a      p        total   
N     17    41      58 
%     29    70 
 

Tabela 10: A3 [±] humano – PB. 
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Como demonstram os resultados, o argumento A3 comportou-se como tipicamente 

[+ humano]. Os casos em que ocorreu A3 [– humano] foram de dois tipos: argumentos [– 

individuados] e argumentos que assumiram papel temático lugar. Esse último caso, 

ocorrendo, unicamente, em contextos de verbo de transferência. Os exemplos estão expostos, 

respectivamente, a seguir: 

 
10.1. (...) eu diria para os meus ministros darem mais atenção à educação. 

 

10.2. (...) a minha mãe entregava a roupa, levava aquela trouxa na cabeça para os quartéis. 

 

Houve alto índice de uso da preposição para nos casos em que ocorreu A3 [+ 

humano]: 70% em contextos de verbo de transferência e 73% em contextos de verbos de 

comunicação, como demonstram os exemplos 10.3 e 10.4: 

 
10.3. (...) dou um pouquinho [de dinheiro] para minha mãe. 

 

10.4. Eu falei para menina da secretaria: "Pô, Margarete, acho que eu não vou ganhar – vinte e 
duas concorrentes é muito, sabe?". 
 

Apesar de não ser a preposição mais utilizada, em contextos de verbo de 

transferência, houve ocorrência significativa da preposição a nos casos em que ocorreu A3 [– 

humano]: 43%, contra 56% de uso de para. Os exemplos a seguir demonstram casos em que 

A3 [– humano] assume os papéis meta e lugar, respectivamente: 

 
10.5. Nós teremos que pagar tanto ao FMI. 

 

10.6. (...) joga um sal grosso na carne e leva ela ao fogo, simplesmente. 

 

Em contextos de verbo de comunicação, a preposição a ocorreu em apenas dois 

casos em que A3 foi classificado como [– humano]; no entanto, em ambos os casos, o uso 

pode ser justificado por uma espécie de personificação de A3, como demonstrado a seguir: 

 
10.7. Ia pedir muito a Deus, ia rezar bastante, não é? 

 

10.8. Quer dizer, que é por isso que eu digo para você que a gente, ("que") se tivesse de pedir, não 
pedia a santo, pedia à Deus. 
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Temos, pois, como resultado, um A3 tipicamente [+ humano] – tanto em contextos 

de verbo de transferência como de comunicação – acompanhado pela preposição para, na 

grande maioria dos casos.  

 

Os dados, então, apontam para existência de competição de uso entre as 

preposições a e para, em que o uso da preposição para avança, sendo o preferido do falante 

de PB, fato que confirma a hipótese de reativação semântica desta preposição. 

 

 

5.3.3.2. Galego 
 

Os dados referentes à variedade galega revelaram claramente o uso típico da 

preposição a junto a A3 [+ humano], não havendo concorrência significativa com a preposição 

para, como demonstra a Tabela 11, a seguir: 

 
Verbos de transferência Verbos de comunicação 

 
A3 [+ humano] 

       a     p      total 
N    5     0       5  * KnockOut 
%  100  0    41    

      
A3 [+ humano] 

       a     p      total 
N    8     1      9 
%    88  11    100   
* Singleton Group37 
 

 
A3 [– humano] 

 

       a     p      total 
N    0      7     7   * KnockOut 
%    0   100   58 
 

 
A3 [– humano] 

 
ᴓ 

 
Total 

       a     p      total 
N    5     7      12 
%   41   58 
 

 
Total 

         a     p    total  
N      8    1       9 
%     88   11 

Tabela 11: A3 [±] humano – galego. 

 

Os casos em que ocorreu a preposição para foram de dois tipos: no caso de A3 [– 

humanos], são argumentos que assumiram tipicamente os papéis temáticos beneficiário e 

lugar, em contextos de verbo de transferência; já em contextos de verbo de comunicação, 

houve apenas um caso, em que A3 é [– individuado]. Os exemplos podem ser observados a 

seguir: 

 

                                                
37 O singleton group é o grupo único, ou seja, não houve ocorrência de uso entre os grupos considerados. 
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11.1. Ese Santo ê o san Lourenzo, que había unha señora, unha vèlla], que non tiña herdeiros 
è deixou, as bestas pró santo.38  

 

11.2. ¡Ai Diòs mío onde hai un carneiro! Hai que o levar pró lughar. 
 
11.3. o cafê chamábanlle “o neghro”. Dicía, faláballe prá xente que llo compraban, pòs decíase: 
- Ah, vímo-lo neghro. 
 

No galego, portanto, a preposição a comporta-se como introdutora de argumento 

tipicamente [+ humano], tanto em contextos de verbos de transferência como de verbos de 

comunicação. Já a preposição para, é utilizada nos casos em que ocorre argumento [– 

humano], em contextos de verbos de transferência, por ser marcadora de ponto final, sendo 

esse, tipicamente, um lugar.  

 

5.4. A2 [discurso direto] / A2 [discurso indireto] 

 

 

5.4.1 PB 

 

Dado o contexto analisado, a este grupo de fator foram submetidos apenas os 

dados referentes ao uso das preposições em contextos de verbo de comunicação. Os 

resultados relativos ao PB encontram-se a seguir, na Tabela 12: 

 
Verbos de comunicação 

 

A2 [discurso direto] 

         a      p       total 
N      0      9       9       * KnockOut 
%      0    100    6 
 

 

A2 [discurso indireto] 

         a      p       total 
N      3      14      17  
%     17     82     73 

 

Total 

         a      p       total 
N     3       23      26 
%     11     88 

Tabela 12: A2 [discurso direto] / A2 [discurso indireto] – PB. 

 

                                                
38 O verbo deixar, neste contexto, é utilizado no sentido de deixar como herança; logo, considera-se que houve 
transferência. 
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A partir da análise da tabela, temos que a preposição para ocorre em 100% dos 

casos em que há discurso direto e em 82% dos casos em que ocorre discurso indireto. São 

exemplos 12.1 e 12.2: 
 

12.1. A única coisa que eu vou dizer para ela: minha filha, nunca case. 

 
12.2. Mas eu digo para a minha mãe, se eu tivesse uma mulher igual a ela, que eu já teria 
largado. 
 

Logo, dado o contexto, este grupo de fator apenas reafirma a tipicidade [+ 

humana] do argumento A3, não podendo ser feitas afirmações acerca da relação direta entre 

tipo de discurso e uso das preposições a e para. 

 

 

5.4.2. Galego 

 

Em relação à amostra galega, novamente, temos resultados que apontam para o 

uso típico da preposição a – 83% no caso do uso de discurso direto e 100% no uso de discurso 

indireto.  

 
Verbos de comunicação 

 

A2 [discurso direto] 

        a        p        total 
N     5        1        6        
%     83      17     67       
 

 

A2 [discurso indireto] 

         a         p       total 
N      3         0       3       * KnockOut 
%      100    0       33 

 

Total 

        a        p        total 
N     8      1          9 
%    88    11 

Tabela 13: A2 [discurso direto] / A2 [discurso indireto] – galego. 

 

As amostras 13.1 e 13.2 são exemplos de uso da preposição a em que ocorrem o 

discurso direto e o indireto, respectivamente: 

 

13.1. Pèro de noite dèulle fame; è díxolle un ó outro: -¡Ai que fame teño! 

 
13.2. Chegou o marido á casa e díxolle á mullèr que prepara as perdices, i-ò marido foi á misa 

tamên, pa despois vir canda o cura.  
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O tipo de discurso, portanto, como ocorreu no PB, não foi fator influenciador para 

o uso de uma ou outra preposição. 

 

5.5. Papel temático de A3 

 

5.5.1. PB 

 

O grupo de fator papel temático demonstrou-se relevante para análise dos dados e 

para comparação entre as variedades. 

 

Nos dados do PB, houve alto índice de uso da preposição para em construções em 

que A3 assume papel meta, tanto em contextos de verbo de transferência, quanto de 

comunicação. 

 
Verbos de transferência Verbos de comunicação 
 

A3 [meta] 
        a       p       total 
N     10     15    25  
%     40     60   30 

 
A3 [meta] 

       a      p       total 
N    17     41      58 
%    29     70     100 
*Singleton Group 

 
A3 [beneficiário] 

 

        a       p       total 
N     16     34     50 
%     32     68    60 

 
A3 [beneficiário] 

 

	  
ᴓ 

 
A3 [lugar] 

        a       p       total 
N     1      7        8    
%     12    87     9 

 
A3 [lugar] 

	  
ᴓ 

 
Total  

        a       p       total 
N     27     56      83 
%     32     67 

 
Total  

       a      p       total 
N    17    41      58 
%    29    70     100 

Tabela 14: Papel temático de A3 – PB. 

 

Em 60% dos contextos em que A3 assume o papel meta, a preposição para foi 

utilizada. Os argumentos considerados meta foram aqueles que fizeram parte da ação em que 

não ocorreu transferência física de A2
39, como mostram os exemplos 14.1 e 14.2: 

 
14.1. (...) o tenente foi, deu quatro dia de detimento para mim e para ele (...) 

                                                
39 É importante pontuar que, como falantes do PB e assumindo o ponto de vista estritamente semântico, tivemos dificuldades 
ao realizar a diferenciação entre os papéis meta e beneficiário a partir do uso das preposições. Nossa classificação, portanto, 
está aberta a novas análises e é passível de discussão. 
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14.2. (...) eu diria para os meus ministros darem mais atenção à educação. 

 

O demonstrado crescente uso da preposição para em contextos de argumentos que 

assumem papel temático meta e a continuidade de uso em contextos de argumentos que 

assumem os papéis temáticos beneficiário e lugar caracterizam a função polissêmica dessa 

preposição no PB, ou seja, para vem sendo utilizada como marcadora tanto de papel meta 

quanto de beneficiário, além de lugar (ponto final da trajetória). 

 

 

5.5.2. Galego 

 

Os dados referentes ao galego estão descritos na Tabela 15, a seguir: 

 
Verbos de transferência Verbos de comunicação 

 
A3 [meta] 

       a       p     total 
N    3       0     3  * KnockOut 
%    100  0     41      
 

 
A3 [meta] 

       a       p     total 
N    8      1       9 100 
%    88     11        
*Singleton Group 

 
A3 [beneficiário] 

 

       a       p     total 
N    2      2       4 * KnockOut 
%    0     100   16 

 
A3 [beneficiário] 

 

	  
ᴓ 

 
A3 [lugar] 

       a       p     total 
N    0       6      6 * KnockOut 
%    0    100    50 

 
A3 [lugar] 

	  
ᴓ 

 
Total  

       a       p     total 
N    5       8      12 
%   41     58 

 
Total  

        a       p     total 
N     8       1       9 100 
%    88     11        

Tabela 15: Papel temático de A3 – galego. 

 

Nossos resultados mostram que, na variedade galega, a preposição a comporta-se 

como marcadora de papel meta. No entanto, houve contextos em que essa mesma preposição 

foi utilizada junto a papel de beneficiário, como demonstram os exemplos a seguir, que 

representam os papéis meta e beneficiário, respectivamente: 

 
15.1. - Buèno Daría, tiès aquí un pouco de roupa pra acabar, è amais as túas empleadas, è, vailla 
levar á, á tía Lucinda, á tía Lucinda de Troncoso, iè vaslle levar iè, porque vai marchar póBrasil. 
        -Buèno, voullo levar. 
(...) 
fómor leva-lo, o abrigho á, á tía Lucinda, viñámor de vòlta. 
 
15.2. O rapaz fartouse de papas, comeu as que lle pareceu è tróuxolle unha cullarada del, delas ó 
compañeiro. 
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O exemplo 15.2 mostra que, no galego, há possibilidade de uso da preposição a 

como marcadora de argumento beneficiário. Ao contrário, a preposição para não foi utilizada 

como introdutora de argumento meta em nenhum caso, funcionando tipicamente como 

indicadora dos papéis beneficiário e lugar, em ambos os casos, o ponto final da trajetória. 

 
15.3. È xuntaba millo è traía pa, pa coçer ou pa, pa os çerdos ou pa, pár ghaliñas (...) 
 
15.4. È, è claro; pois, lògo unha vez colida [a uva] tráese pá casa, mêtese nos barriles è hai xa 
quèn-o bèbe na primeira semana; 
 

 

5.6. Afetamento de A3  

 

 

5.6.1. PB 
 

O grupo de fator Afetamento de A3 foi considerado com o objetivo de analisarmos 

se o uso da preposição a ou da preposição para é relevante para a efetividade da transferência 

da ação; em outras palavras, queremos saber se uma ou outra preposição marca maior ou 

menor afetamento de A3. 

 
Verbos de transferência Verbos de comunicação 

 
A3 [totalmente afetado] 

      a     p     total 
N   5     12   17 
%   29  70    22 

 
A3 [totalmente afetado] 

      a     p     total 
N   4     13     17  
%   23   76   29 

 
A3 [parcialmente afetado] 
 

       a     p     total 
N   11   15   26 
%   42   57   34 

 
A3 [parcialmente afetado] 

 

      a     p     total 
N   7    13     20 
%   35  65   34 

A3 [total e parcialmente 
afetado] 

       a     p     total 
N   16   22  38 
%   42   57  50 

A3 [total e parcialmente 
afetado] 

      a     p     total 
N  11   26     37 
%  19   45 

 
A3 [não afetado] 

       a     p     total 
N   11   22   33  
%   33   66   43 

 
A3 [não afetado] 

      a     p     total 
N   6     15     21 
%  28    71    36 

 
Total  

       a     p     total 
N   27   44   71 
%   38   62 

 
Total  

       a     p     total 
N   17   41   58 
%   29   70 

Tabela 16: Afetamento de A3 – PB. 
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Se focarmos unicamente os dados relativos a A3 [totalmente afetado] e 

[parcialmente afetado], temos 57% de índice de uso da preposição para em contextos de 

verbo de transferência, e 45% em contextos de verbo de comunicação.  

 

16.0 (...) dei tudo para eles [cinco pipas] – Afetamento total de A3. 

16.1 (...) para o meus filho eu estou dando educação – Afetamento parcial de A3. 

 

No entanto, mesmo que em menor índice, foi também a preposição para utilizada 

em maior número nos dados relativos a A3 [não afetado], o que nos levou à impossibilidade de 

fazer afirmações contundentes a respeito da relação entre uso da preposição e afetamento de 

A3. 

16.2 (...) eu daria uma quantia, sei lá quanto, para cada irmão. 
 
 

Ao procedermos ao cruzamento dos fatores papel temático e afetamento de A3, 

obtivemos 75% de uso da preposição para – em argumentos que assumiram o papel 

beneficiário – total ou parcialmente afetados contra 25% de uso da preposição a. 

Considerando apenas os argumentos totalmente afetados, houve 71% de uso de para contra 

29% de uso de a. 

 

No entanto, a preposição para foi também largamente utilizada nos contextos em 

que o argumento não afetado assumiu papel beneficiário – 46%. Esse resultado se deve a usos 

em que tempo e/ou aspecto verbais interferem na classificação de A3, como ocorre no 

exemplo 16.3, a seguir: 

 
16.3. (...) diz meu tio que estão com uma proposta para passar [as casas] para os moradores. 
 

Nesse caso, o argumento os moradores é potencialmente beneficiário, no entanto, 

não se pode afirmar que a ação ocorrerá, logo, temos um A3 não afetado. 
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5.6.2. Galego 

 

Os dados referentes ao galego estão expostos na Tabela 17, a seguir: 

 
Verbos de transferência Verbos de comunicação 

 
A3 [totalmente afetado] 

         a      p      total 
N      2      5       7 
%     28     71    34 

 
A3 [totalmente afetado] 

         a      p      total 
N      8      0       8  * KnockOut 
%    100    0       88 

 
A3 [parcialmente 

afetado] 
 

         a      p      total 
N      2      2       5 
%     50    50    33 

 
A3 [parcialmente 

afetado] 
 

         a      p      total 
N      0      1       1  * KnockOut 
%      0   100       11 

 
A3 [não afetado] 

         a      p      total 
N      1      0       5 
%     100    0    33 

 
A3 [não afetado] 

	  
ᴓ 

 
Total  

         a      p      total 
N      5      7      12 
%     41     58 

 
Total  

        a      p      total 
N     8      1       9 
%    88     11 

Tabela 17: Afetamento de A3 – galego. 

 

Houve apenas um caso de argumento não afetado, encontrado na variedade 

galega, dado o uso do imperativo: 

 
17.1. –  A ver, tès que darlle cama è estes dous rapaces è cena. 
 

Nos demais casos, em que ocorreu A3 total ou parcialmente afetado, houve maior 

uso da preposição para em contextos de verbo de transferência, resultado que relacionamos 

diretamente às ocorrências de papel beneficiário, marcadas pelo uso dessa preposição. 

 

Já em contextos de verbo de comunicação, a preposição a foi tipicamente 

utilizada, dada a sua relação direta com o papel temático meta. O único caso em que a 

preposição para foi utilizada refere-se a um argumento não individuado: 

 
17.2. Dicía, faláballe prá xente que llo  compraban, pòs decíase: - Ah, vímo-lo neghro. 

 

Após a descrição apresentada, procederemos a nossa conclusão, que pretende, 

resumidamente, analisar os resultados encontrados a partir da perspectiva teórica adotada 

nesta pesquisa. 
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CONCLUSÃO 

 

Em nossa pesquisa, adotamos uma perspectiva teórica baseada em um ponto de 

vista integrador, que recebeu contribuições do Funcionalismo linguístico, da metodologia 

sociolinguística e da Linguística Cognitiva. 

 

Com base na delimitação de fatores, exposta no quadro teórico apresentado e, 

como já fora reservado capítulo próprio para análise dos resultados encontrados, neste 

capítulo, procederemos a uma síntese descritiva acerca do comportamento das preposições a e 

para, nas variedades do PB e do galego. Encontramos, pois, algumas evidências do 

comportamento dessas preposições, que são expostas a seguir: 

 

(a)  A preposição para, na variedade do PB, comportou-se como [– marcada] e 

está em posição de neutralidade diante da preposição a, uso que, como considerou Gomes (op. 

cit.) parece ser estigmatizado nos contextos considerados.  

 

Os resultados também demonstraram que para é a preposição preferida pelo 

falante carioca quando utilizado o arranjo bitransitivo típico, A1 + V + A2 + A3, em que, 

tradicionalmente, é conferido lugar à preposição a. 

 

Além disso, o demonstrado crescente uso da preposição para como introdutora de 

papel temático meta (60% em contextos de verbos de transferência e 70% em contextos de 

verbos de comunicação) aponta para sua polissemia: por conta do processo de 

regramaticalização, para incorpora as funções de introdutora dos papéis meta, beneficiário e 

lugar, sofrendo uma espécie de reativação semântica, como intuído por Castilho (op. cit). Não 

houve, portanto, perda, mas reintegração semântica. 

 

Consideramos, pois, que a preposição para contém traço [+ carga semântica], se 

comparada à preposição a. 

 

Por fim, a queda do uso do oblíquo em posição de A3, no PB, apontada por 

Oliveira (op. cit.), e reafirmada a partir do corpus nesta pesquisa analisado, trouxe-nos mais 

um argumento a favor da tese de regramaticalização, ou seja, da reintegração de significados; 
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com a queda do clítico lhe, marcador essencial de meta, torna-se a preposição para 

responsável por essa marcação, o que demonstra a sua multifuncionalidade. Além disso, a tese 

de Oliveira traz argumentos adicionais em relação à preferência de uso da preposição para em 

construções em que A3 posiciona-se adjacente ao verbo. A distância linguística, se 

considerada a não realização do que a autora chama de “verdadeiro argumento dativo”, 

diminui consideravelmente, tornando verbo e argumento interno, em termos de cadeia 

sintagmática e, por pressuposto, também conceptualmente, mais próximos. No entanto, 

entendemos que deva haver uma análise que leve em conta os diversos aspectos 

influenciadores do (des)uso do clítico lhe, para que se busquem respostas fundamentadas 

teoricamente. 

 

Na variedade galega, a preposição para, comportou-se como essencialmente 

marcadora de destino final, o que a faz ser tipicamente introdutora dos papéis temáticos 

beneficiário e lugar (destino final), dado que aponta para situações diferenciadas, atualmente, 

nas variedades estudadas.  

 

No galego, como vimos, os resultados mostraram que a preposição para marca, 

prototípica e unicamente, o ponto final da trajetória, o que demonstra que, nessa variedade, tal 

preposição não parece ter passado pelo estágio da regramaticalização. 

 

Além disso, o comprovado uso preferencial do oblíquo em posição de A3, mesmo 

quando há coincidência entre os referentes de meta e beneficiário, demonstra que as 

variedades parecem estar seguindo correntes diferentes de mudança.  

 

(b)  O uso da preposição a, na variedade do PB, é [+ marcado], fato que, junto à 

Gomes (op. cit), parece-nos ocorrer por conta do estigma conferido a essa preposição na 

língua falada, considerada hiperfomal.  

 

No entanto, seu padrão de uso aproxima-se do padrão galego, sendo ainda 

utilizada em contextos de ocorrência de A3 [+ humano], em que ocorre o papel temático meta, 

com porcentagem significativa de uso (40%).  

Portanto, apesar de os dados do PB apontarem claramente para a supremacia da 

preposição para, não deixam de apontar, da mesma forma, para um uso que, em dado 

momento histórico, parece-nos ter sido comum entre as variedades galega e brasileira. 



101 
 

 

Na variedade galega, a preposição a comporta-se como [– marcada], 

tipicamente utilizada como introdutora de argumentos [+ humanos] marcados pelo papel 

temático meta, tanto em contextos de verbo de comunicação quanto de transferência, não 

havendo concorrência de uso significativa em relação à preposição para. No entanto, há casos 

em que introduz papel beneficiário.  

 

Notamos, dessa forma, que os processos de mudança parecem ser paralelos, mas 

focam preposições distintas em uma e outra variedade, o que pode ser indício de que as 

variedades seguem correntes diferentes, em suas derivas próprias. Nesse caso, não se tem uma 

variedade mais avançada do que a outra. O processo de deriva está condicionado à atuação de 

fatores sócio-históricos, além de políticos, em cada variedade. 

 

Acreditamos que nosso estudo, além da contribuição de caráter descritivo, possa 

ter colaborado, de forma efetiva, para trazer ao galego lugar de destaque no estudo do 

português e, mais especificamente, do PB.  

 

Entendemos que, ao final da pesquisa, nosso ganho foi além do conhecimento 

teórico- linguístico: enriquecemo-nos política e culturalmente, (re)descobrimos parte crucial 

de nossa história, de nossas raízes e aprendemos, com um povo que luta pela preservação de 

sua língua, a valorizar essa mesma língua, que nada mais é do que a nossa própria língua. 
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