
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ELISA DA SILVA DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGÊNCIA VERBAL EM PRODUÇÕES TEXTUAIS ESCOLARES: VARIAÇÃO, 

NORMA E ENSINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2015 



 
 

 

ELISA DA SILVA DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

REGÊNCIA VERBAL EM PRODUÇÕES TEXTUAIS ESCOLARES: 

VARIAÇÃO, NORMA E ENSINO 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação do Instituto de Letras da Universidade 

Federal Fluminense – UFF, como requisito parcial à 

obtenção do título de Mestre. 

Área de Concentração: Estudos da Linguagem. 

 

 

 

 

Orientadora: Profª. Dr.ª Edila Vianna da Silva 

 

 

 

Niterói 

2015 



 
 

 

ELISA DA SILVA DE ALMEIDA 

 

REGÊNCIA VERBAL EM PRODUÇÕES TEXTUAIS ESCOLARES: VARIAÇÃO, 

NORMA E ENSINO 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense 

– UFF, como requisito parcial à obtenção do título de 

Mestre. 

Área de Concentração: Estudos da Linguagem. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

____________________________________________________ 
 

Profª. Dra. Edila Vianna da Silva (Orientadora) 

Universidade Federal Fluminense 

____________________________________________________ 
 

Profª. Dra. Luciana Maria Almeida de Freitas 

Universidade Federal Fluminense 

____________________________________________________ 
 

Profª. Dra. Marcia Machado Vieira  

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
____________________________________________________ 

 

Profº Dr. Gerson Rodrigues da Silva (Suplente) 

        Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

____________________________________________________ 
 

Profº Dr. Ricardo Stavola Cavaliere (Suplente) 

Universidade Federal Fluminense 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meus pais, cujos esforços e 

incentivos foram essenciais para 

que eu chegasse até aqui, 

dedico este trabalho. 

 

 

 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 A Deus, por estar sempre presente, dando-me saúde e forças para enfrentar os 

desafios e as adversidades desta vida e, assim, permitindo-me evoluir neste mundo. 

 A minha mãe Isabel, primeira pessoa a me sensibilizar para o estudo ao ensinar-me, 

num tempo remoto, a encapar meus livros e cadernos e a fazer minhas primeiras pesquisas. 

 A meu pai, Eduardo, que um dia me disse que adquirir conhecimento é a melhor 

coisa do mundo e com isso eu teria um futuro bom.  

 Às minhas tias Ovênia da Silva, Maria Lúcia da Silva e Yvonne da Silva, pela força, 

torcida e compreensão nos momentos de ausência e à minha madrinha Kátia Regina pelas 

impressões dos textos, fundamentais para a realização desta pesquisa. 

 À professora Edila Vianna por ter aceitado orientar minha dissertação, por confiar e 

acreditar em mim, pela paciência durante a orientação e por sempre me animar, dando-me 

forças nos momentos difíceis.  

 Às professoras Luciana de Freitas e Marcia Machado pelas valiosas contribuições no 

exame de qualificação e pela forma humana como abordaram os problemas e as ausências 

encontradas naquele momento. 

 Às amigas da pós-graduação Elaine Pereira e Luana Cunha pelo apoio, pelas 

contribuições e pela amizade construída a cada aula e evento acadêmico. 

 À professora Alair Cruz por ter me dado a primeira oportunidade de trabalho na 

minha área e por ter contribuído na aplicação das produções textuais. 

 Às professoras amigas Lúcia Débora e Mariângela Capuano pela contribuição na 

constituição do corpus. 

A todos que, de alguma forma, contribuíram para este trabalho. 

   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros 

Vinha da boca do povo na língua errada do povo 

Língua certa do povo 

Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil.” 

  

Manuel Bandeira 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

Uma vez observada a variação regencial dos verbos ir e chegar, quando seguidos de 

complemento locativo, em produções textuais de alunos concluintes do ensino médio, o 

presente trabalho teve como objetivo verificar, no que concerne ao fato linguístico 

investigado, se as ocorrências desses verbos estariam em maior quantidade na forma não 

padrão ou se os alunos utilizariam, em maior frequência, a forma recomendada pela gramática 

tradicional. A linha teórica adotada é a Sociolinguística, para a qual a variação e a mudança 

são inerentes às línguas, como um fenômeno cultural provocado por elementos linguísticos e 

extralinguísticos.  Dessa forma, com base em amostras do uso real da língua, buscou-se 

pesquisar sobre o ensino da regência verbal em sala de aula e, assim, levantar reflexões que 

possam contribuir para um ensino mais produtivo da regência verbal, como também para o 

trabalho da variação linguística nas aulas de Português. Apoiados nos princípios de Labov 

(2008) e outros pesquisadores, foram analisadas amostras dos verbos selecionados em 

produções textuais construídas durante as aulas de Língua Portuguesa, de alunos da 3ª série da 

educação básica de colégios públicos e particulares no município do Rio de Janeiro. Foram 

consideradas apenas as ocorrências dos verbos ir e chegar quando seguidos das preposições 

“a”, “para” (forma padrão) e “em” (forma não padrão), pois a pesquisa teve o objetivo de 

saber se os verbos estão ou não sofrendo variação de regência. Foram testados no corpus do 

trabalho fatores linguísticos postulados por Mollica (1996) e Wiedemer (2008), os quais 

demonstraram que existem motivações para o uso de uma ou outra preposição. Observou-se 

que, na investigação dos empregos dos verbos ir e chegar junto a complementos locativos, em 

todos os colégios pesquisados, o uso padrão apresentou-se em maior frequência com o verbo 

ir; já com o verbo chegar, o maior número de ocorrências se deu com o uso não padrão. 

Palavras-chave: regência verbal; variação linguística; ensino de língua materna. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Once the regency variation of the verbs ir and chegar was observed, when they were followed 

by locative complement, in textual productions of graduating high school students, the present 

work aimed to verify, concerning the linguistic facts investigated, if the occurrences of these 

verbs happened mostly as a non-standard form, or if students would use them, more 

frequently, as recommended by the traditional grammar. The theoretical line adopted is 

Sociolinguistics, for which variation and change are inherent to languages, as a cultural 

phenomenon provoked by linguistic and extralinguistic elements. Thus, based on samples of 

real usage of language, it was aimed to research about verbal regency teaching in classrooms 

and, then, to come up with reflections that can contribute for a more productive teaching of 

verbal regency, and also for the work of linguistic variation in Portuguese language classes. 

Based on the principles of Labov (2008) and other researchers, samples of the selected verbs 

were analyzed in textual productions built in Portuguese language classes, by students of the 

3rd grade of basic education from public and private schools in the city of Rio de Janeiro. 

Only the ocurrences of verbs ir and chegar were considered, when followed by the 

prepositions "a", "para" (standard form) and "em" (colloquial form), for the research aimed to 

know if these verbs are going through regency variation. Linguistic factors postulated by 

Mollica (1996) and Wiedemer (2008) were tested in the corpus of the work, which 

demonstrated that there are motivations for using one or another preposition. It was observed 

that, in the investigation of usage of verbs ir and chegar followed by locative complements, in 

all researched schools, the standard usage was more frequent with verb ir; on the other hand, 

with verb chegar, the highest number of usages happened with the non-standard form. 

Key words: verbal regency; linguistic variation, mother tongue teaching 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A sociolinguística comprovou, a partir dos anos 60, que qualquer língua, falada por 

qualquer comunidade, apresenta um dinamismo inerente, ou seja, as línguas passam por 

modificações ao longo do tempo e são, portanto, heterogêneas. Sendo assim, exibem sempre 

variações, o que significa dizer que qualquer língua é representada por um conjunto de 

variedades. Essas variedades não apresentam grau hierárquico de importância do ponto de 

vista linguístico, uma vez que atingem, cada qual no seu contexto adequado, o objetivo de 

efetivar determinada comunicação. 

  Segundo Bortoni-Ricardo (2004), a variação linguística ocorre devido a fatores 

socioestruturais e de fatores sociofuncionais, os quais proporcionam a existência de formas 

distintas, porém semanticamente equivalentes no nível do vocabulário, da sintaxe e 

morfossintaxe, do subsistema fonético-fonológico e no domínio pragmático discursivo. 

 Há mais de três décadas, os linguistas têm se empenhado em pesquisas com o 

objetivo de traçar um retrato o mais fidedigno possível da realidade linguística brasileira, 

principalmente em relação à descrição do português brasileiro. Apesar disso, como observa 

Bagno (2004b), faz pouco tempo que foi iniciado um movimento, ainda tímido, de divulgação 

desses resultados para um público maior e, em especial, um movimento de transformação 

desses resultados em instrumento pedagógico com vistas a interferir nas formas de ensinar a 

língua portuguesa nas escolas. 
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Bortoni-Ricardo (2004) constata que os professores têm dúvidas em como agir diante 

dos chamados “erros de português”
1
, o que constitui, na prática, uma questão problemática 

para os professores, causando-lhes insegurança, pois ignoram se devem corrigir ou não, que 

erros devem corrigir ou até mesmo se podem falar em erros. 

  Como proceder, por exemplo, na posição de docente, diante de alunos que estão 

finalizando a educação básica e que apresentam inadequações quanto ao uso da preposição 

com os verbos ir e chegar seguidos de complemento locativo em gêneros textuais que 

demandam o uso da norma padrão? 

 Esses alunos ou pelo menos boa parte deles deve estar apta a ser submetida ao 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ou ainda a qualquer outro tipo de avaliação 

escrita com fins empregatícios, nos quais lhes será cobrado o uso da norma padrão. Infere-se, 

assim, que o emprego de outra variedade possa causar a eles problemas em relação a seus 

objetivos. Sendo assim, é necessária uma reflexão sobre como trabalhar a variação linguística 

na escola, aproveitando as contribuições espontâneas dos alunos, ou seja, o seu conhecimento 

linguístico, como orientam os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), bem como mostrar 

aos alunos a importância de utilizar a norma adequada aos vários contextos de interação 

linguística. 

A autora do presente trabalho atua como docente de Língua Portuguesa nos ensinos 

fundamental e médio de escolas públicas e particulares no Munícipio do Rio de Janeiro. Em 

razão de sua função, observou o fenômeno da variação linguística tanto na modalidade oral 

como na modalidade escrita, chamando-lhe atenção, principalmente, o uso indiscriminado das 

preposições “a”, “em” e “para” diante dos verbos ir e chegar seguidos de locativos em 

                                                           
1 Expressão utilizada entre aspas pela autora por considerá-la inadequada e preconceituosa, uma vez que, para a 

Sociolinguística, erros de português são simplesmente diferenças entre variedades da língua.   
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produções textuais escritas dos alunos concluintes do Ensino Médio nos três colégios onde 

ministra aulas. Assim, questionou-se como melhor tratar a questão da variação no ensino. Em 

busca de respostas, pesquisou trabalhos que investigaram o mesmo fato linguístico e tomou 

ciência de que existem fatores de ordem linguística e extralinguística responsáveis pela 

variação e de que há justificativas para um ou outro uso. 

 Dessa forma, para o trabalho em questão, foi aplicada uma mesma proposta de 

produção textual – uma narrativa de viagem – nos três colégios onde atua como docente com 

o objetivo de montar um corpus para confirmar, de modo rigoroso, a existência da variação 

linguística em relação aos verbos ir e chegar quando seguidos complementos locativos em 

textos da modalidade escrita. 

 Consideram-se, nesta pesquisa, apenas as ocorrências dos verbos ir quando seguido 

das preposições “a”, “para” (forma padrão) e “em” (forma não padrão) e do verbo chegar 

quando seguido das preposições “a” (forma padrão) e “em” (forma não padrão). 

Uma vez constatada a variação regencial, de forma significativa, do fato linguístico 

investigado no corpus desta pesquisa, alguns fatores linguísticos postulados por Mollica 

(1996) e Wiedemer (2008) – que observaram as escolhas linguísticas de outros falantes da 

mesma língua no que concerne às regências verbais dos verbos selecionados em amostras de 

língua oral – foram testados em amostras de língua escrita retiradas do corpus do presente 

trabalho. Dessa forma, objetivou-se comparar os resultados obtidos nesta investigação com os 

encontrados nos trabalhos que serviram de base para a testagem desta pesquisa. Buscou-se, 

assim, contribuir com a descrição do português do Brasil, bem como com as práticas 

pedagógicas escolares sobre o assunto pesquisado. 

O objetivo geral desta pesquisa é examinar, apoiada em pressupostos sociolinguísticos, 

o que propõem os manuais normativos e o que realmente ocorre na língua escrita do 
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português do Brasil concernente à regência dos verbos ir e chegar com complementos 

circunstanciais na forma de sintagma preposicionado (Ir e Chegar + Sprep), como em “Vou à 

praia” e “Chegarei ao parque”. 

Os objetivos específicos são: a) investigar se os textos escritos por alunos concluintes 

do Ensino Médio apresentam ocorrências significativas de variação regencial a ponto de que 

seja possível levantar uma possível especulação de mudança no que concerne à regência 

verbal; b) Identificar possíveis fatores condicionantes que atuam na variação; c) Comparar os 

resultados desta pesquisa com os de outros dois estudos já realizados com diferentes amostras 

de língua falada na mesma região e em outras do Brasil; d) levantar reflexões acerca do 

ensino da língua portuguesa e mostrar a importância do reconhecimento, por parte dos alunos 

e professores, da variação linguística. 

Questões e hipóteses 

 Questão 01 – Qual variante (a/para/em) é mais frequente junto ao verbo IR de 

movimento nas amostras retiradas do corpus do presente trabalho? E qual a variante (a/em) 

mais frequente com o verbo CHEGAR? 

      Hipótese: com o verbo IR, existe uma escala entre as preposições, sendo em a mais 

usada, seguida de para e a. Essa escala se deve à crescente expansão de uso de para ocupando 

os contextos em que a preposição a era usada, e ao uso de em associada a contextos locativos. 

Com o verbo CHEGAR, espera-se o uso de em com mais frequência. Apesar dos dados 

analisados serem de língua escrita, espera-se que a preposição a, considerada padrão pela 

gramática normativa, seja pouco frequente nos dados devido à influência da língua oral, uma 

vez que a escrita, apesar de monitorada e planejada, é uma manifestação linguística de menor 

frequência em relação à modalidade oral e, dessa forma, a primeira sofre muita influência da 

segunda. Além disso, também é esperado que a preposição para, principal concorrente de a 
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em diversos contextos do verbo IR, apareça em segundo lugar; e que a preposição em, tida 

como não padrão pela gramática normativa nos contextos de IR e CHEGAR, seja a 

preposição mais utilizada também na escrita. Assim, acredita-se que, no corpus do presente 

estudo, haverá uma frequência maior da variante coloquial em relação à variante padrão. 

Questão 02 – Há uma diferença significativa entre as frequências de usos das 

preposições nas regências dos verbos ir e chegar entre os três colégios observados, uma vez 

que dois deles apresentaram resultados bem melhores na Redação do ENEM 2014 em relação 

ao terceiro? 

Hipótese: acredita-se que os alunos da escola particular e os da escola pública federal 

utilizarão mais as regências da forma padrão enquanto os alunos da escola estadual farão uso 

com maior frequência da forma não padrão. Essa hipótese baseia-se no fato de que os 

primeiros, em geral, têm acesso a um ensino considerado mais eficiente quando observado, 

por exemplo, o resultado das escolas que ficaram em melhores posições no Enem 2014 (Cf. 

http://portal.inep.gov.br/web/enem/enem-por-escola). Os dois primeiros colégios ficaram em 

posições  bem superiores ao do colégio da rede pública estadual. 

Questão 03 – Que fatores condicionam o uso das preposições a/para/em junto ao 

verbo IR e quais motivam o emprego de a/em com o verbo CHEGAR? 

Hipótese: três variáveis selecionadas para o presente trabalho, por se mostraram produtivas 

para o corpus desta pesquisa, foram testadas nos trabalhos de Mollica (1996) e Wiedemer 

(2008), a saber, configuração no espaço, grau de definitude e tempo-modo verbal. Acredita-se 

que essas variáveis, ao serem aplicadas no corpus do presente estudo, apresentarão resultados 

equivalentes para o uso das preposições a/para/em junto aos verbos IR e CHEGAR.  

 Com objetivo de contribuir com os estudos supracitados, foram comparados seus 

resultados com os deste trabalho, verificando se os fatores condicionantes são equivalentes. 

http://portal.inep.gov.br/web/enem/enem-por-escola
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Nos estudos desses autores, foram observados os fatores que motivaram o uso das preposições 

a/para/em junto ao verbo IR de movimento seguido de locativo em outros corpora de língua 

oral. 

A presente dissertação foi desenvolvida em cinco capítulos. No primeiro capítulo, 

apresenta-se o enquadramento teórico no qual se baseia a pesquisa, com a definição de alguns 

conceitos concernentes à variação linguística que serão considerados na análise dos dados 

retirados do corpus deste trabalho e na reflexão acerca do que se acredita ser um trabalho 

pedagógico mais eficiente sobre regência verbal e variação linguística.  

O segundo capítulo é destinado à revisão da literatura, onde são abordadas as visões 

tradicional e contemporânea da regência verbal e as preposições a/para/em pelo viés da 

retrospectiva histórica. Além disso, também são apresentados alguns estudos de base 

sociolinguística em relação ao objeto analisado. 

No terceiro capítulo, descrevem-se as etapas metodológicas para a realização da 

pesquisa, como a descrição da amostra utilizada, o detalhamento das etapas e os 

procedimentos de análise do fenômeno investigado. Também são apresentadas a variáveis 

selecionadas para testagem nos dados retirados do corpus do trabalho. 

O quarto capítulo é dedicado a apresentar e discutir os resultados acerca da 

distribuição das preposições a/para/em na amostra analisada, como também da atuação das 

variáveis linguísticas na seleção de cada uma das preposições no contexto dos verbos ir e 

chegar de movimento seguidos de complemento locativo. 

No quinto capítulo, objetiva-se, baseado em pressupostos de renomados linguistas, 

dentre os quais destacam-se, em relação à teoria sociolinguística, Bagno (2002, 2004a, 2004b, 

2013), Bortoni-Ricardo (2004,2005), Faraco (2004) e Neves (2000, 2002, 2006, 2007 ,2010) 

apresentar reflexões, discussões e sugestões com vistas a contribuir para um ensino mais 
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produtivo da regência verbal, como também para o trabalho da variação linguística nas aulas 

de Português. 

Por fim, têm-se as considerações finais do trabalho seguidas das referências 

bibliográficas utilizadas na presente pesquisa. 
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1  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Neste capítulo, são apresentados os pressupostos que norteiam a presente pesquisa, 

onde são considerados os postulados da Sociolinguística Variacionista, introduzida por Labov 

(1998 [1972]), a questão da Norma Linguística e a contribuição para o ensino. 

1.1 A Sociolinguística e a variação 

 

 O termo “sociolinguística” surgiu pela primeira vez na década de 1950, mas se 

desenvolveu como corrente nos Estados Unidos na década de 1960, especialmente com os 

trabalhos de William Labov
2
, como fruto da insatisfação diante dos modelos existentes que 

afastam o objetivo da linguística da realização da língua e de suas diversas manifestações.  

Essa teoria preenche um vazio deixado pelo gerativismo, que considera legítimo o estudo 

apenas do sistema das línguas e a competência linguística. Assim, essa nova vertente vem 

priorizar os fatores sociais, culturais e psíquicos que interagem na linguagem. 

 Esse modelo teórico-metodológico rompe com as correntes anteriores (estruturalismo 

e gerativismo), que analisavam a língua como uma estrutura homogênea, resultante da 

aplicação de regras categóricas, que podiam ser estruturadas fora de seu contexto social. 

Diferentemente dessas teorias, a Sociolinguística afirma que a língua funciona como um 

elemento de interação entre o indivíduo e a sociedade em que ela atua. Assim, segundo Labov 

(2008), a pesquisa linguística deve se concentrar na língua em uso, ou seja, dentro da 

comunidade de fala. Dessa forma, Cezário e Votre (2011, p.141) destacam que “para essa 

corrente, a língua uma instituição social e, portanto, não pode ser estudada como uma 

estrutura autônoma, independente do contexto situacional, da cultura e da história das pessoas 

que a utilizam como meio de comunicação”. 

                                                           
2
 “The social motivation of a sound change” (1963) e “The social stratification of  (r) in New York city 

department stores” (1966) publicados em Sociolinguistic Patterns (1972). 
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 A Sociolinguística tem como pressuposto fundamental a natureza variável da língua 

e, por esse motivo, também é chamada de Sociolinguística Variacionista ou Teoria da 

Variação. Segundo Dubois (2006, p.180), “chama-se variação o fenômeno no qual, na prática 

corrente, uma língua determinada não é jamais, numa época, num lugar e num grupo social 

dados, idêntica ao que ela é noutra época, em outro lugar e em outro grupo social”. Assim, 

pode-se afirmar que todas as línguas possuem variações e que todas elas são legítimas. 

A Teoria da Variação orienta e sustenta a observação, a descrição e a interpretação do 

comportamento linguístico. Essa abordagem, de acordo com Cezário e Votre (2012, p.142), 

“baseia-se em pressupostos teóricos que permitem ver regularidade e sistematicidade por trás 

do aparente caos da comunicação do dia a dia. Procura demonstrar como uma variante se 

implementa na língua ou desaparece”.  Além disso, propõe-se a estudar os fenômenos 

variáveis encaixados nas estruturas sociais e linguísticas, buscando observar se estes 

constituem uma mudança em curso ou uma variação estável. A primeira ocorre quando uma 

variante inovadora se sobrepõe a outra, impondo posteriormente o desaparecimento desta na 

comunidade de fala; a segunda acontece quando duas ou mais variantes se mantêm em 

concorrência, sem que haja o predomínio de uma sobre a outra. 

 A abordagem variacionista, conforme proposta de Labov (2008), possibilita 

sistematizar os fenômenos tanto fonético-fonológicos como sintático-lexicais, evidenciando 

em seus postulados a necessidade de estabelecer interrelações dos aspectos linguísticos com 

os extralinguísticos, tratando qualitativa e quantitativamente os dados estatísticos. 

 Quanto à análise quantitativa, há programas estatísticos especialmente elaborados 

para o tratamento dos dados linguísticos. Saber usar esses pacotes estatísticos é essencial num 

estudo variacionista quantitativo, pois ele fornece os pesos relativos com que cada fator 

linguístico e extralinguístico está correlacionado ao uso de uma variante. 
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As formas em variação recebem o nome de “variantes linguísticas”. Tarallo (2007, 

p.08) afirma que: “variantes linguísticas são diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em 

um mesmo contexto e com o mesmo valor de verdade. A um conjunto de variantes dá-se o 

nome de variável linguística”. As variáveis subdividem-se em dependentes e independentes. 

A variável dependente é o fenômeno que se quer estudar; por exemplo, o emprego dos 

pronomes pessoais retos como objetos diretos, as variantes então seriam as formas que estão 

em competição: o uso ou o não uso dos pronomes como objetos diretos. O uso de uma ou 

outra variante é influenciado por fatores linguísticos (estruturais), tais como fonológico, 

morfossintático, semântico, discursivo-pragmático, ou por fatores sociais (extralinguísticos), 

como origem geográfica, status socioeconômicos, grau de escolarização, idade, sexo, mercado 

de trabalho, redes sociais do falante. Os fatores extralinguísticos constituem as variáveis 

independentes. 

 As variações de uma língua podem ser estudadas em duas dimensões: num período 

de tempo específico – uma análise sincrônica – ou na evolução de um momento a outro da sua 

história – uma análise diacrônica. Assim, um estudo sincrônico significa o exame, num dado 

espaço de tempo, da estrutura de um sistema linguístico. Já um estudo diacrônico analisa as 

mudanças pelas quais uma língua passa ao longo do tempo.  

 Conforme Preti (1987, p. 11), as variedades sincrônicas, aquelas que ocorrem num 

mesmo plano temporal, se dividiriam em três grupos, segundo o fator que as motiva: os 

aspectos geográficos, os socioculturais e os estilísticos.  

 Preti (1987, p. 17), no entanto, divide o estudo do problema da variedade linguística 

em dois grandes campos, sendo que o primeiro compreende o segundo: variedades 

geográficas, também denominadas de diatópicas, e variedades socioculturais, também 

chamadas de diastráticas.  
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 Variedades socioculturais, também chamadas de socioletos, ocorrem na língua em 

seu plano vertical, ou seja, na linguagem de uma dada comunidade (urbana ou rural). Essas 

variações podem sofrer influência de fatores diretamente relacionados à situação 

comunicativa ou ao próprio falante (ou ao grupo a que ele pertence) ou a ambos 

simultaneamente. 

 As variedades geográficas, também conhecidas como dialetos, são aquelas que se 

dão na língua em seu plano horizontal, nas comunidades linguísticas, gerando os chamados 

regionalismos. Segundo Dubois (2006, p.184) dialeto “é uma forma de língua que tem o seu 

próprio sistema léxico, sintático e fonético, e que é usada num ambiente mais restrito que a 

própria língua”. 

 Enquanto o dialeto está ligado à forma que a língua assume numa determinada 

região, o falar é característico de uma subdivisão da região sede de um dialeto, ou seja, de 

acordo com critérios geográficos, o dialeto abrange uma área mais ampla que o falar; por 

exemplo, pode referir-se ao dialeto de uma cidade e aos diversos falares dos bairros da mesma 

cidade. A denominação de falar também se aplica à maneira peculiar de usar a língua por 

determinados grupos profissionais, por exemplo, o falar dos médicos ou o dos advogados; 

nesta acepção falar seria sinônimo de jargão. 

 A língua também pode variar conforme o ambiente em que o diálogo acontece, ou 

seja, o mesmo falante pode fazer uso de variedades diferentes em função da situação 

comunicativa, empregando maior ou menor monitoramento da fala ou da escrita. Nesse caso, 

há uma variação estilística. 

 Preti (1987, p.33) ainda distingue três níveis de fala: o formal, o comum e o 

coloquial. No nível formal, a expressão se dá com grande cuidado, pelo meio de estruturas e 

termos ponderados a cada passo do enunciado, que se deve conformar às regras pertinentes; 
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são os atos comunicativos oficiais, congressos científicos, conferências, contratos comerciais 

e documentos do Direito público ou privado que integram esse nível. No outro extremo fica o 

nível coloquial, em que a comunicação flui descontraidamente, sem restrições de cunho 

social; os exemplares mais autênticos deste nível são as conversas entre familiares ou entre 

amigos. Em posição intermediária está o nível comum em que se verifica uma expressão com 

certo formalismo, mas exercido de maneira mais relaxada que no nível formal, embora sem a 

espontaneidade própria do nível coloquial; ocorre, por exemplo, quando vizinham se avistam 

e trocam cumprimentos através de fórmulas consagradas como bom dia, como vai, entre 

outras. 

1.2 A questão da Norma Linguística 

 Para Coseriu (1987, p.140) a língua se estrutura em três planos funcionais: a norma, 

que diz respeito a tudo aquilo que é comum, constante, o que foi estabelecido pelo uso em 

uma língua; o sistema, que é o conjunto de oposições funcionais, as regras distintas de 

realizações de uma língua; e o tipo linguístico, que é o mais alto plano de uma língua, 

referindo-se ao conjunto de categorias de oposição e de tipos de procedimento de uma língua, 

ou seja, constituem os princípios de organização do sistema. Assim, segundo o autor, norma 

seria a modalidade normal, usual, comum de uma língua. Nesse caso, a norma seria 

estabelecida somente pela frequência de uso e, dessa forma, não haveria nenhum juízo de 

valor em sua definição.  

 No entanto, conforme aponta Neves (2006, p.43), nos estudos linguísticos, essa não é 

a única acepção para o termo norma. Ele também pode designar um conjunto de preceitos 

estabelecidos, um uso regrado, uma prescrição da língua. Nesse sentido, esse conceito está 

intrinsecamente envolvido com a ideia de que há uma língua ideal, uma forma que seria 

melhor do que as outras. Ele traz em seu sentido um juízo de valor. Portanto não se pode 
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entender a norma, qualquer que seja a língua, apenas como um conjunto de formas 

linguísticas, uma vez que ela é também (e principalmente) um agregado de valores 

socioculturais unidos a essas formas. 

 Preti (1987) define a existência de apenas duas normas, que ele chama de dialetos 

sociais: a linguagem culta e a linguagem popular. A primeira é aquela que usufrui de maior 

prestígio e é usada em situações que exigem maior formalidade; já a segunda, desfruta de 

menor prestígio, sendo utilizada em situações coloquiais ou que exigem menor formalidade. 

 Preti (1987) ainda julga importante por que não ser possível definir um limite rígido 

na distinção dessas variedades, estabelecer também uma norma hipotética, um nível 

intermediário entre o culto e o popular: a linguagem comum. Essa seria um elo entre os 

falantes das duas variedades extremas e, por ser um meio termo entre as outras duas, “teria 

uma aceitação ampla nas camadas de classe média, medianamente escolarizadas, nos meios 

de comunicação” (PRETTI, 1987, p.31). 

 O autor apresenta um gráfico no qual destaca as características dos dialetos sociais:           

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Divisão dos dialetos sociais, segundo Preti (1987, p.32) 
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No entanto, conforme Faraco (2004, p.38), por ser a sociedade brasileira 

extremamente diversificada e por haver nela muitos estratos sociais, coexistem 

consequentemente muitas normas linguísticas no português brasileiro. 

Apesar da diferença teórica, Preti (1987) e Faraco (2004) concordam que há somente 

uma variedade que desfruta de total prestígio entre os falantes: a norma culta. A 

sociolinguística forneceu fundamentação para o entendimento desse fenômeno quando adotou 

o conceito de papéis sociais, pois, assim, tornou-se possível entender a valorização de uma 

variedade devido ao lugar social dos sujeitos que a utilizam. Essa interpretação sócio-histórica 

é a que melhor dá conta, no momento dos condicionantes extralinguísticos (condições de 

produções) da variação e do prestígio que certas modalidades linguísticas assumem em 

detrimento de outras. 

O fenômeno social que leva os próprios falantes, mesmo que de forma inconsciente, a 

formular juízo de valor sobre as formas variantes de sua língua, sobre a variedade que 

utilizam e sobre a alheia, é denominado avaliação linguística. Esta ocorre em todas as 

línguas, dando lugar a variedades mais prestigiadas do que outras. 

A variedade utilizada pela parcela da comunidade que possui maior prestígio social 

adquire o valor associado a essa comunidade e passa a ser reconhecida como norma culta. 

Esse tipo de prestígio é o gerador do chamado preconceito linguístico, pois as variedades 

faladas pelas classes mais baixas da pirâmide social são vistas de maneira negativa e seus 

usuários passam, muitas vezes, a ser estigmatizados. Entretanto, como alerta Faraco (2004, 

p.39), o fato de a variedade linguística falada pelo grupo social mais destacada 

socioeconomicamente ser designado norma culta, não é aleatório. Sob essa nomenclatura 

encontra-se uma grande quantidade de pressupostos amalgamados, sendo quase impossível 

compreendê-los separadamente. O autor cita, por exemplo, que: 
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o qualificativo “culta”, analisado em seu sentido absoluto pode indicar 

as outras normas da língua seriam “incultas”, que seriam utilizadas por 

grupos desprovidos de cultura. Tal perspectiva está, muitas vezes, 

presente no universo conceitual e axiológico dos falantes da norma 

culta, como fica evidenciado pelos julgamentos que costumam fazer 

dos falantes de outras normas, dizendo que estes “não sabem falar”, 

“falam mal”, “falam errado”, “são incultos”, “são ignorantes” etc. 

(FARACO, 2004, p.39). 

 O mesmo também é afirmado por Preti (1987, p.26): “o dialeto culto é, no entanto, 

eleito pela própria comunidade como de maior prestígio, refletindo o índice de cultura a que 

todos pretendem chegar. De certa forma „aprender a língua‟ significa aprender o dialeto 

culto”. 

 Faraco (2004, p.40) traz à pauta ainda o fato de a designação norma culta ter sido 

criada pelos próprios falantes dessa variedade, o que deixa evidente que sua posição social 

mais elevada econômica e socialmente os leva a se representar como “mais cultos” e, 

consequentemente, a avaliar a sua variedade linguística como a melhor em relação às muitas 

outras existentes na sociedade. Essa perspectiva distorcida acaba sendo adotada pelos usuários 

das demais normas. 

 No entanto a questão das normas não se encerra aqui. Há ainda uma outra norma, que 

não corresponde ao conjunto de práticas linguísticas de nenhum grupo social, antes se trata de 

um modelo ideal da língua, que se inspira na tradição literária e é a base da gramática 

normativa: a norma-padrão, também chamada de língua-padrão. Segundo Monteagudo (2011, 

p.39),  

Quando falamos de padrão não estamos nos referindo à estratificação 

social da língua, mas a uma perspectiva diferente sobre a variação 

linguística, relativa à codificação e à prescrição. O que acontece, na 

realidade, é que o código normativo costuma descansar na regulação 

de um socioleto de prestígio, mais precisamente do estilo “cardinal” 

(médio alto) desse socioleto – ou, melhor ainda, de uma versão 

idealizada dessa variedade. 

 Para Faraco (2004, p.40), a norma padrão é fruto de tentativa de se estabilizar a 

língua pela neutralização da variação e da mudança. Para esse autor, as classes dominantes, 
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que apropriaram há muito da cultura escrita, buscaram, ao longo dos séculos, forçar a 

estagnação da língua e esse processo acabou alcançando mormente as atividades verbais 

escritas. Assim 

O padrão tem sua importância e utilidade como força centrípeta no 

interior do vasto universo centrífugo de qualquer língua humana, em 

especial para as práticas de escrita. [...] o padrão terá sempre, por 

coações sociais, um certo efeito unificador sobre as demais normas, 

não estando, porém, isento de também receber influências dessas 

mesmas normas (FARACO, 2004, p.42). 

 Segundo Bagno (2013, p.61), diante do progresso das reflexões sobre a realidade 

linguística brasileira, vários autores começaram a reconhecer que era imprescindível não só 

distinguir a norma padrão da norma culta. Como reconhecer também que a norma padrão não 

faz parte do espectro contínuo de variedades linguísticas reais, efetivamente faladas numa 

comunidade. Assim, segundo o autor, para a sociolinguística, só é possível rotular um modo 

de falar como língua, variedade ou dialeto quando se pode identificar empiricamente um 

grupo social que de fato fale essa língua, variedade ou dialeto. 

 Definitivamente a norma-padrão não é uma das muitas variedades linguísticas que 

existem na sociedade. Conforme Bagno (2013), o uso do termo “padrão” é uma contradição, 

pois se é padrão, isto é, uniforme e invariante, o próprio linguista questiona como pode ser 

uma “variedade”.  

 Como afirma Monteagudo (2011), citado por Bagno (2013, p. 62):   

a norma-padrão não faz parte “estratificação social da língua”. Ela é 

um constructo sociocultural, que pode até se basear em alguma 

variedade linguística empiricamente detectável na sociedade, mas, 

precisamente por ser alvo de um intenso investimento de codificação 

(fixação de regras gramaticais que muitas vezes não existem em 

nenhuma das variedades, mas remetem a alguma tradição mais antiga, 

como, no caso do português, à gramatica latina), de representação 

gráfica (legislação sobre a ortografia oficial), de produção lexical 

(criação de amplo vocabulário técnico-científico, literário etc. para dar 

conta de uma “alta cultura”) e de um intenso investimento político-

ideológico (língua do poder, do Estado, da administração, da escola 

etc.), a norma-padrão não é “uma variedade” como outra qualquer. 
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 Apesar de a língua-padrão estrar intimamente ligada às práticas socioculturais das 

classes mais socioeconomicamente destacadas, não se deve confundi-la com a norma-culta, o 

que é um erro muito comum, até mesmo no meio acadêmico. É chamada de norma culta a 

variedade linguística usada correntemente em situações de fala e escrita pelos grupos mais 

prestigiados socialmente e mais diretamente afeitos às atividades de leitura e escrita. Já a 

expressão norma-padrão designa apenas, como já mencionado, um conjunto de preceitos 

sobre a língua, em geral distanciado da realidade dos usos, mas que às vezes se interseciona 

com a norma culta.  

 Sintetizando a questão da norma-padrão versus norma-culta, Bagno (2013, p.63) 

define as seguintes características da norma-padrão: 

● é “uma ideia da mente”, uma ideologia linguística, uma instituição 

social e, nessa qualidade, 

● goza de um poder simbólico particular, muito diferente do que se 

atribui às autênticas variedades linguísticas; 

● ocupa no imaginário coletivo um lugar de destaque, um posto 

superior no ideário linguístico; 

● é objeto de um culto e de um cultivo que ninguém jamais dedica 

com a mesma intensidade aos outros modos (reais) de falar. 

 Bagno (2013) mostra que já há tentativas para que não ocorra confusão entre as duas 

expressões aqui anteriormente conceituadas ao observar que, sabendo da necessidade de rever 

o conceito de “norma culta”, já tão difundido no senso comum com suas diversas 

ambiguidades, as redatoras e redatores do Guia do PNLD 2008 propuseram a expressão 

normas urbanas de prestígio, definidas do seguinte modo: 

Em substituição à expressão “norma culta”, normas urbanas de 

prestígio é um termo técnico recente, introduzido para designar 

os falares urbanos que, numa comunidade linguística como a dos 

falantes de português do Brasil, desfrutam de maior prestigio 

politico, social e cultural e, por isso mesmo, estão mais 

associados à escrita à tradição literária e a instituições como o 

Estado, a Escola, as Igrejas e a Imprensa (p.12, nota 1).     
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1.3 A Sociolinguística e o ensino 

 Além de contribuir para a descrição e explicação dos fenômenos linguísticos, a 

sociolinguística também oferece subsídios para a área do ensino de línguas. As pesquisas 

sociolinguísticas postulam que os dialetos das classes socioeconomicamente desfavorecidas 

não são inferiores. Os pesquisadores afirmam que esses dialetos são estruturados com base em 

regras gramaticais, muitas das quais diferentes das regras do dialeto padrão. Com essa 

perspectiva, a sociolinguística pode criar nos professores uma visão menos preconceituosa e 

incentivá-los a valorizar todos os dialetos. 

 A sociolinguística compreende a língua como um fenômeno social, instrumento de 

comunicação e forma de interação. Assim, considera que toda língua, na atividade humana, é 

um sistema formado por um conjunto de variedades linguísticas utilizado pela sociedade. De 

acordo com essa premissa, gramática é um “conjunto de regras que o falante de fato aprendeu 

e das quais lança mão ao falar” (TRAVAGLIA, 1997, p.28). Essa gramática é conhecida 

também por gramática internalizada ou interna
3
. Cada variedade linguística, então, apresenta 

sua gramática – regras de funcionamento natural da língua. Vale ressaltar que essas regras não 

se referem ao que conhecemos como gramática tradicional ou normativa – regras que 

instauram um paradigma a ser seguido, principalmente na escrita. Na concepção de gramática 

interna, não existe uma preocupação com o chamado erro linguístico, mas sim com a 

inadequação da variedade linguística utilizada numa determinada situação discursiva e 

interacional. 

 Já a gramática normativa, que se preocupa com a norma padrão, prioriza a 

modalidade escrita em detrimento da variedade oral. Com isso, quando se pensa em norma 

padrão, constrói-se uma ligação entre norma linguística e gramática tradicional. É importante 

                                                           
3
 Gramática internalizada classifica-se como o conjunto de regras que o falante domina, ou seja, qualquer forma, 

padrão ou não, que permita verificar se a língua é portuguesa, inglesa etc. (ZUIN & REYES, 2010, p.109) 
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destacar que o ensino desta norma padrão, baseado nos compêndios gramaticais, muitas 

vezes, está voltado para conceitos metalinguísticos, o que ocasiona o ensino 

descontextualizado da língua; a propagação de um modelo de linguagem voltado para o 

conceito do certo e do errado; além do estímulo ao aumento de um preconceito linguístico. 

 Bagno (2007), em sua obra Preconceito Linguístico: o que é, como se faz, discorre 

sobre alguns mitos responsáveis por esses preconceitos. O autor defende que ideologias 

cristalizadas como: brasileiro não sabe português, só os portugueses; o português é uma 

língua difícil; o certo é falar como se escreve; etc. contribuem para que o preconceito 

linguístico continue vigorando.  

 Ao tratar do tema supracitado, Bagno (2007) denomina-o mitologia do preconceito 

linguístico – conjunto de ideias deturpadas, responsável pela má qualidade e ineficiência do 

ensino do português nas escolas –, e considera que o “erro de português”, que assusta e 

intimida as pessoas, simplesmente não existe. O autor defende que, na realidade, existem 

diferentes variedades do português, cada uma perfeitamente válida em seu contexto e todas 

merecedoras de respeito. 

 Observa-se que, ao ingressar no ensino fundamental, a criança já apresenta um 

conhecimento de sua língua materna, isto é, já sabe compor sentenças bem formadas e 

comunicar-se nas diversas situações, o que configura sua competência linguística. Isso 

significa, pois, que já existe um conhecimento das regras de sua gramática internalizada, 

independente dos ensinamentos escolares. 

 No entanto, a criança ainda não tem uma gama muito ampla de recursos 

comunicativos que lhe permita realizar tarefas comunicativas complexas em que seja 

necessária muita monitoração. Com isso, segundo Bortoni-Ricardo (2004), o papel da escola 

não é, portanto, ensinar língua materna ao aluno e sim facilitar a ampliação de sua 
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competência comunicativa, permitindo-lhe apropriar-se dos recursos comunicativos 

necessários para se desempenhar bem, e com segurança, nas mais diferentes tarefas 

linguísticas. Trata-se, então, de ensinar ao aluno a utilização adequada dos variados registros 

de acordo com as diversas situações sócio-comunicativas para que lhe possa conferir 

“cidadania” linguística. Isso inclui também o ensino da norma valorizada socialmente, como 

defende Bortoni-Ricardo (2005, p.15): “[...] os alunos têm o direito inalienável de aprender as 

variantes de prestígio”. 

 Em relação à gramática, como disciplina, faz-se necessário ensinar a gramática e os 

usos para que os alunos possam de maneira eficiente não só compreender a língua como 

também fazer bom uso dela. Celso Cunha (1970) acredita que, por meio do ensino, possam 

ser preservados a atual unidade da língua portuguesa e os traços essenciais que permitem a 

compreensão entre os usuários. No entanto, muitos docentes, ao tratar do estudo gramatical, 

priorizam apenas o ensino da metalinguagem como se essa fosse o reconhecimento 

automatizado da forma e da função linguística.  

 O maior objetivo do professor, segundo Uchôa (2007), deve ser conduzir o discente a 

diversificar seus recursos expressivos a partir de sua própria linguagem. Dessa forma, a 

prática dessa diversidade de ocorrências gramaticais ocorrerá de forma natural, e o aluno será 

capaz de transferir essa pluralidade linguística para sua vida social. O ensino ideal, a educação 

ideal, conforme Luft (1985, p.110) é a “educação para a liberdade”. O autor defende que um 

ensino libertador é aquele em que o aluno desenvolve o espírito crítico e consegue expressar 

toda a sua criatividade. 

 Já para Neves (2006), falta ao ensino, em todos os segmentos, inclusive na 

universidade, observar a linguagem em funcionamento, o que significa saber analisar a 

relação entre a fala, a escrita e a leitura, todas configuradas como objeto de reflexão.  
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 Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (BRASIL, 

1998) , quando se pensa em linguagem, realiza-se uma atividade de natureza reflexiva. Essa 

reflexão é importante para a expansão da capacidade de produzir e interpretar textos. Fala-se 

de expansão pelo fato de a criança já entrar na escola com algum conhecimento gramatical 

internalizado. O professor deve procurar, então, aproveitar esse conhecimento e ampliá-lo de 

forma que o aluno possa refletir sobre as várias modalidades linguísticas. É necessário que o 

aluno aprenda que as línguas são reflexos da cultura e são usadas como meio social, logo não 

se pode falar em uma variedade ser superior ou inferior a outra. 

 Apesar da importância de se priorizar a reflexão no ensino, é fato que a escola 

também precisa levantar questões gramaticais em seus diversos níveis – fonético-fonológico, 

morfossintático e semântico – e dar condições ao aluno de dominar a variedade de prestígio 

na sociedade, com vistas a sua ascensão social. O ensino da variedade prestigiada pela 

sociedade não deve excluir ou substituir as outras variedades linguísticas, uma vez que 

coexistem diferentes usos linguísticos trazidos pelos discentes de variados grupos sociais que 

devem ser respeitados. Dessa forma, o professor deve tomar cuidado, na hora de ensinar, para 

não focalizar apenas a norma padrão, repudiando as demais normas, assim como não deve 

somente privilegiar a linguagem coloquial em qualquer contexto. 

 A respeito da padronização da língua portuguesa no Brasil, Faraco (2004) ressalta 

que foi um processo necessário visando a sua nacionalização. Do ponto de vista linguístico, 

seria impossível que num país da dimensão do Brasil, cuja população se formou de variadas 

maneiras nas diversas regiões, todos falassem espontaneamente da mesma maneira. Dessa 

forma, a norma-padrão foi adotada pelo Estado como língua nacional, na qual devem ser 

redigidos todos os documentos oficiais. De certa forma, a norma-padrão serve como uma 

espécie de língua geral, que deve ser compreendida por todos os falantes de qualquer lugar do 

país. Faraco (2004, p.42) afirma ainda: 
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A norma-padrão, enquanto realidade léxico-gramatical, é um 

fenômeno relativamente abstrato: há, em sua codificação, um processo 

de relativo apagamento de marcas dialetais muito salientes. É por aí 

que a norma-padrão se torna uma referência supra-regional e 

transtemporal. 

 

Embora se reconheça a importância da norma-padrão, como já aqui apresentado, 

salienta-se que o ensino não se deve pautar somente nela, pois, conforme já assinalado pelos 

estudiosos supracitados, um ensino eficiente está ligado ao reconhecimento dos diversos 

dialetos, à contextualização e à observação da língua em uso. 

 Em meio a essa questão, os estudiosos têm defendido o ensino dos conteúdos 

gramaticais com base na variação e no funcionamento da linguagem. Procuram, pois, analisar 

as ocorrências concretas de uso da língua para depois atribuir-lhes funções e regras, 

diferentemente do ensino tradicional que reduz a língua e limita a capacidade de reflexão do 

aluno. 

 A proposta do PCNLP de 1998 tem como princípio o ensino voltado para uma 

prática fundamentada na concepção de linguagem como atividade humana, histórica e social. 

Conforme o documento, a atividade linguística não deve estar voltada para palavras soltas e 

descontextualizadas, mas sim ligada à ideia de comunicação e interação dentro de um 

contexto social. Nessa perspectiva, Possenti (1999, p.47) acredita que: 

A aprendizagem da língua por crianças se dá no uso efetivo da 

linguagem, um uso sempre contextualizado, uma tentativa forte de dar 

sentido ao que o autor diz. Assim, não se aprende por exercícios, mas 

por práticas significativas, isto é, o domínio de uma língua é o 

resultado de práticas efetivas, significativas e contextualizadas. 

 Com base no fundamento de que os estudos linguísticos contemporâneos entendem a 

linguagem como uma prática sociocognoscitiva e histórica de interação dos membros de uma 

sociedade, os PCNLP defendem o ensino da língua como exercício pleno da cidadania cujo 

instrumento básico de ensino é o texto. A proposta desse documento é centrada no uso de 
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diferentes gêneros discursivos para que o aluno não só analise e identifique as diversas 

ocorrências linguísticas e suas variedades, como também desenvolva sua competência 

linguístico-discursiva. 

 Concluindo as constatações feitas até aqui, reitera-se a importância de a escola 

conhecer as variantes linguísticas da comunidade na qual se insere e de atuar de modo a 

respeitar e a valorizar o conhecimento linguístico prévio de cada aluno, uma vez que o 

discente, ao perceber que seu modo de falar é valorizado e respeitado, sentir-se-á estimulado a 

aprender. Assim, com relação ao fato linguístico investigado na presente pesquisa, o professor 

deve reconhecer a existência da variação regencial dos verbos ir e chegar junto a 

complementos locativos, mostrando aos alunos que ambas as formas são eficientes quanto ao 

objetivo principal da língua, ou seja, a comunicação. No entanto, o docente tem de mostrar 

também ao aluno que cada variante é adequada a contextos diferentes.  Na maioria das vezes, 

no caso do fato linguístico investigado, o professor simplesmente restringe-se a taxar a 

variante não padrão desses verbos como algo errado e apresenta a forma padrão como aquela 

que deve ser sempre empregada. 

É de extrema importância continuar o trabalho de conscientização dos educadores – 

não só os professores de Português – de que o estudante, antes mesmo de chegar à escola, já 

tem sua língua materna internalizada, ou seja, conforme os postulados de Paulo Freire (1985), 

não é uma folha em branco, um intelecto vazio aguardando depósitos de conhecimento, mas 

um ser que se comunica eficientemente e que busca, por meio da escolarização, a conquista 

do código que o capacitará a participar, de forma ativa, da sociedade como um indivíduo 

crítico. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 O presente capítulo apresenta duas concepções sobre Regência Verbal, o ponto de 

vista tradicional e os conceitos de Valência e de Argumento. Além disso, dedica-se à 

apresentação das regências dos verbos selecionados para o trabalho. Em seguida, são 

apresentados aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos das preposições. Por último, faz-

se menção a alguns trabalhos de base sociolinguística sobre verbos de movimento. 

 

2.1  Regência Verbal: o ponto de vista tradicional 

 

 Entende-se por regência a relação necessária estabelecida entre duas palavras, uma 

das quais serve de complemento a outra. A palavra dependente denomina-se regida, e o termo 

a que ela se subordina, regente. Quando o termo regente é um verbo, a relação entre ele e seu 

complemento chama-se regência verbal. (CUNHA & CINTRA, 2001, p.516) 

 Segundo Cunha e Cintra (2001, p.516), as relações de regência podem ser indicadas: 

a) pela ordem por que se dispõem os termos na oração; b) pelas preposições, cuja função é 

justamente a de ligar palavras estabelecendo entre elas um nexo de dependência; c) pelas 

conjunções subordinativas, quando se trata de um período composto. Essas relações são 

exemplificadas, respectivamente, abaixo: 

 (1) a. O menino puxou a menina. 

         b. A menina puxou o menino. 

 

 (2) a. Carro de João. 

         b. Maria vai ao mercado. 
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 (3) Eu desejo que você venha hoje. 

 

 Em (1) a função sintática dos termos o menino e a menina é determinada por sua 

posição na oração. Ainda que a língua portuguesa admita o deslocamento do sujeito e do 

objeto em algumas situações, esses termos têm posições regulares. Em (1a) o menino é o 

sujeito da oração e a menina representa o objeto direto; em (1b), há uma inversão dessas 

funções devido à troca de posições entre esses dois constituintes. Nos exemplos (2) e (3), a 

relação de dependência é estabelecida, respectivamente, através da preposição e da conjunção, 

nas quais já está implícita a ideia de subordinação. 

 Interessa para o presente trabalho a relação explicitada no item “b” e exemplificada 

em (2b), uma vez que se trata do contexto a ser analisado e interpretado: quando a preposição 

estiver ligada ao verbo de movimento, iniciando o complemento circunstancial na forma de 

sintagma preposicionado: 

 (4) Vamos à praia 

   V. Mov. + SPrep (locativo) 

 É possível também existir um elemento interveniente entre o verbo e o sintagma 

preposicional, como no exemplo abaixo: 

 (5) Vamos  sempre à praia. 

    V. Mov   + (elemento interveniente)  +  SPrep (locativo) 

 Observando a questão da regência verbal, verifica-se certa inoperância no tratamento 

desse fenômeno na tradição gramatical. Conforme supracitado, ao se definir regência, prega-

se a relação estabelecida entre o termo regente (verbo) e termo regido (complemento verbal), 

fazendo referência a verbos transitivos, por serem os únicos a exigirem complemento. Em 
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contrapartida, muitos gramáticos que defendem esse conceito são contraditórios, uma vez que, 

diferentemente de Rocha Lima (1983, p.307), apresentam os verbos dos exemplos (4) e (5), 

em suas exemplificações, como não transitivos. 

 Os exemplos (4) e (5), apresentam o verbo ir acompanhado pelo adjunto adverbial “à 

praia”, termo reconhecido como acessório pela GT. Diante desses exemplos, percebe-se que o 

conceito de regência é insatisfatório, pois, conforme já aqui mencionado, para que haja 

regência, deve haver um termo regente e um termo regido. Se o termo regido é exigido pelo 

termo regente, como pode haver regência nos exemplos mencionados se o verbo ir é 

classificado pela tradição gramatical como intransitivo, ou seja, verbo que não exige 

complemento? 

              Rocha Lima (1983, p. 307) responde à questão acima analisando de forma diferente 

da NGB a questão da transitividade verbal, pois considera que o complemento constitui com o 

verbo uma expressão semântica de modo que sua omissão torna o predicado incompreensível 

ou incompleto. Os verbos, segundo o autor, podem ser classificados em: 

1. Intransitivos, que, encerrando em si a noção predicativa, dispensam 

quaisquer complementos; 

2. Transitivos diretos, que exigem a presença de um objeto direto; 

3. Transitivos indiretos, que pedem a presença de um objeto indireto; 

4. Transitivos relativos, que apresentam um complemento preposicional, 

chamado relativo; 

5.Transitivos circunstanciais, que requerem um complemento, preposicional 

ou não, chamado circunstancial;
4
 

6. Bitransitivos, que têm concomitantemente um objeto direto e  um indireto, 

ou um objeto direto e um  complemento relativo. 

 

 Com a perspectiva supracitada, Rocha Lima (1983, p.222) considera a possibilidade 

de alguns verbos exigirem complementos de natureza adverbial tão indispensáveis à 

construção do verbo quanto os demais. Esses verbos são enquadrados, portanto, segundo a 

                                                           
4
 Rocha Lima usa essa classificação para os verbos que, segundo a gramática tradicional, principalmente, as 

escolares, são classificados como intransitivos, mas aparecem ligados a um adjunto adverbial como se vê nos 

verbos IR e CHEGAR. 
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linha de raciocínio do autor, na definição de transitivos circunstanciais. O verbo ir, na 

sentença “Ir a Roma”, conforme defende o autor, encaixa-se nessa classificação. 

 Em relação à análise de predicação, Rocha Lima diverge de muitos gramáticos que 

costumam classificar o verbo ir como intransitivo e o sintagma preposicionado que o segue 

como adjunto adverbial de lugar. O mesmo ocorre com sintagmas preposicionados nos 

exemplos abaixo: 

 (6) Trabalho em São Paulo. 

 (7) Estava em São Paulo. 

 (8) Moro em São Paulo. 

 Apesar de o sintagma “em São Paulo” ser classificado como adjunto adverbial, de 

acordo com a gramática normativa, observa-se que há uma diferença significativa na relação 

dele com os verbos das sentenças. Apenas em (6) o sintagma apresenta função de adjunto 

adverbial, uma vez que em (7) e (8), esse termo é necessário à completude do verbo, devido à 

exigência de uma ideia locativa, conforme destaca Rocha Lima (1983). 

Fica claro então que há dois tipos de termos que expressam circunstâncias na frase: o 

adjunto adverbial e o complemento circunstancial. Além dessa função, o primeiro modifica 

verbos intransitivos enquanto o segundo completa os transitivos. 

 

2.2  Os conceitos de valência e de argumento 

 Neves (2002) apresenta a Teoria das Valências, que percorre os estudos de 

Tesnière, Helbig e Engel. Segundo a proposta de Tesnière, iniciada em Élements de Syntaxe 
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Structurale, de 1959, o verbo é o termo de que dependem os outros termos. Em outras 

palavras, o verbo tem a propriedade de reger actantes – argumentos.  

 Entende-se por valência a capacidade de o verbo ou de qualquer outro elemento 

admitir facultativa ou obrigatoriamente uma determinada quantidade de complementos 

oracionais (actantes/ argumentos/ “lugares vazios”) para formar construções completas tanto 

do ponto de vista sintático como do semântico. Assim, o termo valência deve ser considerado 

a partir desses dois planos: o sintático e o semântico devido à relação de paralelismo e de 

interdependência em que se encontram. 

 Segundo Tesnière, a sintaxe tem por objetivo tornar possível a expressão semântica. 

Essas duas faces da valência estão intimamente ligadas, correspondem-se mutuamente, mas 

não de maneira isomorfa, uma vez que dois verbos, por exemplo, podem apresentar a mesma 

valência semântica e, no entanto, possuir valências sintáticas diferentes. O contrário também é 

válido, pois há verbos que apresentam a mesma valência sintática, mas valências semânticas 

distintas. 

 Tamanho interesse pela noção de valência e suas implicações fez Tesnière criar a 

Teoria das valências. Essa teoria garante ao verbo a condição de elemento central da frase e 

derruba, sob essa ótica, o aspecto mais enraizado da Gramática Tradicional e da Gramática 

Gerativa, ou seja, a divisão bipartida da frase em, respectivamente, sujeito e predicado, e 

sintagma nominal e sintagma verbal (SN+SV). 

 A inovação da Teoria de Tesnière deve-se ao fato de não restringir suas colocações e 

análise aos aspectos morfossintáticos da língua. Essa teoria vai além da mera catalogação de 

regras, exceções, fórmulas, uma vez que o seu objetivo é trabalhar com o verbo do ponto de 

vista de sua pertinência, de modo a não privar o falante, por exemplo, de explicar uma frase a 

partir de categorias sintáticas e semânticas. 
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 Azeredo (2004, p.175) informa que, nos preceitos da Teoria das Valências, o verbo, 

por vezes, também recebe a denominação de predicador e os constituintes que preenchem as 

posições estruturais que se propagam do predicador são chamados de argumentos desses 

predicadores. Os argumentos podem variar de zero a quatro, mas os circunstantes/adjuntos 

são ilimitados.  

 De acordo com a gramática de valências, os verbos classificam-se em (a) avalentes 

(sem argumentos) – indicam fenômenos da natureza: chover, nevar, ventar etc.; (b) 

monovalentes (com um argumento) – verbos que a tradição gramatical denomina 

intransitivos: nascer, dormir, viver etc.; (c) bivalentes (com dois argumentos); – verbos 

tradicionalmente denominados como transitivo direto e transitivo indireto; e (d) trivalentes 

(com três argumentos) – verbos que a tradição gramatical denomina bitransitivos, ou seja, que 

demandam três argumentos: sujeito, objeto direto e objeto indireto. É importante destacar que 

existem, embora raros, verbos que aceitam quatro argumentos (o sujeito e mais três 

complementos), como, por exemplo, o verbo “traduzir” em “João traduziu um livro do 

português para o francês”. É válido ressaltar que a gramática tradicional não dá conta de 

analisar uma sentença cujo verbo vem acompanhado de um objeto direto e dois complementos 

relativos. 

 A Teoria das Valências não deixa clara a distinção que é feita entre argumentos e 

circunstanciais. No entanto, sabe-se que há circunstantes obrigatórios, como “ao estádio” no 

exemplo “Ele chegou ao estádio”. 

 Para Helbig (1971, apud Neves, 2002), a relação existente entre verbo e termos 

dependentes é abstrata. A essa relação dá-se o nome de valência. A fim de entender melhor 

essa relação, deve-se levar em consideração três conceitos: (i) a centralidade do verbo numa 

frase, (ii) os argumentos necessários numa frase, (iii) a correspondência entre os argumentos 
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necessários e os termos oracionais reconhecidos na gramática tradicional. A partir desses três 

conceitos, os argumentos são classificados como: obrigatórios, facultativos e elementos 

livres
5
. 

 O conceito de valência lógico-semântica, introduzido por Bondzio (1971), possibilita 

compreender melhor a relação entre o verbo e seus argumentos. A valência lógico-semântica, 

que se associa à valência sintática, é a relação lógica que existe entre o significado de um 

verbo e seus argumentos. A ocupação dos espaços vazios
6
 numa sentença depende do sentido 

do verbo naquele contexto. Além disso, é importante considerar os fatores extralinguísticos 

que podem gerar variações na valência, o que significa que a realização do sistema de 

transitividade decorre da situação comunicativa. Sob essa perspectiva, fica determinada a 

obrigatoriedade – ou facultatividade – dos argumentos, como é possível verificar na 

exemplificação abaixo: 

(1) – Carlos comprou o leite? 

(2) – Comprou. 

 Observa-se que os argumentos são recuperados no contexto, o que implica a omissão 

desses termos na frase-resposta (2). Segundo Ilari e Baso (2008), trata-se aqui de um tipo de 

valência operada pela situação comunicativa, a valência pragmática. Apesar de, 

sintaticamente, existirem complementos obrigatórios ou facultativos, há também, uma 

possibilidade de variação na realização de uma frase devido à situação comunicativa. É 

necessário destacar que as omissões dos argumentos – recuperados no contexto – não alteram 

                                                           
5
 Os actantes obrigatórios e os facultativos se ligam pela valência do verbo; os elementos livres não têm relação 

valencial com o verbo. Para Helbig esses elementos podem ser eliminados ou acrescentados na sentença. 

(NEVES, 2002) 
6 Entende-se por espaço vazio o termo que preenche o lugar da estrutura relacional do verbo expressa pelo 

sintagma nominal. 
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a valência do verbo. Na exemplificação acima, o verbo permanece sendo bivalente; o que se 

identifica é uma elipse, que ocorre quando um termo facilmente recuperado é omitido pelo 

emissor.  

 Segundo Mira Matheus et al. (2003), o verbo determina o número de argumentos, 

que ocorrem obrigatoriamente na predicação (ou, quando não ocorrem, são recuperados no 

contexto). Esse número pode variar de acordo com a função temática do verbo. As autoras 

utilizam o termo argumentos nucleares para os argumentos obrigatórios ao passo que os não 

exigidos, apesar de serem admitidos pelo verbo, são denominados argumentos opcionais. Já 

Bechara (2004) nomeia os termos obrigatórios como termos argumentais e os não exigidos 

como não-argumentais. 

 Os autores supracitados concordam que da mesma maneira que a elipse de um 

argumento não modifica a valência de um verbo, o acréscimo de uma ideia circunstancial 

também não implica essa alteração. Apesar disso, para esse princípio ser válido, é preciso 

diferenciar o que é argumental e o que é circunstancial. Ilari e Baso (2008, p. 206) 

recomendam duas formas para reconhecer um termo argumental e um termo circunstancial: a) 

verificar “o que é pedido pelo verbo; b) distinguir o que é necessário para configurar um 

estado de coisas e aquilo que pode se considerado como caracterização ulterior de uma 

situação já configurada como tal.”. 

 Existem verbos que estabelecem uma relação entre um indivíduo e um lugar, como 

os verbos IR e CHEGAR (Foi a Manaus/ Chegou a Manaus). Nesses casos, Ilari e Baso 

(2008) consideram os termos locativos como argumentais. Por essa razão, vale frisar a 

diferença entre as gramáticas de valências e a questão da transitividade preconizada pela 

gramática tradicional. A gramática de valências analisa os referidos verbos como bivalentes, 

já que demandam um argumento sujeito e um argumento locativo; já a gramática tradicional, 
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que determina se o verbo “pede” ou não objeto, classifica tais verbos como intransitivos, uma 

vez que não considera o sintagma locativo como complemento. 

 É válido lembrar o que considera Bechara (2009, p. 413): “o termo argumental o é 

por motivação das características sintáticas e semânticas da relação predicativa, e não 

apenas pelo conteúdo designado”.  Com isso, o autor quer dizer que um termo locativo, por 

exemplo, pode funcionar como argumental e logo será complemento na oração (3), e como 

não argumental, ou seja, adjunto (4). 

(3) Ele mora no Brasil. 

(4) Ele trabalha no Brasil. 

 A gramática de casos é outra proposta significativa concernente à valência verbal. 

Alguns gramáticos fazem convergir a gramática de dependência, introduzida por Tesnière, e 

a de casos. Essa gramática, segundo Vilela (1992, p. 131), considera que “a estrutura 

profunda clássica de Chomsky não pode fornecer todos os dados necessários para a 

interpretação semântica da frase”. (NEVES, 2002, p. 113-114). Assim, a gramática de 

valência é completada com a noção dos papéis casuais. 

 Borba (1996, p. 48), ao tratar da gramática das valências, utiliza os termos valência 

quantitativa, valência lógica e valência lógico-semântica, no entanto, em seguida passa a 

somente a empregar o termo valência quantitativa. Essa valência indica o número de 

argumentos exigidos por um verbo. Os argumentos expressos por um sintagma nominal ou 

por uma oração podem ser ou não precedidos por preposição e “o mecanismo que atua no 

esquema superficial controlando o uso, a distribuição e o estatuto das preposições com 

relação aos verbos da língua” é denominado regência, que constitui o objeto de estudo do 

presente trabalho.  
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 A valência semântica diz respeito às propriedades semânticas dos verbos, ou seja, a 

sua subcategorização em traços. Conclui-se, então, que a valência de um verbo é resultado de 

seu significado. Devido a isso, é importante destacar que as diferenças de interpretação podem 

vincular-se a diferenças na valência. As sentenças (5) e (6) servem como exemplos para o que 

foi explicitado. 

(5) Caiu sujeira na roupa. 

(6) João dá dinheiro demais ao amigo. 

 No exemplo (5), o verbo demanda um argumento (sujeira), ao passo que em (6) 

aparecem três argumentos (João, dinheiro, amigo). Observa-se que, a partir dessas 

verificações, os significados verbais são diferentes, assim como a valência quantitativa e 

sintática também. Assim, torna-se possível perceber que há um entrelaçamento sintático-

semântico entre os verbos e seus argumentos, o que leva à constatação de que (i) o ponto de 

partida de um termo (verbo) são seus traços semânticos; (ii) as diferentes acepções do verbo 

associadas aos argumentos verbais implicam diferentes valores valenciais. 

2.3  Regência dos verbos selecionados 

 Para apresentar a regência de cada um dos dois verbos selecionados para o presente 

trabalho, foi realizado um levantamento de obras normativas contemporâneas com o objetivo 

de apresentar o comportamento da regência dos verbos IR e CHEGAR. As obras escolhidas 

para esta comparação foram as seguintes: 

1. LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. 8ª ed. São Paulo: 

Ática, 2006. 

 

2. ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa. 

23.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1983. 
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3. CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português 

Contemporâneo. 3ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 

 

2.3.1   Verbo Ir 

 De acordo com a tradição gramatical, o verbo ir é classificado como intransitivo, 

assim como ilustra Luft (2006, p. 342) “Int: ir. Movimentar-se, deslocar-se (de um lugar) 

(para o outro) por impulso próprio ou dirigido, ou com ajuda de mecanismo, veículo, etc.”. 

Assim, a esse verbo, podem ser ligados adjuntos adverbiais de lugar preposicionados. 

 Cunha & Cintra (2001, p. 561) registram que: 

A Nomenclatura Gramatical Brasileira não distingue os advérbios e 

locuções adverbiais de valor puramente acidental dos que são 

necessários ao entendimento da oração. Considera, pois, ADJUNTO 

ADVERBIAL, ou seja, um termo acessório dela, o COMPLEMENTO 

DIRECIONAL que aparece em frases como Fui a Cambridge, Vim de 

Lisboa, Voltei do colégio. Julgamos que a Nomenclatura deve ser 

revista neste ponto e que Antenor Nascentes tem razão quando afirma 

que, “tratando-se de verbos intransitivos de movimento, o 

complemento de direção não pode ser considerado  elemento 

meramente acessório. (O problema da regência, 2ª. Ed. Rio de 

Janeiro, Freitas Bastos, 1960, p.  17-18). 

 

 Com relação às preposições usadas para ligar o verbo ir ao seu locativo, Luft (2006, 

p. 342) prescreve a, para e até, mas explica que há diferença entre ir a/ir para. Segundo o 

autor, “ir a um lugar traduz „a ideia de lá não se demorar, de não assentar lá sua residência, 

ou de voltar breve‟”; “ir para um lugar, quando há „intuito de lá estabelecer residência ou de 

lá permanecer mais ou menos tempo‟”. Além disso, Luft (2006) acrescenta que a preposição 

para distingue-se da preposição a por comportar um traço significativo que indica maior 

destaque do ponto de partida. 
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 Apesar das prescrições em relação às preposições que devem ser utilizadas na 

regência do verbo ir, Luft (2006, p. 342) faz duas observações importantes para os objetivos 

deste trabalho. Em primeiro lugar, o autor afirma que, na fala brasileira, a preposição para 

prevalece, em qualquer dos dois sentidos por ela apresentados, sobre a preposição a, de pouco 

uso por falta de corpo fonético. Já sobre a segunda observação, Luft informa que no português 

brasileiro também ocorre ir em (Vou em casa) (Foi no cinema), sobretudo na fala, atribuindo 

o fato, possivelmente, à sobrevivência da língua arcaica, herança da língua-mãe. 

 No entanto, por se tratar de um representante da tradição gramatical, em seguida ao 

exposto, Luft (2006) faz a ressalva de que, mesmo com a ciência da variação regencial por ele 

exposta, em linguagem culta formal, principalmente a escrita, recomenda-se usar ir a ou ir 

para. 

 Bechara (1977, p. 283-293) apresenta o verbo ir de movimento como um verbo que 

deve sempre ser empregado com as preposições a e para, admitindo-se uma sutil diferença 

entre as duas preposições: 

 a) a preposição a “introduz numerosas circunstâncias, tais como termo de movimento 

ou extensão: Fui à cidade” (BECHARA, 1977, p. 285) 

 b) e a preposição para “denota termo de movimento, direção para um lugar com a 

ideia acessória de demora ou destino: Foi para Europa” (BECHARA, 1977, p. 293) 

 Já a preposição em indica “1) lugar onde, situação: Foram-se mais tempestades em 

nós mesmos que no ar. 2) tempo a que se destina um objeto ou ação: Vou aí nas próximas seis 

horas”. (BECHARA, 1977, p.315) 
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2.3.2   Verbo Chegar 

 Segundo Luft (2006, p.116), o verbo chegar no sentido de „atingir o termo do 

movimento de ida ou vinda‟; „atingir (o lugar visado)‟ é classificado como verbo intransitivo 

ou transitivo indireto: chegar (a...). 

(7) Ele ainda não chegou. 

(8) Ele chegou cedo (à escola) 

 Luft, em sua Moderna gramática brasileira (2002, p. 56), classifica um verbo 

transitivo como aquele que “necessita de complemento – objeto – que lhe complete o 

sentido”. Já intransitivo, “o verbo de predicação completa, aquele que não necessita de 

complemento”. Percebe-se, assim, que para o gramático a separação dos verbos em transitivos 

e intransitivos segue o fator semântico, a incompletude/completude do sentido do verbo. 

Todavia, para definir os verbos transitivos diretos e indiretos, Luft utiliza um fator formal, a 

saber, a presença ou não de uma preposição. No seu entendimento, o verbo transitivo direto 

“tem o sentido completado por um objeto direto, assim chamado por se ligar ao verbo sem 

preposição”. Por outro lado, verbos transitivos indiretos são todos aqueles que se ligam ao 

verbo por meio de uma preposição. Assim, pelas concepções citadas, o autor classifica o 

verbo chegar, quando seguido da preposição a, de transitivo indireto. 

 Ainda segundo Luft (2006, p. 116), o verbo chegar, quando usado com ideia de 

„movimento para‟, rege a preposição “a” diante de complemento locativo. No entanto, em 

seguida, o gramático explica que, no Português do Brasil, é muito comum o emprego da 

preposição em com o verbo chegar, principalmente diante de casa com sentido de “lar”: 

“chegar em casa e não chegar a casa”. De acordo com Luft (2005, p. 116), “pode colaborar 

para isso a tendência de se considerar o estado e o repouso („lugar onde‟), em vez do 

movimento („lugar para onde‟)”. 
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 Mais uma vez, assim como com o verbo ir, Luft (2005, p. 116) também faz uma 

prescrição ao aconselhar o emprego da preposição a para reger o verbo chegar quando se 

tratar de texto escrito culto formal. 

 Além do uso da preposição “a”, conforme a gramática tradicional, e da preposição 

“em”, no português popular, há também a possibilidade de o verbo chegar ser regido pela 

preposição “até”, segundo Borba (2002). Embora essa construção não tenha sido selecionada 

para a análise desta pesquisa, ela foi encontrada no corpus constituído para o presente 

trabalho, como é possível verificar a seguir: 

 

Aluno da 3ª série do EM do colégio da rede particular de ensino  

“Foram incontáveis as vezes em que sonhei em chegar até o lugar, mas me lembro, 

especificamente, de quando avistei a cidade pela primeira vez.” 

 

 Por fim, vale relembrar as variantes que serão analisadas neste trabalho: 

Verbos  Tradição 
 

Complemento iniciado  

Inovação 
 

Complemento iniciado  

 

Ir 

Chegar 

 
Com preposição a ou para 

Com preposição a  

 
Com preposição em 

 
Com preposição em 

 

Quadro 2 – Regência dos verbos analisados 
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2.4  Aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos das preposições 

 Considerando que esta pesquisa está centrada no uso variável da preposições a, para 

e em com os verbos ir e chegar junto a complementos locativos, convém apresentar um 

estudo desses elementos relacionais, observando, principalmente, o conflito instaurado entre o 

uso normativo e aquele efetivamente utilizado pelos brasileiros com os referidos verbos.  

 Quando se estuda regência de um verbo, o que se espera saber é se há 

obrigatoriedade no uso da preposição e, confirmando-se essa exigência, verificar se o 

brasileiro emprega, no caso desta pesquisa, a preposição recomendada pela tradição na 

modalidade escrita da língua. No caso dos verbos de movimento, que constituem o interesse 

deste trabalho, observa-se, no uso corrente, significativa variação quanto ao emprego das 

preposições que regem os locativos.  

 De maneira geral, as gramáticas normativas não têm dado um tratamento adequado 

às preposições, uma vez que as descrições são fragmentadas e esparsas, localizadas em partes 

não relacionadas entre si. Ademais, é comum, na maior parte das gramáticas, a falta de 

referência ao aspecto semântico das preposições. 

 Do ponto de vista tradicional, não existe divergência quanto ao status da preposição 

como unidade funcional que relaciona elementos na sentença. Sabe-se que a maioria das 

gramáticas tradicionais enfatiza a função relacional das preposições, além de suas 

propriedades de invariabilidade. No entanto, o fato de serem consideradas unidades funcionais 

não acarreta que sejam desprovidas de valor semântico, como defendem, por exemplo, Cunha 

& Cintra (2001) e Bechara (2004). 

 Cunha & Cintra (2001) analisa as preposições do ponto de vista semântico, 

definindo-as como “palavras invariáveis que relacionam dois termos de uma oração, de tal 

modo que o sentido do primeiro (antecedente) é explicado ou completado pelo segundo 
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(consequente)” CUNHA & CINTRA (2001, p. 555). A relação que se estabelece entre as 

palavras ligadas por meio de preposição pode exprimir movimento ou uma situação resultante 

de movimento. Tanto o movimento como a situação podem ser considerados em referência a 

espaço, tempo ou noção. 

 Ainda que as preposições apresentem uma grande variedade de sentidos em 

contextos diversos, é possível definir, de acordo com Cunha & Cintra, uma significação 

fundamental, marcada pela expressão de movimento ou situação resultante e aplicável aos 

campos espacial, temporal e nocional. 

 As preposições a, em e para, por exemplo, tanto apresentam sentido de movimento 

quanto de situação: o sentido de movimento expressa aproximação de um limite (a e para) e 

tendência para uma posição de contato ou de interioridade (na preposição em). Já o sentido de 

situação expressa coincidência, concomitância (preposição a), posição de interior, dentro dos 

limites (preposição em) e finalidade, direção (preposição para). 

 Segundo Bechara (2004), as preposições além de apresentarem valor semântico 

também podem ligar orações: 

Chama-se preposição a uma unidade linguística desprovida de 

independência – isto é, não aparece sozinha no discurso, salvo por hipertaxe 

– e, em geral, átona, que se junta a substantivos, adjetivos, verbos e 

advérbios para marcar as relações gramaticais que elas desempenham no 

discurso, quer nos grupos unitários nominais, quer nas orações. (Bechara, 

2004, p. 296, grifo nosso). 

 

 No entanto, Bechara (2004, p. 298), na análise das preposições, defende que é 

necessário distinguir entre significado unitário e significado contextual (sentidos), não se 

devendo “perder de vista que, na relação dos “significados” das preposições, há sempre um 

significado unitário da língua, que se desdobra em sentidos contextuais a que se chega pelo 

contexto e pela situação”.  Ainda, segundo o gramático, o desdobramento dos elementos 
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Espaço Tempo Noção Espaço Tempo Noção 

Conteúdo Significativo Fundamental 

  Situação Movimento

o 

preposicionais em outras acepções emerge “do nosso saber sobre as coisas e da nossa 

experiência de mundo” (Bechara, 2004, p. 298).
7
 Assim, as preposições dispõem de uma 

significação interna e externa. A primeira apresenta caráter abstrato e geral, referindo-se ao 

espaço, ao tempo, ao modo, etc. e a segunda é sempre contextual. 

 Cunha & Cintra (2001), a partir dos estudos de Pottier (1976), adotam a divisão 

tripartite, que considera as preposições em referência aos semas genéricos tempo, espaço e 

noção, e presumem que as preposições possuem um significado fundamental inerente, o qual 

pode implicar a ideia de movimento ou de não movimento. A esse conteúdo fundamental, 

podem combinar-se outros significados diversos com base nos valores temporal, espacial e 

nocional. 

 Conforme a proposta de Cunha & Cintra (2001, p. 558), segundo o esquema a seguir, 

é possível estabelecer, para cada preposição, um significado fundamental (conteúdo) marcado 

pela expressão de movimento ou de situação resultante (ausência de movimento), aplicáveis 

às noções de tempo, espaço e noção. 

 

 

 

Fonte: Cunha & Cintra (2001, p. 558) 

                                                           
7
 Como fundamentação para seus argumentos, Bechara cita a preposição com, à qual as gramáticas atribuem os 

significados de “companhia” (estudei com Pedro), “modo” (estudei com prazer), “instrumento” (cortei com a 

faca), “causa” (fugiu com medo do ladrão), “oposição” (lutou com o ladrão), entre outros. No entanto, essa 

preposição, por si, não significa instrumento, como, por exemplo, em “Everaldo cortou o pão com Rosa”, uma 

vez que “Rosa” não é instrumento cortante, mas elemento de “ajuda” ou “companhia” neste caso, “só o entorno 

ou situação poderia explicar o conteúdo da oração” (2004: 298). 



54 
 

 A subdivisão acima permite, segundo os autores, a análise do sistema funcional das 

preposições em português, sem que seja preciso levar em conta os variados matizes 

significativos que podem adquirir em decorrência do contexto em que vêm inseridas. 

 Apesar de admitirem haver certa polêmica quanto ao fato de as preposições deterem 

carga semântica, Cunha & Cintra (2001) chamam a atenção para o fato de que “as relações 

sintáticas que se fazem por intermédio de preposição obrigatória selecionam determinadas 

preposições exatamente por causa do seu significado básico” (Cunha & Cintra, 2001, p. 559). 

 Por fim, verifica-se que a noção de invariável para a classe das preposições, adotada 

pelos gramáticos acima citados, está associada à ideia de combinação e contração desses 

elementos, ou seja, à ideia de que as preposições podem ser combinadas ou contraídas com 

artigos, pronomes ou advérbios de lugar, e estes, não as classificam como palavras variáveis. 

 Travaglia (1985) propõe que o sistema de preposições seja apresentado em dois 

níveis: o da língua (entendida como estrutura abstrata) e o da fala ou discurso. No nível da 

língua, as preposições exibem uma imagem representativa básica da qual surgem, por um 

processo de dedução metafórica, uma série de significações dependentes do contexto, tais 

como: estado, origem, posse, fim, meio, causa, instrumento, companhia, tempo, lugar, etc. 

Para estabelecer a imagem representativa básica das preposições, o autor utiliza dois traços 

fundamentais: localização e direção. A direção é negação da localização (ou posição ou 

situação), e a localização pode ser um ponto de partida ou de chegada, ou ainda o caminho 

entre os dois. Esses traços, segundo o autor, podem ser tomados no espaço, no tempo ou na 

noção, conforme quadro 3, representado pelo autor:  
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Preposição Traços constitutivos da significação 

básica 

Aplicação no espaço, 

tempo e noção 

Em 1. localização geral (interior ou exterior 

ao local) 

2. localização + contato com o limite da 

localização 

3. direção (movimento) + superação de 

um limite de interioridade 

4. direção + alcance de uma localização 

Espaço, tempo e noção 

para 1, 2, 3 e 4. 

A 1. direção B + observador no ponto de 

partida 

2. localização 

Espaço, tempo e noção 

para 1 

Tempo e espaço para 2. 

Para 1. direção B + observador no ponto de 

partida + ênfase no limite de que se 

aproxima 

Espaço, tempo e noção. 

QUADRO 3 – Traços constitutivos da significação básica das preposições (Adaptado de TRAVAGLIA, 1985, p. 17) 

 

 Ao longo dos séculos, o emprego das preposições vem se modificando desde que 

elas passaram a ser elementos essenciais para estabelecer relações de subordinação entre os 

elementos de uma oração. Segundo Câmara Jr. (1976, p.177), como muitas das preposições 

latinas se perderam, resultou daí uma “redistribuição de emprego de algumas” e, 

consequentemente, uma grande expansão e variação dos significados originais de algumas 

delas, o que ocasionou, algumas vezes, situações de superposição (uma preposição invadindo 

parcial ou totalmente o espaço de significação de outra). 

 Com o objetivo de fornecer uma melhor fundamentação ao assunto examinado, será 

apresentada, a seguir, uma breve explanação histórica sobre o uso das preposições, cujo foco é 

o tratamento das preposições que regem os locativos dos verbos ir e chegar, ou seja, as 

preposições a, em e para. 

 As preposições A, EM e PARA do português corrente tiveram origem no latim. Na 

época do Império Romano, as formas correspondentes a essas preposições apresentavam 

sentidos diferentes. No português atual, as preposições são a única marca de subordinação do 

termo regido. Já no latim clássico, segundo Napoleão Mendes de Almeida (2005), a 
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subordinação de um termo regido era indicada pelos casos nominais e podia ser, de forma 

adicional, especificada por uma preposição. Os casos acusativo e ablativo podiam marcar a 

regência de um termo quando esse termo era regido por meio de uma preposição, como 

possível diferença de significado quando a preposição admitia os dois casos. 

 Segundo o dicionário Houaiss (2009), a preposição atual a veio da preposição latina 

AD em 850 d.C, e regia o caso acusativo. Esse caso também marcava, em latim, o objeto 

direto regido por um verbo transitivo. Os verbos intransitivos latinos que exprimiam 

movimento ou direção regiam, através da preposição AD, o termo que expressa a direção ou o 

lugar atingido pelo movimento, como é possível visualizar nos exemplos de Valente (1952, p. 

141): 

 Currere ad curiam. (“Correr para a cúria”) 

Ad bellum proficisci. (“Marchar para a guerra”) 

Com relação à preposição em, conforme Houaiss (2009), originou-se de IN em 1152. 

Segundo Almeida (2005), no latim, IN regia ora acusativo, ora ablativo, este último 

equivalendo aos adjuntos. Também era empregada com verbos de movimento e, neste caso, 

traduz-se por a e para. 

Eo in urbem. (“Vou à cidade.”) 

In Italiam proficisci. (“Partir para a Itália.”) 

A preposição IN regia o ablativo não apenas quando o termo era um adjunto locativo, 

mas também quando era empregada com verbos que indicavam permanência ou movimento 

circunscrito; neste caso, o IN é traduzido por EM. 

Sum in urbem. (“Estou na cidade.”) 
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Ambulare in agris. (“Passear nos campos.”) 

Na sociedade latina, assim como na maioria das sociedades que são estratificadas 

socialmente e que desenvolveram uma tradição cultural escrita, era possível identificar, em 

termos gerais, duas variedades de língua. A “variedade formal” era o chamado “latim 

clássico”, que, segundo Coutinho (1969, p. 29), caracterizava-se por ser “uma língua artificial, 

rígida e imota”. Essas características costumam ser adquiridas quando uma língua deixa de ser 

“a língua da elite” para se tornar “a norma padronizada da escrita”. Além dessa variedade, 

havia também uma “popular”, chamada de “latim vulgar”, ao qual Coutinho faz referência 

como a língua falada pelas camadas inferiores da sociedade romana, que incluíam soldados, 

marinheiros, artesãos, sapateiros, artistas de circo, homens livres e escravos – enfim, todos 

aqueles que não tinham acesso aos estudos do latim clássico e, por isso, apresentavam 

dificuldades de compreender e usar as regras da gramática latina. 

Bagno (2004, p.141) esclarece que havia em latim uma concorrência entre as 

preposições AD (que deu origem ao A) e IN. Segundo o autor, “não havia uma separação 

rígida entre as funções das duas, e ambas podiam indicar tanto o repouso, a localização 

quanto o movimento, a direção”. 

Com o abandono do latim clássico após a queda do Império Romano – e o 

consequente desaparecimento das classes que comandavam o Império, bem como da 

sociedade que lhes atribuía prestígio e lhes conservava a cultura – as diferenças entre o latim 

clássico e o latim vulgar se intensificaram. A língua popular, em contrapartida, era falada pela 

grande massa da população de todo o Império: daí a permanência e a expansão do latim 

vulgar até a transição deste para as línguas neolatinas. 

Coutinho (1969, p. 30) observa que o desaparecimento do latim clássico, motivado 

pela queda do Império Romano e pelos fatos linguísticos como o desaparecimento dos casos 
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latinos e a redução das declinações, além dos processos de metaplasmos e gramaticalização na 

língua levaram a língua latina a um processo da qual, eventualmente, surgiram as línguas 

neolatinas, entre elas o português. Ao longo desses processos surgiu a preposição PARA, no 

século XIII, a partir da preposição portuguesa arcaica PERA, sendo esta uma evolução do 

latim PER (por) + AD (a). Com isso, a preposição PARA passa a ser a outra preposição que 

concorre com A. 

 Conforme Bagno (2004, p. 141-142), durante a constituição da norma-padrão 

clássica literária do português, houve uma tentativa de delimitar o uso das preposições 

concorrentes. “Tentou-se reservar a preposição a para indicar movimento, direção, destino, 

enquanto a preposição em ficaria reservada para indicar repouso, situação, localização”. No 

entanto, como observa o pesquisador, mesmo entre os autores do período clássico (a partir do 

século XVI) ainda se verifica a flutuação no uso das duas preposições. Como exemplificação 

do exposto, Bagno cita exemplos encontrados numa mesma obra de João de Barros (1947-

1570), A Crônica do imperador Clarimundo: 

 “...era vindo nesta terra” 

 “...depois que Carfel, e Arquilo forão na pousada com todalas cousas...” 

 “...levarão-no todos aquelles Senhores à pousada” 

  

 O mesmo acontece também no maior poema épico da língua portuguesa, Os 

Lusíadas (1580), de Camões, no qual a preposição em é empregada com o sentido de 

movimento: 

 “Nalgum porto seguro de verdade, conduzir-nos, já agora, determina” (II 32). 

 “Triste ventura e negro fado os chama, neste terreno meu [...]” (V, 46). 
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 É possível verificar que, diante dos exemplos supracitados, as dificuldades no uso 

das preposições pelos falantes portugueses permaneceram mesmo com a transição do 

português arcaico para o clássico. Uma significativa parte desses portugueses foi para as 

terras colonizadas, entre elas o Brasil, onde implantaram a sua língua que não era o português 

clássico, conforme comenta Bagno (2004): 

A língua trazida para as colônias portuguesas não foi a norma literária 

relatinizada, que só uma ínfima parcela escolarizada da população conhecia 

e utilizava, mas sim a língua falada pelo povo, nas quais as formas arcaicas 

não tinham sofrido alteração e continuavam a ser usadas. Assim se explica o 

fato de até hoje a imensa maioria da população brasileira usar a preposição 

EM com os verbos ir, chegar, vir e outros com ideia de movimento. 

(BAGNO, 2004, p. 142) 

 

 Bagno (2011, p. 867) destaca que essa concorrência nos usos dos falantes responde, 

hoje, pelo desaparecimento progressivo da preposição a frente às outras no PB. Segundo o 

autor, duas preposições convivem juntas até que uma passa a ser mais usual entre os falantes, 

resultando daí o desaparecimento da preposição mais antiga, no caso, a preposição a. 

 Com relação à concorrência de a com para, o fato ocorre porque para, na maioria 

das variedades linguísticas do PB, passou a ser a forma preferida nas chamadas construções 

dativas (que acionam um objeto indireto) e nas construções que exprimem movimento/direção 

(que acionam adjuntos adverbiais) – quando A(D) era a única forma disponível. 

 De forma semelhante, percebe-se o declínio de a diante de em nas combinações que 

anteriormente seriam privativas de A(D), como, por exemplo, “falar no telefone” (em lugar de 

“falar ao telefone”), “sentar na mesa” (em lugar de “sentar à mesa”), “ficar na janela” (em 

lugar de “ficar à janela”), etc. 

 Pesquisas sociolinguísticas como as que serão, de forma resumida, apresentadas 

ainda neste capítulo, demonstram que o desuso da preposição a, no uso coloquial, é quase 
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definitivo se comparado com o uso da escrita, pois alguns falantes desconhecem o seu uso 

conforme o contexto. Assim, um dos objetivos deste trabalho será observar a concorrência 

entre as preposições a, para e em num corpus formado por produções textuais escritas de 

alunos concluintes da educação básica e verificar a frequência de cada uma delas. 

  

2.5  Pesquisas sociolinguísticas sobre a regência de verbos de movimento 

 

 Desde a primeira metade do século XX, os estudiosos que exerciam a tarefa de 

descrever a realidade linguística do PB já observavam que o uso da preposição em na regência 

dos verbos de movimento era bastante corrente. O trabalho de Amadeu Amaral (1920: 28) 

serve de exemplo para essa constatação, ao tratar de aspectos da sintaxe do dialeto “caipira” 

de São Paulo, assinalando, no tópico Circunstância de lugar, que “o lugar para onde é 

indicado com auxílio da preposição em: „Eu fui im casa‟, „Ia na cidade‟, „Chego na janela‟, 

„Vortô no sítio‟”. 

 Nascentes (1953, p. 171), ao fazer a descrição do dialeto carioca, também constatou a 

construção da regência dos verbos de movimento com a preposição em, não apenas em todo 

país, mas também em todas as classes sociais, o que o levou a concluir que “o fenômeno é tão 

brasileiro que o emprego de a (por parte dos que têm medo de passar por faltoso) dá um tom 

lusitano à frase”. Ademais, aponta a necessidade do estudo em torno do assunto desde o latim, 

clássico e vulgar. 

 Apesar da pertinência dessas assertivas, tornou-se necessário aplicar o conhecimento 

científico às observações empíricas controladas. As análises sociolinguísticas, nos últimos 

anos, têm preenchido essa lacuna. 
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 As pesquisas variacionistas acerca da regência dos verbos de movimento costumam 

apresentar como referência a análise de Mollica (1996), que realizou estudo em que analisa 

amostras de fala do Projeto Censo/UFRJ, buscando identificar fatores que condicionam a 

escolha de uma ou outra dessas preposições empregadas com o verbo ir. Revisitar esse estudo 

se faz necessário, uma vez que é a partir dele que outros pesquisadores tiveram interesse pelo 

assunto e adotaram suas hipóteses e grupos de fatores, testando sua influência em outros 

corpora.  

 Encontram-se, na literatura, diversas investigações de orientação sociolinguística 

sobre verbos de movimento, principalmente, sobre o verbo ir, tais como Assis (2011); Mollica 

(1996); Ribeiro (1996); Reis (2001); Vallo (2005); Vieira (2009) e Wiedemer (2008). Torna-

se relevante, então, apresentar algumas considerações sobre esses trabalhos que investigaram 

as regências de verbos de movimento junto a complementos locativos. É primordial, no 

entanto, antes de proceder à exposição, identificar essas pesquisas, esclarecendo-se, desde já, 

que, à exceção de Assis (2011), todos os demais analisaram apenas a regência verbal do verbo 

ir de movimento. 

2.5.1  MOLLICA (1996) 

 

 O trabalho de Mollica
8
 foi desenvolvido sob a perspectiva sociolinguística com base 

em dados extraídos da fala de 64 informantes da Amostra Censo/UFRJ
9
, apresentando as 

seguintes hipóteses: a) o emprego variável da regência verbal não é aleatório, tornando 

possível seu estudo numa perspectiva variacionista; b) na fala carioca, os empregos de a/para 

versus em ocorrem devido a condicionamentos específicos; c) existe uma hierarquia entre a e 

                                                           
8
 O trabalho de Mollica (1996) é apresentado em dois capítulos (capítulo 6 e 12) no livro Padrões 

sociolinguísticos: análise de fenômenos variáveis do português falado do Rio de janeiro. Rio de janeiro: Tempo 

Brasileiro, 1996. Capítulo 6, p. 147 -167 e capítulo 12, p. 283-293. 
9
 O corpus é constituído de entrevistas com a denominação “fala espontânea carioca”. 
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para, numa escala em que a seja considerada mais padrão que para, e uma terceira forma em, 

não padrão. 

 A pesquisadora considerou as três variantes (a/para/em) no sintagma preposicionado 

e observou a pertinência das seguintes variáveis linguísticas: Configuração do espaço, Grau 

de definitude e Traço de permanência. 

 Para a variável Configuração do espaço, os locativos foram diferenciados por traços 

[ +fechado] e [-fechado]. Para a autora, o objetivo quanto à suposição desses traços baseia-se 

na hipótese de que a preposição em, além da noção de movimento quando acompanha o verbo 

ir, manifesta o sentido de “estar dentro”, sendo mais provável com locativos que apresentam 

traço [+ fechado] : recinto cujo espaço seja mais demarcado. A autora utilizou os seguintes 

critérios para caracterizar essa variável: a) [+ fechado] – “lugar cercado, com uma entrada 

definida, com ou sem teto” (ex.: cinema, clube, casa, colégio, Maracanã); b) para [-fechado] – 

“lugar indefinido e/ou abstrato e os considerados de difícil classificação” (ex.: porta, médico, 

esquina, praia, baile, mãe) (MOLLICA, 1996, p. 155-156). 

 A tabela 1 abaixo reproduz os resultados obtidos, que apoiam a hipótese da autora de 

que em associa-se a determinado traço semântico do nome (N) do complemento locativo ao 

qual a preposição acrescenta valor significativo de “estar dentro” além do previsto de 

“movimento”. 

 

TABELA 1 – Configuração do espaço A/PARA (padrão) X EM (não padrão) 

FATORES FREQUÊNCIA PORCENTAGEM PESO RELATIVO 

[-fechado] 234/366 64% ,57 

[+fechado] 146/344 42% ,42 

            (MOLLICA, 1996, p.157) 
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 Em relação à variável Grau de definitude, a pesquisadora testa a hipótese de que, 

quanto mais definido o referente, mais probabilidade de ser regido pela preposição em, uma 

vez que indica “lugar onde” além de “movimento” dado pelo verbo ir. Em contrapartida, 

quanto mais indefinido, vago ou impreciso for o referente locativo, tanto maior a chance de 

ocorrer a/para, pois, nesse caso, apenas a noção de movimento está presente.  Dessa forma, os 

traços controlados foram: presença/ausência de determinante N, e traços de natureza 

semântica: definido/não definido.     

 Foram utilizados os seguintes critérios para  a variável Grau de definitude:   a) para 

[+ definido] – “referente conhecido do falante e do ouvinte, facilmente identificável” (ex.: 

MEC, o sindicato, Copacabana); b) para [- definido ] – “referente vago, impreciso, pouco 

identificável pelo falante e/ou ouvinte” (ex.: qualquer lugar, psiquiatras, teatro); c) para 

[+determinante] – presença de artigos e pronomes (ex.: a tia, uma verba, qualquer lugar);  e d) 

para [-determinante] – ausência de artigos e pronomes (MOLLICA, 1996, p. 159-160). Essa 

variável é complexa, pois abrange fatores de natureza diversa: os primeiros são 

morfossintáticos enquanto os últimos são semântico-discursivos. A junção desses traços 

resulta graus de definitude dos referentes, ou seja, o maior grau de definitude envolve 

referentes marcados positivamente quanto à definitude e à determinação; o grau intermediário 

apresenta referentes com um traço positivo e outro negativo; o menor grau de definitude 

compreende referentes marcados negativamente quanto à definitude e à determinação. 

 A tabela 2, abaixo, apresenta os resultados encontrados no trabalho de Mollica 

(1996). 
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TABELA 2 – Grau de Definitude de N Locativo A/PARA (padrão) X EM (não padrão) 

FATORES FREQUÊNCIA PORCENTAGEM PESO RELATIVO 

[+determinante] 

[+definido] 

208/467 45% ,31 

[+determinante] 

[-definido] 

60/97 62% ,43 

[-determinante] 

[+definido] 

85/114 75% ,50 

[-determinante] 

[-definido] 

27/32 84% ,73 

 

 Observando-se os resultados da pesquisa, verifica-se que os referentes dos nomes de 

complemento locativo do verbo ir estão distribuídos em graus de definitude hierarquicamente 

dispostos da seguinte forma: quanto mais definido e acompanhado de determinante for o N 

locativo, menor a probabilidade de ser antecedido pelas preposições a/para. Por outro lado, 

quanto menos definido e acompanhado de determinante for o N locativo, maior a tendência a 

vir antecedido pelas preposições a/para. 

 Em relação à variável [± permanência], conforme os resultados, não houve nenhuma 

ocorrência de [+ permanência] com a preposição em, nos dados do Rio de Janeiro, o que 

levou a pesquisadora a analisar somente a versus para. Não há um esclarecimento, no 

trabalho, de quais são os critérios para identificar esses traços, a autora apenas menciona 

“ideia de fim ou permanência”. Na tabela 3 abaixo, pode-se visualizar os resultados.  

TABELA 3 – Traço de [+ permanência] / [- permanência] A X PARA 

FATORES FREQUÊNCIA PORCENTAGEM PESO RELATIVO 

[ + permanência] 4/44 9% ,27 

[ - permanência] 248/586 42% ,72 
     (MOLLICA, 1996, p. 162) 

 

 A autora conclui que, a partir dos resultados da tabela, a regra segundo a qual a 

preposição para deve acompanhar o verbo ir quando há ideia de fim ou permanência ainda 
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continua bastante presente na fala, de modo que se pode afirmar que os falantes cariocas 

permanecem suscetíveis a ela. 

 Observa-se que Mollica (1996) considera a diferença de uso entre a e para associada 

à ideia de demora, permanência, assim como as gramáticas tradicionais. Com relação a essa 

posição, Wiedemer (2008) questiona que é algo discutível pensar que os falantes deveriam 

captar uma diferença associada ao traço semântico [permanência], principalmente por se tratar 

de entrevistas gravadas, situação que torna difícil saber a intenção do falante ao usar a 

preposição a, para ou em. É evidente que podemos considerar algumas pistas contextuais que 

podem auxiliar a identificar a intenção do falante, mas nem sempre temos a certeza dessa 

inferência. 

 A autora trabalha também com os fatores sociais e mostra que a escolarização 

desempenha papel social importante sobre a seleção das duas variantes padrão (a e para) em 

detrimento da variante não padrão (em). Destaca, ainda, que a influência escolar estabelece 

uma oposição entre os falantes do primeiro (primário e ginásio) e do segundo grau: enquanto 

estes favorecem as formas padrão, aqueles as desfavorecem. 

 Sobre a atuação da escolarização e sexo em relação à escolha das preposições, os 

dados indicam que as mulheres são mais sensíveis à escolarização, obedecendo desde o início 

à pressão escolar. 

 Em relação ao fator idade, a escolha da variante padrão também é correlacionada 

com a idade, apesar de as crianças, probabilisticamente, evidenciarem uma tendência a usar 

ligeiramente mais as formas padrão do que os jovens de 15 a 25 anos, embora nos adultos 

haja uma maior polarização das variantes. Ainda sobre isso, ao serem separados os resultados 

dos dados dos falantes dos dois sexos, verifica-se que os meninos usam ligeiramente mais do 

que as meninas as preposições consideradas padrão. Já na faixa etária dos 15-25 anos não se 



66 
 

observa diferença de comportamento. A situação se altera, posteriormente, quando as 

mulheres passam a ultrapassar os homens na faixa dos 26-49 anos, ainda que os dois grupos 

cheguem à velhice quase empatados. 

 Finalmente, o trabalho de Mollica (1996) considera que existem fatores sociais e 

linguísticos agindo na escolha das variantes (a/para/em), e conclui que as preposições a/para 

salientam a ideia de movimento do verbo, com sutil diferença entre elas, sendo a preposição 

para associada ao traço [+ permanência]. A preposição em é mais recorrente quando o 

referente locativo apresenta os traços [+ definido] e/ou [+ fechado]. Ademais, as variantes 

distribuem-se hierarquicamente em relação ao uso mais/menos padrão: a > para > em, 

conforme resultado de testes de atitude. Em termos de frequência de uso, dos 710 dados 

analisados, 330 (46%) são da preposição em contra 54 % de a/para. 

 

2.5.2  RIBEIRO (1996) 

 

 Ribeiro (1996) estuda a regência do verbo ir de predicação incompleta na fala culta 

carioca através de 734 ocorrências do corpus do Projeto NURC da cidade do Rio de Janeiro 

(114 inquéritos do tipo DID – diálogo entre informante e documentador –, distribuídos 

igualmente entre homens e mulheres em três faixas etárias: de 25 a 35, de 36 a 55 e acima de 

56 anos de idade). O pesquisador testou as mesmas variáveis que Mollica (1996) quanto à 

caracterização do locativo, além das variáveis sociais clássicas. Assim como a autora, Ribeiro 

também trabalhou com o oposição a/para versus em, com base no critério padrão versus não 

padrão, obtendo os seguintes resultados gerais: 86% de frequência de a/para e 14% de 

frequência de em.  
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 É importante observar que o percentual de a/para subiu significativamente 32 pontos 

percentuais na fala culta carioca (NURC) em relação à fala mais popular (Censo) analisada 

por Mollica. Por outro lado, os informantes do NURC utilizaram apenas 14% de em enquanto 

os falantes do Censo empregam 46% dessa preposição. 

 Os resultados obtidos confirmam as tendências apontadas por Mollica (1996) quanto 

aos fatores linguísticos: locativo com características semânticas [+fechado, +definido, + 

determinante] favorece a presença da preposição em; locativo com características semânticas 

[-fechado, - definido, - determinante] favorece a presença das preposições a/para. 

 Em relação às variáveis sociais, os resultados obtidos por Ribeiro indicam que 

homens mais jovens preferem a preposição em, enquanto os mais velhos as preposições 

a/para. Já as mulheres de faixas etárias extremas preferem a preposição em, enquanto as de 

faixa etária intermediária, as preposições a/para. Segundo o autor, esses resultados indicam 

que o comportamento conservador feminino pode ser em razão de sua maior sensibilidade às 

pressões exercidas pelo marcado de trabalho. 

 

2.5.3  VALLO (2005) 

 

 Em seu estudo, Vallo (2005) analisa as preposições em relação ao verbo ir de 

movimento na fala de João Pessoa, a partir de amostras de fala do corpus VALPB. O autor 

encontrou 610 ocorrências, assim distribuídas: 82 ocorrências da preposição a, 441 

ocorrências da preposição para e 87 ocorrências da preposição em, respectivamente, 13%, 

72% e 15%. Com os resultas dessa pesquisa, verifica-se um comportamento bastante 

diferenciado entre os falantes cariocas (corpus Censo) e pessoenses quanto ao emprego das 

preposições com o verbo ir: o percentual de uso de em entre os falantes de João Pessoa é 
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menor que o percentual de uso dessa preposição na fala carioca. Enquanto no Rio de Janeiro 

houve 46% de uso da preposição em (cf. MOLLICA, 1996), em João Pessoa esse percentual 

caiu significativamente para 15%. Além disso, enquanto 56% dos cariocas usam as 

preposições a/para (cf. MOLLICA, 1996), os pessoenses preferem, de forma acentuada, a 

preposição para (72%) e usam menos a preposição a (13%). 

 O estudo revela ainda que, a exemplo dos resultados encontrados por Mollica (1996), 

locativos que apresentam referente conhecido e são acompanhados de determinante tendem a 

ser introduzidos pela preposição em.  Entretanto, diferentemente da de Mollica (1996), a 

pesquisa de Vallo aponta que locativo com traço [+fechado] favorece o uso de a/para, 

enquanto o locativo de traço [-fechado] propicia a aplicação da forma não-padrão em. Já para 

a variável narratividade do discurso, o estudo mostra que a não-narratividade do discurso 

favorece o uso da forma padrão a/para, enquanto a narratividade do discurso favorece a forma 

não-padrão em. 

 Em relação aos fatores extralinguísticos, a pesquisa de Vallo analisou o papel da 

variável anos de escolarização e observou que falantes com mais de 11 anos de escolaridade 

tendem a preferir a preposição a/para, enquanto aqueles com menor escolaridade inclinam-se 

a escolher a preposição em. 

 

2.5.4  WIEDEMER (2008) 

 

 Wiedemer (2008), diferentemente dos trabalhos supracitados, analisa separadamente 

as preposições a/para/em nos complementos locativos do verbo ir, buscando verificar os 

fatores que determinam a escolha da preposição que irá se manifestar junto ao locativo. Para 

tanto, selecionou uma amostra de 72 entrevistas de falantes de Santa Catarina, retiradas do 
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Banco de Dados VARSUL. Além disso, o autor objetivou ampliar mais os limites dos fatores 

linguísticos reconhecidos como condicionantes das preposições a/para/em, propondo se 

dedicar a variáveis não somente associadas ao espaço do locativo, mas também ao sujeito, ao 

verbo e ao discurso. 

 Em relação ao espaço locativo, o autor entendeu que precisa de um estudo mais bem 

detalhado com o propósito de que seja possível descobrir as especificidades reveladoras em 

torno do objeto locativo, e, consequentemente, a associação deste a uma determinada 

preposição. O espaço locativo, núcleo do sintagma preposicionado dos verbos de movimento, 

foi analisado pelo autor a partir das variáveis linguísticas: Configuração do espaço, 

Demarcação, Definitude e Destino. O Quadro 4 reproduz do trabalho de Wiedemer (2008) os 

fatores linguísticos reunidos em bloco para uma melhor visualização. 

 

Quadro 4: Variáveis independentes linguísticas controladas (WIEDEMER, 2008) 

Variáveis linguísticas 

Associadas ao sujeito: 

1) Pessoa do discurso: P1 (eu,nós), P2, P3 e a gente 

2) Forma do SN: pronome, SN pleno, ø 
3) (In) determinação: [+determinado], [-determinado] 

4) Agentividade: [+agente], [-agente] 

 

Associadas ao verbo: 

5) Tempo-modo: pres., pret. perf.,pret. imperf. e outros 

6) Aspecto/freq..: semelfactivo e iterativo 

7) Aspecto/perfectividade: perfectivo, imperfectivo 

 

Associadas ao espaço (N locativo) 

8) Configuração do espaço: lugar/objeto, instituição, instit. Personificada, 

lugar/evento, espaço geográfico 

9) Demarcação: [+fechado], [-fechado] 

10) Definitude: [+definido], [-definido] 

11) Destino: [+ direção], [-direção] 
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Discursivas 

12) Finalidade: [+finalidade] para, [+finalidade], [-finalidade] 

13) Narratividade: [+narrativa], [-narrativa] 

 

 De acordo com Quadro 01, o grupo de fatores [+fechado] e [-fechado] relacionado à 

configuração do espaço, elaborado por Mollica (1996), assume outra nomenclatura na 

pesquisa de Wiedemer: demarcação do espaço. 

 Em relação à variável grau de definitude do nome locativo, o autor utilizou-se 

parcialmente dessa variável, reduzindo o número de fatores postulados por Mollica (op. cit) a 

somente dois: [+definido] e [-definido], assimilando apenas o critério semântico- discursivo. 

 A variável narratividade do discurso, estratificada em dois fatores, a saber, 

[+narrativo] e [-narrativo], postulada por Vallo (2005), também foi adotada por Wiedemer 

(2008), com o intuito de constatar a hipótese de que o falante, ao relatar sua experiência 

pessoal, usa mais a forma não-padrão em do que as formas padrão a e para. 

 O autor também testou as seguintes variáveis extralinguísticas: sexo 

(masculino/feminino), idade (25-49 anos/mais de 50 anos), Escolaridade 

(Primário/Ginasial/Colegial) e Localidade (Florianópolis/Blumenau/Chapecó). 

 Os resultados obtidos com as testagens das variáveis linguísticas e extralinguísticas 

são: as variáveis demarcação do espaço (fator [+fechado] condiciona o uso de em e o fator [-

fechado] favorece para) e destino (fator [+direção] condiciona fortemente a escolha de a e o 

fator [-direção], a de para) apresentam papel relevante na escolha da preposição. Em relação 

aos fatores sociais, a localização, a idade e a escolaridade desempenham papel importante. 

Em Blumenau, os mais velhos privilegiam a preposição a e os mais jovens a preposição para; 
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os mais escolarizados favorecem a preposição a em Florianópolis e, em Chapecó, os menos 

escolarizados tendem ao uso da preposição em nessa ultima cidade. 

 

2.5.5  VIEIRA (2009) 

 

 O estudo de Vieira (2009), assim como o de Wiedemer (2008), também analisa o 

português do sul do Brasil a partir de entrevistas do Banco de Dados VARSUL, das capitais 

dos Estados da Região Sul do Brasil, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Foram analisados 

os dados de 39 informantes, assim distribuídos: 12 de Curitiba, 12 de Florianópolis e 15 de 

Porto Alegre. A autora buscou identificar os fatores linguísticos e extralinguísticos que 

condicionam a escolha das preposições usadas com os verbos de movimento chegar, vir, levar 

e ir.  

 Os resultados gerais obtidos por Vieira (2009) para os verbos analisados, utilizando a 

metodologia laboviana, são: de um total de 530 ocorrências, 391 apresentam o verbo ir, 

enquanto o verbo levar aparece somente em 25 ocorrências. Verificou-se o uso bastante 

frequente das preposições a/para associado aos verbos levar e vir, com a frequência de 88% e 

83%, respectivamente. Nessas ocorrências, somente em três situações o verbo levar é 

acompanhado pela preposição em, o que se pode observar em nove situações relativamente ao 

verbo vir. Com relação ao verbo chegar, das 58 ocorrências observadas, somente em dois 

contextos ele foi usado com a preposição para. De forma diferente do que ocorreu com outros 

verbos, o verbo ir apresenta variação significativa, com preferência pelo uso das preposições 

a/para. 

 Em relação aos fatores linguísticos, o uso da preposição para é motivada pelo fator 

[+permanência]. Esses resultados se associam parcialmente com os achados de Mollica 
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(1996), uma vez que, em seu trabalho, Vieira (2009) não encontrou casos de utilização da 

preposição em ligada ao traço [+permanência]. Em contrapartida, é importante lembrar que a 

pesquisa de Mollica se refere somente ao verbo ir, enquanto a de Vieira considera um grupo 

maior de verbos de movimento. 

 Ainda sobre os resultados acerca dos fatores linguísticos investigados por Vieira 

(2009), verifica-se que o traço semântico [-fechado] favorece o uso das preposições a/para, e 

o traço [+fechado] contribui para a escolha da preposição em. Esses resultados atestam a 

tendência apontada por Mollica (1996) e Ribeiro (1996) para o verbo ir, no entanto, diferem 

daqueles obtidos por Vallo (2005), que observou o emprego das preposições a/para 

associadas ao traço [+fechado]. 

 Os resultados referentes ao fator Grau de definitude e Determinante do locativo 

também se assemelham, parcialmente, àqueles de Mollica (1996) e de Ribeiro (1996). Vieira 

(2009), na análise do comportamento das preposições que acompanham o verbo ir, obteve 

resultados que evidenciam que quanto mais definido e mais conhecido for o locativo, maior 

possibilidade de se empregar a preposição em. Já a indeterminação do locativo e o fato de ele 

não ser do conhecimento do falante favorecem o uso das variantes a/para. Além disso, Vallo 

(2005) também verificou que o uso de referente de conhecimento do falante e do ouvinte 

favoreceu o uso da preposição em. 

 No que diz respeito aos resultados relacionados aos fatores sociais da pesquisa de 

Vieira (2009), apenas o fator variável geográfica se mostrou relevante, indicando que os 

falantes de Porto Alegre são os que mais usam verbos de movimento com as preposições 

a/para, enquanto os falantes de Florianópolis são os que mais utilizam a preposição em. Os 

dados de emprego das preposições pelos falantes de Curitiba, nessa amostra, demonstram que 
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a cidade tem um papel praticamente neutro em relação aos índices gerais de preservação ou 

substituição da preposição que rege os verbos de movimento. 

 

2.5.6  ASSIS (2011) 

 

 Também utilizando a Teoria da Variação, Assis (2011) analisa, a partir do controle 

das variáveis linguísticas, o processo de variação das preposições que regem os verbos de 

movimento ir, chegar, levar, vir, retornar, voltar. O corpus utilizado pela autora é constituído 

por 24 entrevistas de duas comunidades rurais isoladas (Helvécia e Cinzento), do estado da 

Bahia, pertencentes ao Corpus Base do Português Afro-Brasileiro do Estado da Bahia. A 

autora observou 728 ocorrências de verbos de movimento com complementos locativos, 

usando como embasamento teórico o trabalho de Mollica (1996) e considerando as mesmas 

variáveis linguísticas (permanência; definitude do N locativo). Com isso, Assis (2011) 

confirmou a relevância da variável [+permanência] associada à preposição para, conforme 

demonstrado por Mollica (1996). 

 Já em relação à variável definitude do nome locativo, na análise de Assis (2011), os 

resultados mostram que a preposição em é mais frequente quando o local de destino apresenta 

o traço [-definido]. Esses resultados não se assemelham aos de Mollica (1996), Ribeiro (1996) 

e Vieira (2009), que verificaram que a preposição em ocorre, com maior frequência, com 

lugar [+definido]. 

 Por fim, esses trabalhos, de maneira geral, apontam para os seguintes aspectos: 1) a 

variação das preposições não está relacionada somente com os verbos de movimento, sendo 

um fenômeno muito mais amplo; 2) há tendência de crescimento do uso das preposições para 

e em; 3) há influências linguísticas e extralinguísticas para o uso variável das preposições. 
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3  METODOLOGIA 

 

Durante a vivência como docente, observou-se que, nas produções escritas dos alunos, 

há, frequentemente, variações no uso das regências dos verbos ir e chegar quando seguidos de 

complementos locativos. Apesar de os alunos terem acesso às prescrições da gramática 

tradicional, uma grande parte não segue, ainda que na modalidade escrita – monitorada e 

planejada – a variedade padrão, no caso da presente pesquisa, a preposição preconizada como 

adequada entre o verbo e seu locativo. Essa observação empírica serviu de motivação para o 

presente estudo quanto a investigar se havia pesquisas que justificassem cientificamente a 

variação em questão. 

Após a pesquisa sobre trabalhos acadêmicos que estudaram variação regencial, a 

grande maioria dos estudos encontrados trata da variação das preposições com o verbo ir de 

movimento em corpus de língua falada. Esses trabalhos apresentam hipóteses e resultados 

acerca de fatores influenciáveis em relação à variação. 

Buscou-se, então, averiguar se os resultados obtidos em dois dos trabalhos 

pesquisados, Mollica (1996) e Wiedemer (2008) – que analisaram corpora de língua oral 

compostas por ocorrências do verbo ir seguidas de locativos – seriam semelhantes aos 

resultados encontrados para os verbos ir e chegar, também seguidos de locativos, no corpus 

de língua escrita do presente trabalho. Com a observação desses resultados, foi possível 

verificar se as hipóteses formuladas para este trabalho foram evidenciadas.  

Para o corpus do presente estudo, foram selecionadas todas as ocorrências dos verbos 

ir e chegar seguidas de locativos encontradas nas 279 produções textuais de alunos da 3ª série 

do ensino médio de três escolas, duas da rede pública e uma da rede particular de ensino no 

Município do Rio de Janeiro. 



75 
 

Após a coleta das ocorrências do fato linguístico selecionado para o presente estudo, 

procurou-se ilustrar a exposição dos dados em forma de gráficos e tabelas de frequência do 

emprego das variedades a fim de facilitar a visualização dos resultados da análise.  Foi 

possível, assim, verificar qual a mais produtiva e obter uma resposta para a primeira hipótese 

desta pesquisa. Em seguida, foram também montados uma tabela e um gráfico que 

apresentam a comparação das escolhas linguísticas entre os alunos das escolas públicas e os 

alunos da escola particular com a finalidade de verificar se há uma diferença significativa 

entre eles com relação à variação do fato linguístico pesquisado com vistas a buscar uma 

resposta para a segunda hipótese formulada para este trabalho.  

Por último, foram selecionadas para esta pesquisa três variáveis linguísticas utilizadas 

nos trabalhos de Mollica (1996) e Wiedemer (2008) – Configuração no espaço, Grau de 

definitude e Tempo-modo verbal – que observaram o mesmo fato linguístico em outros 

corpora de língua oral. Essas variáveis foram aplicadas no corpus deste trabalho com objetivo 

de comparar seus resultados com os dos trabalhos supracitados, verificando se são 

equivalentes. Dessa forma, foi possível encontrar uma resposta para a terceira hipótese do 

presente estudo. 

Os resultados obtidos após a análise da influência das três variantes linguísticas eleitas 

para a presente pesquisa foram também aqui expostos em tabelas, com os resultados 

separados por instituição de ensino. As hipóteses encontram-se definidas na introdução do 

presente trabalho. 
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3.1  Delimitação e composição do corpus  

 

 Uma vez que o trabalho apresenta dois objetivos, contribuir com a descrição do 

português brasileiro e com a prática pedagógica no ensino da língua materna, decidiu-se 

selecionar como corpus da presente pesquisa o gênero redação escolar – mais precisamente o 

subgênero narrativa de viagem – como forma de observar se os alunos, em fase terminal da 

educação básica, supostamente preparados para se submeterem ao ENEM ou às avaliações 

escritas para ingressarem no mercado de trabalho, utilizam a variedade adequada para o 

gênero textual em questão, ou seja, a norma padrão. 

 A proposta de produção textual abaixo foi produzida unicamente para constituir o 

corpus da presente pesquisa, sendo assim, não há textos motivadores, pois a intensão era que 

não houvesse influência de outras escritas. Essa proposta foi aplicada aos alunos das 3
as

 séries 

do Ensino Médio, em sala de aula, nos meses de fevereiro e março de 2015, em três colégios 

no Município do Rio de Janeiro: Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro, no bairro de 

Higienópolis; Colégio Pedro II – Unidade Tijuca, ambos da rede pública de ensino; e um 

colégio da rede particular localizado no bairro da Taquara. 

PROPOSTA DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

Escreva um relato de um dia de uma viagem sua. Narre fatos desde o momento da partida   
até à chegada ao local de destino.  

 

Seu texto deve apresentar:  
 

● o lugar selecionado;  
● as características desse local;  
● em qual local você ficou hospedado;  
● se foi uma viagem solitária ou havia mais pessoas;  
● o que aconteceu durante esses dias da viagem; 
● os lugares visitados por você; 
 
Além dos aspectos mencionados acima, descreva as experiências e sentimentos vividos por 

você. Lembre-se também de usar referências de tempo e indicar a localização dos fatos relatados. 
 Produza seu texto com o mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas.  
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Foram contabilizadas, no total das três escolas, 279 produções escritas, das quais 78 

narrativas de viagem de três turmas do Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro, 97 de 

quatro turmas do Colégio Pedro II – Unidade Tijuca e 104 de também quatro turmas do 

colégio da rede particular de ensino.  

Coletou-se, nesses textos, um número significativo de ocorrências (461 ocorrências 

dos verbos ir e chegar, 336 e 125, respectivamente). A tabela a seguir ilustra a quantidade de 

ocorrências distribuídas pelos colégios. 

 IR CHEGAR 

Colégio Quantidade 

de textos 

Ocorrência 

do verbo 

Ocorrência do 

verbo 

C.E Professor 

Clóvis 

Monteiro 

78 113 31 

Colégio Pedro 

II  

97 84 50 

Colégio 

particular  

104 139 44 

TOTAL 279 336 125 

             TABELA 4 – Número de ocorrências dos verbos nos textos 

 

  Observa-se, assim, que foram encontradas mais ocorrências do verbo ir do que do 

verbo chegar. Não foram consideradas como componentes de análise desta pesquisa as 

seguintes ocorrências dos verbos ir e chegar: a) como auxiliares de uma locução verbal, como 

algumas destas encontradas: ir ficar, ir dormir, chegar a pensar, chegar a ficar etc.; b) com 

sentido de origem (chegar de algum lugar); c) acompanhado da preposição “até”, como 

podemos observar nos exemplos a seguir: 
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Exemplo 1 

Aluno do Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro – Turma: 3006 

“A hora de dormir foi bem legal porque eu ia ficar ao lado do meu amor.” 

 

Exemplo 2 

Aluno do Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro – Turma: 3006 

“À noite, levei ele para a Praia dos Anjos, onde ficamos na beira do mar bem juntinhos como 

um casal apaixonado, depois voltamos para casa e fomos dormir.” 

 

Exemplo 3 

Aluno do colégio da rede particular – Turma: 1335 

“Um dia, quando cheguei da escola, minha mãe me comunicou que iríamos viajar para 

Paris.” 

                         

Exemplo 4 

Aluno do Colégio Pedro II – Unidade Tijuca – Turma: 1303 

“Na sexta-feira, foi dia de ir até o sítio onde seria o casamento (...)” 

                

 

3.2  Fato linguístico investigado 

 Devido às limitações desta pesquisa, investiga-se somente o uso linguístico – 

regência verbal – de apenas dois verbos (ir e chegar) que costumam apresentar, segundo 

vários trabalhos sobre sintaxe, como os aqui já mencionados, variação entre a norma padrão 

ditada pelas gramáticas normativas e o uso cotidiano. Possenti (1997) considera a variante 

padrão da regência de vários verbos uma construção arcaica, pois, segundo ele, essa variante é 

pouco usada mesmo em contextos em que se espera o uso da norma padrão. Sendo assim, foi 
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verificado, neste trabalho, se as produções textuais escritas de alunos na última etapa da 

educação básica seguem ou não a norma padrão. 

 A análise desta pesquisa foi motivada pelo fato de se observar a variação na regência 

verbal dos verbos ir e chegar junto a complementos locativos na escrita, mesmo sendo esta 

mais monitorada do que a fala, uma vez que, quando se escreve, é possível pensar sobre o que 

vai ser escrito, analisar o que se escreveu e até mesmo revisar aquilo que vai ser informado. 

Para cada verbo analisado, observou-se a norma gramatical com base nas obras de Celso 

Cunha & Lindley Cintra (2001), Rocha Lima (1983), Bechara (2009), Perini (2006) e Kury 

(2006). 

 Após o levantamento gramatical acerca da regência dos verbos ir e chegar, a 

apresentação e a análise dos dados coletados foram feitas em três partes: na primeira, de um 

modo abrangente, ou seja, o levantamento das ocorrências dos verbos ir e chegar em todo o 

corpus; na segunda, o levantamento separado das escolhas linguísticas em relação às 

regências dos verbos selecionados de acordo com os colégios, isto é, amostragem segundo o 

número de ocorrências em cada instituição de ensino; na terceira, a observação da influência 

de três variáveis linguísticas, selecionadas para o presente estudo, apontadas nos trabalhos de 

Mollica (1996) e Wiedemer (2008) como fatores que motivam a variação da regência dos 

verbos de movimento. 

  Para o uso da regência de acordo com a norma padrão (gramática normativa), a 

ocorrência foi registrada no item NP (norma padrão); já o uso de outra variante foi 

enquadrado no item NNP (norma não padrão). Com isso, foi mostrado se, em sua maioria, o 

emprego da regência segue a tradição ou se desvia dessa norma, ou seja, foi verificado se os 

verbos sofrem variação e se é significativa para que se possa especular uma possível mudança 
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na regência verbal daqui a algum tempo. Além disso, procurou-se apresentar fatores que 

motivam a variação. 

3.3  Coleta das ocorrências  

 Como já foi mencionado, as ocorrências dos verbos ir e chegar, quando seguidas de 

complementos locativos, foram retiradas de textos produzidos, em sala de aula, por alunos 

que se encontram na 3ª série do Ensino Médio a partir de proposta de produção textual 

planejada intencionalmente para a formação do corpus da presente pesquisa. Seguem, a 

seguir, seis textos produzidos por alunos das três instituições de ensino. 

Texto de aluno do Colégio Pedro II – Unidade Tijuca II 
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Texto de aluno do Colégio Pedro II – Unidade Tijuca II 
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Texto de aluno do Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro 
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Texto de aluno do Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro 
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Texto de aluno do colégio da rede particular de ensino 
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Texto de aluno do colégio da rede particular de ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Nos textos acima, além da existência de mais de uma ocorrência dos verbos ir e 

chegar em algumas produções textuais, essas ocorrências foram usadas ora na norma padrão, 

ora na norma não padrão, como é possível observar nas transcrições abaixo. É importante 

ressaltar que foi considerado locativo todo nome ou expressão que indique ponto de 

referência. 

 

Norma padrão       

“Às duas horas da tarde fomos ao Museu Imperial e passamos o resto da tarde lá.” 

(Texto 1) 

“Nove horas até chegar ao hotel, que mais parecia um paraíso diante da nossa situação 

(...)” (Texto 2) 

“ (...) seja para comermos algo ou irmos ao banheiro.” (Texto 3) 

“ (...) fomos ao parque, fomos aos pontos turísticos e assim terminamos a noite.” 

(Texto 3) 

“Fomos para casa e fui matar a saudade da minha irmã (...)” (Texto 4)  

“Além desse parque, fomos ao Epcot, que tem a temática mais futurística e representa 

vários países do mundo.” (Texto 5) 

 “A hora tão esperada chegou, cheguei à capital da Argentina.” (Texto 6) 

“ (...) fomos primeiro à Casa Rosada, onde fica a presidente (a) da Argentina (...)” 

(Texto 6)  
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Norma não padrão 

“Fomos numa pizzaria que cobrava bem mais do que eu acho que merecia (...)”  

(Texto 1) 

“(...) considerando o fato do carro ter quase parado no meio do caminho, chegamos no 

hotel.” (Texto 2) 

“Chegando em Foz do Iguaçu, encontrei o meu cunhado (...)” (Texto 4) 

“Depois de alguns dias, fui no Parque das Aves, um lugar lindo (...)” (Texto 4) 

“Cheguei no Rio de Janeiro e tudo voltou a ser como era antes.” (Texto 4) 

 “No segundo dia, fomos no primeiro parque, que se chama Magic Kingdom (...)” 

(Texto 5) 

“Fomos em montanhas-russas, atrações com efeitos especiais (...)” (Texto 5) 

“ (...) depois fomos no estágio do time da cidade, conhecemos tudo por lá (...)”   

(Texto 6) 
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4  ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Este capítulo tem como propósito descrever de forma objetiva e sistemática a análise 

do corpus utilizado para compor esta dissertação, detalhando suas etapas e procedimentos de 

acordo com a tradição gramatical e a variação linguística. 

4.1 Descrição e análise dos dados 

 

 Procurou-se, num primeiro momento, por meio de gráficos, fazer um confronto entre 

essas duas visões da regência dos verbos ir e chegar nos textos produzidos pelos alunos, a fim 

de verificar se é mais frequente o uso das variantes consideradas cultas ou o emprego das 

coloquiais. Para isso, adotamos duas classificações: norma padrão (NP) e norma não padrão 

(NNP). Esta representa a variante não preconizada pela gramática tradicional, enquanto 

aquela representa a variante recomendada pela tradição. 

 Nos dados analisados, encontramos ocorrências das variantes NP e NNP. As 

ocorrências representantes da variante NP, no presente estudo, são aquelas em que o verbo ir 

é seguido das preposições a e para e o verbo chegar da preposição a, como elucidam os 

exemplos abaixo encontrados no corpus. 

Aluno do Colégio Pedro II – Unidade Tijuca II 

Fomos a uma cachoeira que me recordo como a mais gelada em que já entrei (...). 

Aluno do Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro 

No dia 15 de dezembro fui para Goiânia visitar meus amigos e familiares (...) 
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Aluno do colégio da rede particular 

Cheguei ao aeroporto por volta das seis horas da manhã com voo marcado para as sete. 

No que concerne às representações da variante NNP, foram selecionadas as 

ocorrências dos verbos ir e chegar regidos pela preposição em, como nos exemplos abaixo 

retirados do corpus. 

Aluno do Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro 

No segundo dia, fomos em uma feira de artesanatos. Aprendi muito sobre a cultura 

nordestina lá. 

 

Aluno do Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro 

Quando estava ainda chegando no bairro, que por si é bem pequeno, já fui me encantando 

com aquela combinação perfeita de árvores e mar. 

 

 Após a observação de que havia variante NNP nas redações escolares das três 

instituições de ensino, foi realizada a contagem dessas ocorrências e das representantes de NP. 

Em seguida, observou-se, em todo o corpus, qual delas apresentou maior frequência.  

As tabelas a seguir ilustram a quantidade de ocorrências dos verbos ir e chegar 

seguidos das preposições a, para e em, separada por cada instituição escolar. 

 

IR 

 

COLÉGIOS 

 

A 

 

PARA 

 

EM 

 

C. E. Prof. Clóvis Monteiro 

35 65 13 

 

Colégio Pedro II 

34 38 12 

 

Colégio particular 

53 70 16 

 

TOTAL 
122 173 41 

TABELA 5 – Número de ocorrências do verbo ir com as preposições a, para e em 
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CHEGAR 

 

COLÉGIOS 

 

A 

 

EM 

 

C. E. Prof. Clóvis Monteiro 

3 28 

 

Colégio Pedro II 

21 29 

 

Colégio particular 

18 26 

 

TOTAL 
      42 

 

                     83 

TABELA 6 - Número de ocorrências do verbo chegar com as preposições a, para e em 

 

4.2  Análise dos verbos 

No corpus deste estudo, registramos 461 ocorrências dos verbos em análise. Dessas, 

336 (73%) são referentes ao verbo ir e 125 (27%) ao verbo chegar. Das 461 ocorrências, 

verificou-se que 337 (73%) seguem as determinações da gramática normativa e 124 (27%) 

ocorrências são reconhecidas como variante não padrão. 

 

 

 

 

 

 

               GRÁFICO 1 – Total de ocorrências dos verbos ir e chegar 

 

 

73% 

27% 

Ir Chegar

Total de Ocorrêcias 
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GRÁFICO 2 – Comparação das variantes dos verbos ir e chegar 

 

A seguir, foram analisadas as ocorrências dos verbos, separadamente, comparando-as 

com a norma padrão (NP) e a norma não padrão (NNP). 

4.2.1  Ir 

 O verbo ir, conforme mostra o gráfico 1,  apresentou uma quantidade bastante 

superior de ocorrências em relação ao verbo chegar nas produções escritas das três 

instituições de ensino. Acredita-se que a razão para esse fato se deva aos textos dos alunos 

enquadrarem-se no subgênero textual
10

 narrativa de viagem, que facilita bastante o uso desse 

verbo, uma vez que os discentes teriam de informar o(s) lugar(es) para onde estariam se 

dirigindo e os locais por eles visitados. 

 Como é possível observar na tabela 5, diferentemente do que se esperava como 

primeira hipótese, o verbo ir apresenta maior ocorrência do uso da norma padrão em 

detrimento da norma não padrão. Das 336 ocorrências do verbo ir, 295 apareceram com as 

preposições a e para, como é recomendado pela gramática tradicional. O gráfico abaixo 

ilustra essa frequência em porcentagem. 

                                                           
10

 Nomenclatura utilizada por Oliveira (2004). 

NP 
73% 

NNP 
27% 

Verbos IR e CHEGAR 
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          GRÁFICO 3 – Comparação das variantes do verbo ir 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 – Ocorrências do verbo ir com as preposições a, para e em 

 

Esperava-se que a frequência do verbo ir, quando seguido de locativo, com a 

preposição em fosse superior à frequência do mesmo verbo, seguido de locativo, com as 

preposições a e para. Acreditava-se que, embora esses alunos já tivessem ao final do processo 

de escolarização, mesmo com níveis sociais diferentes, a oralidade, por ser muito mais antiga 

e mais praticada em relação às manifestações linguísticas, fosse se sobrepor às imposições da 

tradição gramatical. 

NP 
88% 

NNP 
12% 

Verbo IR 

36% 

51% 

13% 

a para em

Total de ocorrências Verbo IR 
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 Observou-se também que houve mais ocorrências do verbo ir com a preposição para 

nas produções textuais dos três colégios que compõem o corpus. Como é possível verificar no 

gráfico 4, das 336 ocorrências do verbo em questão, foram contabilizadas 173 (52%) 

ocorrências com a preposição para contra 122 (36%) com a preposição a e 41 (12%) com a 

preposição em. 

 Ao se fazer a comparação das frequências dos usos do verbo ir com as preposições a, 

para e em entre as três instituições de ensino, constatou-se que a frequência maior é da 

preposição para em todas. No entanto, em apenas uma delas, o Colégio Estadual Professor 

Clóvis Monteiro, o uso da preposição para é bem maior em relação ao uso da preposição a, 

contabilizando-se 65 ocorrências com a preposição para contra 35 ocorrências com a 

preposição a. Nos outros dois colégios, há uma concorrência entre as preposições a e para: 

nas produções escritas do Colégio Pedro II, essa concorrência foi ainda mais significativa, 

pois houve 38 ocorrências do verbo ir com a preposição para diante de 34 ocorrências desse 

verbo com a preposição a. Já nos textos do colégio da rede particular, foram contabilizadas 70 

ocorrências do verbo com a preposição para contra 53 ocorrências com a preposição a.  

 Com relação às ocorrências do verbo ir com a preposição em, verificou-se que, 

conforme a tabela 2, elas foram bem menos frequentes do que com as preposições a e para 

em todas as escolas. Das totais 336 ocorrências do verbo ir, somando-se as ocorrências em 

todas as instituições, apenas 41 (12%) estavam acompanhadas da preposição em. 
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GRÁFICO 5 – Ocorrências do verbo ir com as preposições a, para e em  

4.2.2  Chegar 

 O verbo chegar, como é possível observar no gráfico 1, apresentou uma quantidade 

de ocorrências bem menor em relação ao verbo ir nas produções escritas que constituem o 

corpus. Das 461 ocorrências contabilizadas somando os verbos ir e chegar, o segundo 

apresentou apenas 125 delas. 

 Um dos objetivos do presente trabalho, como já mencionado, com relação ao verbo 

chegar, é observar se há a variação regencial desse verbo com locativos. Diante disso, 

pretendeu-se verificar se os alunos seguem a norma padrão, ou seja, utilizam a preposição a 

após o verbo na situação citada ou se também usam a preposição em, configurando assim a 

variação.  

 Uma vez verificada a variação regencial desse verbo, observou-se a frequência das 

escolhas linguísticas no total do corpus e também por instituição de ensino. Averiguou-se que 

das 125 ocorrências do verbo chegar, a maioria delas, 83 (69%), não seguiu a prescrição 

normativa, ou seja, foram regidas pela preposição em, como elucida o gráfico abaixo. 
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GRÁFICO 6 – Comparação entre as variantes do verbo chegar 

 

 Comparando-se as análises dos verbos ir e chegar em relação ao uso de NP e NNP, 

verificou-se que somente o verbo chegar confirma a primeira hipótese deste trabalho, a de que 

os alunos da comunidade linguística selecionada utilizariam em maior frequência a NNP em 

comparação com a NP. 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO 7 – Ocorrências do verbo chegar com as preposições a e em. 

Luft (2006, p. 116) observa, no Brasil, o uso da preposição em com o verbo chegar (e 

com outros verbos de movimento) diante de casa com sentido de lar, como “chegar em casa”.  

Uma das possíveis explicações para tal estrutura sintática é o fato de se considerar o lugar e o 

repouso, ao invés do movimento.  

34% 

66% 

a em

Total de ocorrências verbo CHEGAR 

NP 
34% 

NNP 
66% 

Verbo Chegar 
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Chegando no hotel, fomos tomar banho para ir na Rua das Pedras. 

 

 Ao chegar na entrada da vila, já conseguia vê-la no portão de sua casa. 

A gramática prescritiva condena o uso da preposição em na regência de verbos de 

movimento. Apesar de observar o uso de “em” junto dos verbos ir e chegar no português do 

Brasil, Luft (2006, p. 116 e 342) defende o uso da preposição a ou para – exclusivamente 

junto do verbo ir – na regência de tais verbos na escrita formal.  Essa posição fica clara nas 

explanações: “Mesmo assim, penso que em texto escrito culto formal melhor se ajusta o 

chagar a.”;  “(...) em linguagem culta formal, sobretudo escrita, recomenda-se ir a ou para”.  

No corpus deste trabalho, das 125 ocorrências do verbo chegar com a preposição em, 

apenas 15 ocorrências apresentaram a palavra casa após essa preposição. Dessa forma, 

constata-se que não é comum, na comunidade linguística investigada, a preposição em com o 

verbo chegar apenas diante da palavra casa, mas sim diante de variados núcleos do sintagma 

nominal que compõem o locativo, como se observa nos exemplos retirados do corpus a 

seguir. 

Aluno do Colégio Pedro II  

 Ao chegar no aeroporto, ao contrário do que se pensa, não pensávamos em descansar (...) 

 

Aluno do Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro  

 Chegando em Austin, nós subimos um ladeirão até o local onde iríamos ficar. 

     

Aluno do Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro 

 

 

Aluno do colégio da rede particular  

 

Aluno do colégio da rede particular 
 

 Chegamos no destino por volta de meio dia. A curtição havia começado de verdade 



97 
 

Isso tudo com a ajuda da nossa prima que ia conosco ou nos ensinava a chegar nos lugares 

como o centro da cidade (...) 

 

Aluno do Colégio Pedro II 

 

 

 

Com relação à escolha da preposição com o verbo chegar por instituição de ensino, 

após a observação da existência da variação regencial, foi realizada a comparação entre os 

colégios para verificar a frequência dos usos das preposições a e em com o verbo investigado, 

quando este é seguido de complemento locativo, com a finalidade de observar a produtividade 

de cada preposição por colégio. Os resultados podem ser visualizados no Gráfico 8. 

 

  

 

 

 

            

GRÁFICO 8 – Ocorrências do verbo chegar com as preposições a e em.  

 

 Como se observa no gráfico 8, houve uma maior frequência do uso da preposição em 

com o verbo chegar nas três instituições de ensino na comparação com o uso da preposição a. 

Constata-se, assim, a predominância da NNP com relação a esse verbo em todo o corpus, o 

que confirma a primeira hipótese desta pesquisa. 
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 Vale ressaltar que o uso da NNP com relação a verbo chegar apresentou uma 

significativa produtividade, principalmente, no Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro, 

onde, das 31 ocorrências do fato linguístico estudado, apenas 3 delas são representantes da 

NP, ou seja, do uso da preposição a junto ao verbo. No entanto, torna-se importante frisar que 

o uso da NNP com o verbo chegar foi a maior escolha de todas as instituições de ensino, 

mesmo nas duas escolas que obtiveram melhores resultados na prova de Redação do ENEM 

2014, a saber, Colégio Pedro II – unidade Tijuca II e o colégio da rede particular de ensino 

localizado na Taquara. 

 

4.3  Comparação com trabalhos de orientação sociolinguística 

 Na pesquisa por trabalhos que tivessem observado o fenômeno em questão, dentre 

cerca de uma dezena encontrados, decidiu-se comparar determinados resultados obtidos com 

apenas dois deles, a saber, Mollica (1996) e Wiedemer (2008). 

Para o presente estudo, foram selecionadas três variáveis testadas nos trabalhos 

supracitados: Configuração no espaço, Grau de definitude e Tempo-modo verbal – esta 

última testada apenas em Wiedemer (2008).  Os autores desses trabalhos observaram a 

influência dos fatores acima e outros não eleitos para esta pesquisa no uso das preposições a, 

para e em com o verbo ir de movimento seguido de complemento locativo em corpora de 

língua oral. 

 Com o objetivo de uma melhor visualização, retomou-se o que foi exposto na 

metodologia, reunindo, no quadro abaixo, os grupos de fatores linguísticos testados, 

separados em dois blocos, considerando-se a natureza das variáveis envolvidas. 
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Quadro 5 : Variáveis linguísticas controladas 

Variáveis linguísticas 

Associadas ao espaço (N locativo) 

1) Configuração no espaço : [+fechado], [-fechado] 

2)Definitude : [+definido], [-definido], [+determinado], [+determinante] 

  

Associadas ao verbo: 

Tempo-modo: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e outros 

  

 

4.3.1 Grupo de fatores associados ao espaço 

 

 Apesar do trabalho de Mollica (1996) ter controlado o grupo de fatores 

[+permanência]/ [-permanência], motivados pela tradição gramatical (Bechara, 2004; Cunha 

& Cintra, 2001) , que apresenta a diferença no uso das preposições a e para baseada na 

oposição „estada provisória‟ e „estada permanente‟, concordou-se com Wiedemer (2008, p. 

87) ao considerar essa variável de difícil operacionalização nos dados. O autor observou que 

não há segurança ao se definir se o sujeito vai permanecer ou não no local se não houver uma 

indicação explícita de tempo, por exemplo. Além disso, para o pesquisador, “pistas 

contextuais nem sempre são esclarecedoras” Wiedemer (2008, p. 87). 

 Em vista do exposto e do que se mostrou produtivo para o corpus do presente 

trabalho, das três variáveis associadas ao espaço controladas no trabalho de Mollica (1996), 

foi descartada a variável [± permanência], selecionando-se para esta pesquisa apenas as 

variáveis linguísticas Configuração no espaço (demarcação) e Grau de definitude. Além 

disso, diferentemente de Mollica (1996), que não separa as preposições a e para, decidiu-se, 
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assim como Wiedemer (2008), determinar a frequência de uso de cada variante (a/ para/em), 

buscando observar a produtividade de cada uma delas. 

4.3.1.1 Configuração no espaço 

 Com a observação dos traços [-fechado] e [+fechado] postulados por Mollica (1996) 

e utilizando a mesma hipótese da autora – a preposição em, além da noção de movimento 

quando acompanha o verbo ir, conota sentido de “estar dentro”, sendo seu uso mais provável 

com locativos de traço [+ fechado] – pretendeu-se verificar se, no corpus de língua escrita do 

presente trabalho, os resultados obtidos são semelhantes. 

 Além da testagem das variáveis supracitadas nas ocorrências do verbo ir seguido de 

complemento locativo, também foram aplicadas as mesmas variáveis e a mesma hipótese com 

as ocorrências do verbo chegar também seguidas de locativos. 

 Os resultados de Mollica (1996) apoiaram a hipótese da autora de que “em” associa-

se a determinado traço semântico do N do complemento locativo ao qual a preposição 

acrescenta valor significativo de “estar dentro”, além do previsto de “movimento” (Cf. revisão 

da literatura).  

 Nas ocorrências do corpus deste trabalho, o uso da preposição para foi a preferida 

em todos os colégios, representando 52% das ocorrências do verbo ir. Em relação ao fator 

Configuração no espaço, observou-se uma maior frequência de “a” e “para” com o verbo ir 

junto a complementos locativos que apresentam traço [-fechado], ou seja, quando o referente 

é menos demarcado e/ou quando o locativo representa lugar mais abstrato ou indefinido. 

Foram contabilizadas 20% de ocorrências com a preposição “a” e 33% com a preposição 

“para”. Assim, como esperava Mollica (1996), em sua hipótese, a maior frequência do traço 

em questão não ocorre com a preposição em, e sim com as outras preposições, no caso desta 

pesquisa, com as preposições a e para.  
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A preposição em, como já mencionado, foi a escolhida em menor frequência 

verificada diante de locativos com o verbo ir. Em relação à variável Configuração no espaço, 

“em” apresentou maior frequência com locativos de traço [+fechado]. No entanto, vale 

ressaltar que houve uma diferença de apenas 1% entre o emprego de “em” com os traços 

[+fechado] e [-fechado], 7% das ocorrências com o primeiro contra 6% de ocorrências com o 

segundo. Com isso, observa-se que, apesar dessa mínima diferença, os resultados foram 

semelhantes aos encontrados por Mollica (1996) em sua pesquisa, onde o uso de em foi maior 

com traços mais demarcados. Seguem abaixo três redações que contêm os verbos ir e chegar 

seguidos de complementos locativos que apresentam traços [-fechado] e [+fechado]. 

Texto de aluno do Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro 
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Texto de aluno do Colégio Pedro II – Unidade Tijuca II 
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Texto de aluno do colégio da rede particular de ensino 
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Ocorrências que apresentam locativos de traço [-fechado]: 

“No dia 22 de fevereiro de 2014, fomos ao Cristo Redentor [...]” (Texto 7) 

“ [...] durante os dias fomos às praias [...]” (Texto 7) 

 “Após isso, pegamos um táxi novamente e fomos ao Zoológico.” (Texto 9) 

Ocorrências que apresentam locativos de traço [+fechado]: 

“[..] fomos em alguns restaurantes, andamos de bicicleta à noite [...] (Texto 7) 

“[...] fomos em muitas casas de show [...]” (Texto 7) 

“Quando chegou o dia tão esperado, fui para o aeroporto cedo, encontrei a empresa e 

embarcamos.” (Texto 8) 

“[...] almoçamos e fomos logo em seguida para o hotel.” (Texto 8) 

“Após o dia divertido no zoológico, fomos para uma churrascaria próxima para jantar.” 

(Texto 9) 

Em relação à comparação entre os colégios quanto aos resultados da testagem do fator 

Configuração do espaço, em apenas um deles, o Colégio Pedro II, houve maior frequência da 

preposição a com referentes de traço [+fechado]. Em relação à preposição em, houve uma 

significativa concorrência entre os dois traços observados, por diferenças mínimas, em duas 

instituições de ensino – Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro e Colégio Pedro II – a 

maior frequência ocorreu com o traço [+fechado], enquanto houve um empate no colégio da 

rede particular, com oito ocorrências para cada traço.  

A tabela abaixo apresenta os resultados obtidos para a variável Configuração no 

espaço. Nessa tabela, assim como nas subsequentes, os numeradores significam a quantidade 
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de ocorrências com o verbo ir e chegar seguidas de locativos que se enquadram nos fatores 

observados e os denominadores são o total de ocorrências encontradas do verbo ir e chegar 

seguidas de complemento locativo em cada colégio. 

 

 A PARA EM 
Fatores C.M CPII C.P % C.M CPII C.P % C.M CPII C.P % 

[-fechado] 

[+fechado] 

23/113 

12/113 

15/84 

19/84 

31/139 

22/139 
20 

16 

40/113 

25/113 

25/84 

13/84 

46/139 

24/139 
33 

18 

6/113 

7/113 

5/84 

7/84 

8/139 

8/139 
6 

7 

TOTAL 35/113 34/84 53/139 36 65/113 38/84 70/139 51 13/113 12/84 16/139 13 

Tabela 7 – Influência da variável Configuração no espaço sobre o uso de A, PARA e EM – verbo ir 

 

 Em relação ao verbo chegar, como já mencionado nesta pesquisa, as ocorrências 

totais de em com o verbo chegar foram bem maiores se comparadas com as ocorrências da 

preposição a, respectivamente 64% e 36%. Observou-se que a frequência do uso da 

preposição “em” é maior independentemente do traço do locativo. Com isso, com locativos de 

traço [+fechado] ou de traço [-fechado] as ocorrências da preposição em foram bem 

superiores em relação à preposição a para esses traços. Porém, diferentemente de Mollica 

(1996), em relação à variável Configuração no espaço, a maior frequência da preposição em 

se deu com locativos de traço [-fechado], contabilizando-se 37% de ocorrências desse traço 

contra 29% com traço [+fechado]. 

  Já em relação à preposição a, os resultados obtidos confirmaram a hipótese postulada 

e verificada por Mollica (1996), de que o uso mais provável com locativos de traço [-fechado] 

ocorre com preposições diferentes de “em”, uma vez que “a” apresentou, assim como em, 

maior frequência com complemento locativo de traço [-fechado]. A tabela 8 ilustra os 

resultados encontrados, por instituição de ensino, nas ocorrências dos verbo chegar com 

complemento locativo no corpus deste trabalho. 
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 A EM 

FATORES Clóvis 

Monteiro 

Pedro 

II 

colégio 

particular 
% Clóvis 

Monteiro 

Pedro 

II 

colégio 

particular 
% 

[-fechado] 

[+fechado] 

1/31 

2/31 

10/50 

11/50 

12/44 

 6/44 
19 

15 

19/31 

9/31 

16/50 

13/50 

11/44 

15/44 
37 

29 

TOTAL 3/31 21/50 18/44 34 28/31 29/50 26/44 66 
Tabela 8 – Influência da variável Configuração no espaço sobre o uso de A, PARA e EM – verbo chegar 

 

 Na comparação entre os colégios, há dois usos bastante concorridos. Na testagem do 

fator [-fechado], a diferença foi de apenas uma ocorrência no colégio da rede particular: foram 

contabilizadas 12 ocorrências com a preposição a e 11 com a preposição em. A mesma 

diferença ocorreu com o fator [+fechado] nas ocorrências do Colégio Pedro II, nas quais 11 

delas apresentaram a preposição a, enquanto 13 exibiram a preposição em. 

 

4.3.1.2  Grau de definitude 

 

 Testou-se para a variável Grau de definitude a mesma hipótese formulada por 

Mollica (1996), também utilizada por Wiedemer (2008)
11

, nas ocorrências de ir e chegar: 

Segundo a autora, as preposições a/para devem ocorrer com nome locativo vago e/ou 

impreciso [-definido], [-determinante] para o locutor, e com a preposição em com nome 

locativo de conhecimento do locutor [+definido], [+determinante]. Na testagem do presente 

corpus, assim como em Mollica(1996), foram coletadas as ocorrências dos verbos ir e chegar 

seguidas de locativos que se apresentaram em quatro demarcações, a saber, [+determinate],   

[+definido]; [+determinate], [-definido]; [-determinate], [+definido] e [-determinate], [-

definido]. 

                                                           
11

 O autor utiliza para a variável grau de definitude critérios parcialmente distintos daqueles utilizados por 

Mollica (1996). Enquanto a autora baseou a análise dessa variável em critérios semântico-formais, Wiedemer 

(2008) optou por privilegiar apenas o critério semântico-discursivo. 
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 A produção textual abaixo contém ocorrências dos verbos ir e chegar seguidas de 

locativos que apresentam traços do fator Grau de definitude postulado pela autora supracitada. 

 

Texto de aluno do Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro 
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Ocorrências que apresentam locativos de traços [+definido], [+determinante]: 

“[...] arrumei a minha mala e fui pro ponto do ônibus com meu primo [...]” 

“Chegando na casa da minha colega, cumprimentamos todo mundo [...]” 

Ocorrências que apresentam locativos de traços [+definido], [-determinante]: 

“Chegando em Austin nós subimos um laderão [...]” 

“[...] fomos para clube que tem piscina [...]” 

“[...] fomos para casa assim o reveion passou.” 

 

Os resultados da testagem com o verbo ir no corpus estão dispostos na tabela 9 

abaixo. 

 

  A PARA EM  
FATORES C.M 

 

 

 

 

CPII C.P 

 

 

 

 

% C.M 

 

 

 

 

CPII C.P 

 

 

 

 

% C.M 

 

 

 

 

CPII C.P 

 

 

 

 

% 

[+deter.] 

[ +def.] 

11/113 

 

19/84 27/139 

 
17 16/113 23/84 25/139 19   5/113 3/84 7/139 5 

[+deter.] 

[ - def.] 

10/113 

 

12/84 19/139 

 
12 17/113 7/84 9/139 10 6/113 6/84 5/139 5 

[ -deter.] 

[ + def.] 

4/113 

 

1/84 4/139 

 
3 30/113 6/84 22/139 17 2/113 0/84 1/139 1 

[ -deter.] 

[ - def.] 

10/113 

 

2/84 3/139 

 
4 2/113 2/84 14/139 5 0/113 3/84 3/139 2 

TOTAL 35/113 

 

34/84 53/139 

 
36 65/113 38/84 70/139 51 13/113 12/84 16/139 13 

Tabela 9 – Influência da variável Grau de definitude sobre o uso de A, PARA e EM – verbo ir  

 Os resultados para a variável Grau de definitude do nome locativo aplicadas às 

ocorrências do verbo ir contradizem a hipótese postulada. Houve uma maior frequência da 

preposição a com nomes locativos mais definidos e mais determinados, 17% das ocorrências. 

Também com nomes locativos mais definidos e mais determinados, ao contrário do resultado 

encontrado em Mollica (1996), de que quanto mais definido o referente, mais chance ele tem 
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de ser regido pela preposição em, esse fator também se mostrou produtivo com a preposição 

para (19%). 

 Ao se observar o fator Grau de definitude com a, para e em, verifica-se que as três 

preposições ocorrem com maior frequência quando o referente é mais definido e 

acompanhado de determinante. Apesar disso, verificou-se uma concorrência, somente com a 

preposição “em”, entre o traço citado e quando o N locativo é menos definido e não apresenta 

determinante. 

Em relação ao verbo chegar, os resultados obtidos atestam a hipótese formulada por 

Mollica (1996), testada no corpus do presente trabalho: quanto mais definido e acompanhado 

de determinante for o N locativo, maior a tendência de vir antecedido pela preposição em. 

Verificou-se que, com o verbo chegar junto a complementos locativos, o uso de “em” foi 

maior com os traços [+determinante], [+definido].  A tabela 10 apresenta os resultados. 

 

 A EM 

FATORES Clóvis 

Monteiro 

Pedro 

II 

colégio 

particular 

% Clóvis 

Monteiro 

Pedro 

II 

colégio 

particular 

% 

[+determinante] 

[ + definido] 
2/31 16/50 15/44 26 11/31 19/50 16/44 37 

[ +determinante] 

[ - definido] 
1/31 3/50 0/44 3 3/31 1/50 1/44 4 

[ -determinante] 

[ + definido] 
0/31 2/50 3/44 4 13/31 9/50 9/44 25 

[ -determinante] 

[ - definido] 
0/31 0/50 0/44 0 1/31 0/50 0/44 1 

TOTAL 3/31 21/50 18/44 34 28/31 29/50 26/44 66 
Tabela 10 – Influência da variável Grau de definitude sobre o uso de A, PARA e EM – verbo chegar 

 

 

 

 



110 
 

4.3.1.3  Tempo-modo verbal 

 

 A variável tempo-modo verbal testada no presente corpus foi formulada por 

Wiedemer (2008) na busca por uma variável mais segura quanto à permanência ou não do 

sujeito no local informado. Segundo o autor, o grupo de fatores controlado por Mollica (1996) 

[+permanência]/[-permanência] foram motivados pela tradição gramatical e pela tradição 

linguística e apresenta difícil operacionalização nos dados, pois não apresenta uma indicação 

explícita de tempo. Além disso, pistas contextuais nem sempre são esclarecedoras e, muitas 

vezes, a inferência da noção de permanência decorre do significado do verbo e não da 

preposição. 

 Apesar do gênero textual que serviu de corpus para esta pesquisa motivar o uso do 

tempo verbal pretérito perfeito, uma vez que se trata de uma Narrativa de viagem, observou-

se uma significativa frequência de outras formas verbais, como o infinitivo, o gerúndio, o 

particípio, o futuro do pretérito e o imperativo. Assim, decidiu-se testar o fator tempo-modo 

verbal com o objetivo de verificar se ele seria produtivo para o uso das preposições a/para/em 

com os verbos ir e chegar junto a complemento locativo no corpus do presente trabalho. 

 As produções textuais abaixo exemplificam os casos em que os verbos ir e chegar 

foram usados com tempos verbais não passados, situação não esperada em Narrativas de 

Viagem. No primeiro texto, observamos o verbo ir empregado no futuro do presente no trecho 

“[...] vou para Foz do Iguaçu” (linhas 1 e 2) e no gerúndio em “[...] continuamos a viagem 

indo às Cataratas do Iguaçu.” (linhas 16 e 17). Já no segundo texto, o verbo chegar é usado 

no presente do indicativo em “[...] sentindo a brisa do verão, chego no Rio de Janeiro” 

(linhas 1 e 2) 
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Texto de aluno do colégio da rede particular de ensino 
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 Texto de aluno do colégio da rede particular de ensino 
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 Para o presente fator, testou-se a hipótese formulada por Wiedemer (2008): as 

preposições a e para seriam mais frequentes com verbos no tempo não passado e a preposição 

em com verbos no passado. A tabela 11 apresenta os resultados de atuação da variável tempo-

modo verbal com as ocorrências do verbo ir. 

 

 A PARA EM  
Preposições 

       
TMV 

C.M 

 

 

 

 

CPII C.P 

 

 

 

 

% C.M 

 

 

 

 

CPII C.P 

 

 

 

 

% C.M 

 

 

 

 

CPII C.P 

 

 

 

 

% 

Pretérito 

perfeito 
27/113 

 

28/84 

 

43/139 

 

29 56/113 

 

24/84 

 

51/139 

 

40 12/113 6/84 13/139 9 

Pretérito 

imperfeito 
0/113 

 

0/84 

 

0/139 

 

0  3/113 

 

1/84 

 

4/139 

 

2 1/113 1/84 0/139 1 

Presente 0/113 0/84 2/139 1 1/113 0/84 2/139 1 0/113 0/84 1/139 1 

Outros 8/113 9/84 9/139 6 5/113 10/84 11/139 8 0/113 5/84 3/139 2 

Total 35/113 

 

37/84 54/139 

 

36 65/113 35/84 68/139 51 13/113 12/84 17/139 13 

   Tabela 11 – Influência da variável tempo-modo verbal sobre o uso de A, PARA e EM – verbo ir 

 

 Como se pode perceber na tabela acima, as três preposições “a”, “para” e “em” 

apresentam maior frequência com verbos no tempo passado. O pretérito perfeito foi o mais 

usado com as três preposições. Dessa forma, não se evidenciou totalmente a hipótese testada, 

pois não apenas a preposição “em” foi mais frequente com verbos no passado, mas também as 

preposições “a” e “para”. 

 Com relação ao verbo chegar, os resultados contradizem totalmente a hipótese 

formulada por Wiedemer (2008), uma vez que a preposição “a” ocorreu com maior frequência 

com tempo passado e a preposição “em” com tempos não passados. Houve uma concorrência 

acirrada em relação à preposição “em” entre as frequências com o pretérito perfeito e com 

outros tempos verbais. Foram contabilizadas 31 ocorrências de em com pretérito perfeito em 
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relação a 34 de em com outros tempos verbais. Dessa forma, verificou-se que foi produtivo o 

fator tempo-modo verbal quanto ao emprego das preposições “a” e “em” com o verbo chegar 

seguido de complemento locativo. 

   Comparando-se as frequências dessas preposições entre os três colégios, em 

apenas um, no Colégio Pedro II, as ocorrências com a preposição em com o pretérito perfeito 

foram superiores em relação à mesma preposição usada com outros tempos verbais. Já no 

Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro, houve empate quanto à frequência do tempo 

verbal e a preposição “em”, pois ocorreram 14 usos de em com pretérito perfeito e 14 

empregos de em com outras formas verbais.  Na tabela 12 abaixo, encontram-se os resultados 

obtidos. 

 A EM 

         Preposições 

       

TMV 

Clóvis 

Monteiro 
Pedro 

II 
colégio 

particular 

 

% Clóvis 

Monteiro 
Pedro II colégio 

particular 
% 

Pretérito 

perfeito 
2/31 13/50 12/44 

22 
14/31 15/50 12/44 

31 

Pretérito 

imperfeito 
0/31 0/50 0/44 

0 
0/31 0/50 0/44 

0 

Presente 0/0 0/50 0/44 0 0/31 0/50 1/44 1 

Outros 1/31 8/50 5/44 12 14/31 14/50 15/44 34 

Total 4/31 

 

21/50 17/44 

 
34 27/31 29/50 28/44 66 

Tabela 12 – Influência da variável tempo-modo verbal sobre o uso de A, PARA e EM – verbo 

chegar 

 

 

4.4 Tendências de uso de cada preposição 

 Para finalizar a análise do corpus desta pesquisa, após observações, testagens de 

variáveis linguísticas e contabilizações a cerca das preposições estudadas, julgou-se 

necessário apresentar os fatores que mais se mostraram favorecedores do emprego das 

preposições a, para e em diante de locativos com os verbos ir e chegar. 
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4.4.1. Preposição A 

Com o verbo ir, a preposição “a” foi a segunda com maior frequência diante de 

complementos locativos. Para a variável Configuração do espaço, o emprego de a foi maior 

quando o referente é menos demarcado, representando 20% dos casos, e 16% quando o 

locativo representa lugar mais definido. Já para o fator Grau de definitude, houve uma maior 

frequência da preposição “a” com nomes locativos mais determinados e mais definidos, 17% 

das ocorrências. Em relação à variante Tempo-modo verbal, a preposição a apresenta maior 

frequência com verbos no tempo pretérito perfeito, foram 29% de ocorrências com esse tempo 

verbal contra 1% no presente e 7% com outras formas verbais.  

Com o verbo chegar, os fatores que motivam o emprego da preposição “a” são os 

mesmos que se mostraram significativos com o verbo ir, ou seja, os traços [-fechado] para a 

variável Configuração do espaço e [+determinante], [+definido] para o fator Grau de 

defitude. Enquanto o primeiro fator motivou 19% de ocorrências com a, o segundo esteve 

presente em 17% das ocorrências com essa preposição.  Já em relação à variante tempo- modo 

verbal, o tempo Pretérito perfeito foi o mais usado com essa preposição, contabilizando 22% 

dos casos em relação a 12% com outras formas verbais. Os fatores mais favorecedores para o 

uso da preposição “a” com o verbo ir e chegar estão na tabela 13 abaixo. 
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        TABELA 13 – Tendências de uso de a. 

 

4.4.2. Preposição PARA 

 A tabela 14 apresenta os fatores mais favorecedores do uso da preposição “para” 

regendo locativos com o verbo ir. 

Preposição PARA 

Variáveis Verbo IR 

Configuração no Espaço [-fechado] 

Grau de definitude [+determinante], [+definido] 

Tempo modo-verbal Pretérito perfeito 

     TABELA 14 – Tendências de uso de para. 

 A preposição “para” foi a que apresentou maior ocorrência comparada às outras 

duas. Essa constatação corrobora o que informa Bagno (2011, p. 867) sobre o progressivo 

desaparecimento da preposição “a” que, no caso do verbo ir, na norma padrão, sede lugar a 

para. 

Preposição A 

Variáveis Verbo IR Verbo CHEGAR 

Configuração no 

Espaço 

 

[- fechado] 

 

[+fechado] 

Grau de definitude [+ determinante],  

[+ definido] 

[+ determinante],  

[+ definido] 

Tempo modo-verbal Pretérito perfeito Pretérito perfeito 
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 Para a variável Configuração no espaço, o traço [-fechado] se mostrou mais 

produtivo para o emprego de para regendo os locativos, uma vez que foram contabilizadas 

33% de ocorrências com esse traço contra 18% com o traço [+fechado]. Com relação ao Grau 

de definitude, o fator mais significativo para o uso dessa preposição é o referente mais 

definido e acompanhado de determinante, representando 19% das ocorrências. Em relação à 

variável Tempo modo-verbal, o Pretérito perfeito foi o empregado com para, já que das 51%  

dos casos de para no corpus, 40% ocorreram com esse tempo verbal. 

 

4.4.3. Preposição EM 

A preposição “em” apresentou-se de maneira oposta, em termos quantitativos, ao se 

comparar suas ocorrências entre os verbos ir e chegar, uma vez que ela foi a menos utilizada 

com o primeiro verbo e a mais empregada com o segundo.  Com o verbo ir, a maior tendência 

de uso da preposição em se deu com locativos de traço [+fechado] na testagem da variável 

Configuração do espaço. Em relação ao Grau de definitude, houve uma significativa 

concorrência entre os traços [+determinante], [-definido] e [+determinate], [-definido] quanto 

à influência do uso de em, resultando em 5% de ocorrências para os dois fatores.  Já para a 

variável Tempo modo-verbal, o Pretérito perfeito foi o tempo que se mostrou mais produtivo 

no emprego da preposição “em”. Houve 9% de ocorrências com esse tempo verbal diante das 

13% totais de ocorrências da preposição “em” com o verbo ir. 

Nas observações feitas com o verbo chegar, em relação ao fator Grau de definitude, os 

traços mais favorecedores para o uso da preposição “em” foram locativos com traços 

[+determinante], [+ definido], com 37% de ocorrências diante de um total de 66% de 

ocorrências dessa preposição com o verbo ir. Em relação à Configuração do espaço, locativos 

com espaço menos demarcado foram os que mais se apresentaram com em, contabilizando 
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também 37% dos casos. Por último, na testagem da variável Tempo modo-verbal, verbos em 

tempos não passados motivaram o emprego dessa preposição, o que significou 34% de 

ocorrências com esse tempo verbal. A tabela 15 abaixo apresenta os resultados de forma 

sintetizada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 15 – Tendências de uso de em. 

  

Por fim, observam-se as frequências  para > a > em  com  relação ao  verbo ir  e em > 

a em relação ao verbo chegar,  traçados  com  base no critério   padrão > não padrão, 

apontado por Mollica (1996). Assim, conclui-se que, na comunidade linguística observada, 

junto a complementos locativos, enquanto o uso do verbo ir ocorre com maior frequência na 

variante padrão, o contrário é observado com o verbo chegar. 

 

 

 

Preposição EM 

Variáveis Verbo IR Verbo CHEGAR 

Configuração no 

Espaço 

 

[+ fechado] 

 

[- fechado] 

Grau de definitude [+ determinante],  

[+definido]/[+determinante],  

[- definido]  

[+ determinante],  

[+ definido] 

Tempo modo-verbal Pretérito imperfeito verbos no tempo não-

passado 
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5  IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

  

 Pesquisas como as de Neves (2007) e Bagno (2013) revelam que, infelizmente, a 

realidade educacional na qual o professor de Língua Portuguesa está inserido no que tange à 

variedade não padrão dos interlocutores é apenas intuitiva, oriunda do senso comum. Assim, o 

docente age, muitas vezes, como leigo ao avaliar a competência linguística dos discentes sem 

apoio dos referenciais teóricos necessários, privando-os de uma reflexão sobre a língua em 

uso. 

 O ensino eficiente de gramática e, principalmente, de Regência Verbal está longe de 

ser mera reprodução de regras do “bom uso da língua”, uma vez que não se pode mais 

desconsiderar os usos orais e/ou escritos que se fazem dela, uma vez que ao produzirmos 

textos (orais e/ou escritos) não há a preocupação por parte do falante da língua em disseminar 

“regras perfeitas” da língua, mas sim em manter a comunicação e a interação. 

 Ao chegar à etapa final da educação básica, o EM, a LDB (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional) espera que, nessa fase, o aluno deverá aprofundar os conhecimentos 

adquiridos durante o ensino fundamental. Assim, não cabe ao professor ensinar regras, e sim 

mostrar como na prática essas regras são utilizadas, se condizem ou não com o proposto nas 

gramáticas, proporcionando aos educandos perceberem a língua em funcionamento. 

 Apesar do que é assegurado por lei e das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

para a Educação Básica (2010) para adequação do ensino, observam-se ainda que aulas de 

gramática, conforme Neves (2007), e os próprios LDLP, segundo Oliveira (2014), não 

evoluíram tanto quanto as teorias. Verifica-se, claramente, um abismo entre a teoria e a 
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prática em se tratando de ensino de gramática, mais especificamente no que diz respeito à 

abordagem da regência verbal, enfoque principal desta pesquisa. 

 Com a criação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o livro didático de 

Língua Portuguesa (LDLP) tornou-se um recurso utilizado pelos professores em muitas salas 

de aula do país. Além disso, os manuais direcionados aos professores indicam que os livros 

didáticos estão fundamentados nas mais recentes teorias linguísticas, assim como nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). No entanto, através de pesquisas, como a de Bagno 

(2013), Duarte (2014) e Oliveira (2014), realizadas com o objetivo de verificar se o exposto é 

consolidado na prática têm encontrado resultado adverso. 

5.1  Algumas considerações sobre o LDLP 

 Apesar de tantas inovações e recursos que visam contribuir para o aperfeiçoamento 

da prática pedagógica, há décadas, o livro didático de português ainda é o instrumento mais 

presente nas salas de aula de todo o país. 

 Esse quadro foi ainda mais intensificado, nos últimos anos da Educação Básica, com 

a implantação do PNLEM (Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio) em 

2003. 

 O Programa Nacional do Livro Didático tem por objetivo prover as escolas públicas 

de ensino fundamental e médio de livros didáticos e acervos de obras literárias, obras 

complementares e dicionários. O PNLD é 

O mais antigo dos programas voltados à distribuição de obras didáticas aos 

estudantes da rede pública de ensino brasileira e iniciou-se, com outra 

denominação, em 1929. Ao longo desses 80 anos, o programa foi 

aperfeiçoado e teve diferentes nomes e formas de execução. Atualmente, o 

PNLD é voltado à educação básica brasileira, tendo como única exceção os 

alunos da educação infantil. (BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação, disponível em: < http://www.fnde.gov.br/programas/livro-

didatico/livro-didatico-historico>. Acesso em: 10 jul. 2015) 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico
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 O PNLD significa um grande investimento do governo na distribuição de LDs, o que 

exige um processo específico para sua aquisição. Há um edital que especifica todos os 

critérios para a inscrição e avaliação das obras. Os títulos inscritos pelas editoras e que são 

aprovados pelo MEC em convênio com uma universidade. Essa instituição de ensino ficará 

responsável pela aprovação ou não de cada LD, passando aqueles que são aprovados a fazer 

parte do Guia do Livro Didático, no qual há resenhas de cada obra aprovada, e que é 

disponibilizado na internet além de ser entregue pelo FNDE às escolas participantes. Cada 

escola deve escolher, democraticamente, dentre os livros constantes neste Guia, aqueles que 

deseja utilizar, levando em consideração seu planejamento pedagógico. 

 Segundo Oliveira (2014), são estabelecidos critérios pelo Edital de Convocação para 

o PNLD que visam à garantia de qualidade física e pedagógica dos livros adquiridos. Além 

disso, nele são especificados os itens relativos às exigências técnicas e físicas, que serão 

averiguadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, e às exigências 

de cunho pedagógico, que serão avaliadas por especialistas de uma universidade federal 

indicada pelo MEC. 

 Em seguida à avaliação dos LDs, são elaborados os Guias do Livro Didático de cada 

disciplina, no qual constam, além das obras aprovadas e de suas resenhas, que apresentam as 

principais características da coleção, as fichas que serviram de base para avaliação dos LDs. 

Assim, acredita-se que provavelmente a maior parte das escolas públicas brasileiras tenha 

pelo menos o livro didático como material disponível para o uso em sala de aula. 

 O Guia do Livro Didático 2012 especifica também que o trabalho com os 

conhecimentos linguísticos deve capacitar o aluno para a reflexão em relação a aspectos da 

língua e da linguagem relevantes tanto para o desenvolvimento de sua proficiência oral e 

escrita quanto para a capacidade de análise de fatos de língua e de linguagem. 
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 Também há a orientação por parte do Guia 2012 de que a escolha do LD esteja em 

consonância com o que é exposto nos PCNs
12

. É importante ressaltar que os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa – PCNLP – não só expõem os pressupostos 

teóricos que devem fundamentar as práticas docentes, mas também apresentam propostas que 

possibilitam um trabalho diversificado com a variação linguística. 

 Em relação à VL, a principal proposta dos PCNs de língua portuguesa é que 

[...] o aluno, ao aprender novas formas linguísticas, particularmente a escrita 

e o padrão de oralidade mais formal orientado pela tradição gramatical, 

entenda que todas as variedades linguísticas são legítimas e próprias da 

história e da cultura humana. Para isso, o estudo da variação cumpre papel 

fundamental na formação da consciência linguística e no desenvolvimento 

da competência discursiva do aluno, devendo estar sistematicamente 

presente nas atividades de Língua Portuguesa. (BRASIL, 1998, p.82) 

 

 Apesar dessas orientações, muitos professores ainda não realizam um trabalho 

pedagógico adequado às propostas apresentadas pelos PCNs. Santos (2005) afirma que 

[...] muitos profissionais de educação desconhecem os pressupostos teóricos 

que norteiam essas linhas e podem tirar conclusões precipitadas das ideias 

contidas no PCN. Por exemplo, é frequente, entre professores de língua 

portuguesa desatualizados, a concepção de que valorizar a variação 

linguística significa aceitar tudo que o aluno produz, considerar tudo certo, 

não ensinar gramática e deixar o aluno no mesmo ponto em que estava antes 

de entrar na escola. (SANTOS, 2005, p.177) 

 

 Assim, entende-se que muitas das proposições dos PCNs não são aplicadas ou 

porque os docentes as desconhecem ou porque não as compreendem corretamente. Em 

relação a essa constatação, Bagno (2013) assinala que os cursos de Letras não preparam o 

                                                           
12

 Segundo Freitas (2015), "A aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

(2010), das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos (2010) e 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2012) fez caducar os PCNs e as OCEM 

(BRASIL/MEC, 2013), mas é importante ressaltar que até o início de 2015 o Ministério não publicou 

documentos que abordam especificamente cada disciplina escolar, por isso os PCNs e as OCEM ainda são, para 

docentes e pesquisadores, as referências." 
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professor adequadamente, pouco se discute sobre os PCNs e as DCNs, e principalmente sobre 

as teorias que norteiam tais documentos. 

 Os autores de livros didáticos, devido à grande influência dos PCNs quanto aos 

critérios estabelecidos no Edital de Convocação para o PNLD e visando à aprovação de suas 

coleções, buscam seguir de perto suas instruções, o que tem garantido uma melhoria 

considerável na qualidade desse valioso material didático. No entanto, conforme Oliveira 

(2014), ainda há muitos desencontros entre aquilo que se entende como adequado e o que se 

observa nos LDLP com relação ao trabalho da variação linguística. 

 Com a presença quase absoluta do LD na educação básica, é necessário um olhar 

mais atento no momento da escolha desse recurso, a fim de que o LDLP não se torne, segundo 

Silva (1996), “uma insubstituível muleta”, uma vez que o Livro Didático deve ser utilizado 

como um instrumento para a melhoria do ensino da Língua Portuguesa para o professor e não 

como um fim em si mesmo. 

 Lajolo (1996) aponta que não necessariamente o professor deve utilizar o Livro 

Didático de ponta a ponta, já que, em diversas situações, é preciso ir além do que informa o 

livro. Além disso, para a autora, na sala de aula, o professor é o mais qualificado para 

referendar ou não o que consta nos livros. Como afirma Neves (2007, p.22), em sua pesquisa 

sobre gramática na escola, “na verdade, a real ocorrência dessa consulta a manuais, declarada 

nos questionários, desmentiu-se nas entrevistas. Como já se apontou aqui, os professores, na 

quase totalidade, restringem sua fonte de informações ao livro didático em uso”. 

 Reiterando-se o já exposto, anteriormente à chegada do LD na sala de aula e mesmo 

antes de os professores fazerem sua escolha, os LDs são submetidos a vários critérios de 

avaliação propostos pelo MEC, e apenas aqueles que atingirem o nível de qualidade esperado 

serão colocados no catálogo para aquisição do livro didático. Em razão disso, acredita-se que 
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os livros didáticos recomendados são os melhores disponíveis no mercado e que estão de 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), assim como 

reproduzem as mais modernas correntes linguísticas. 

 Ainda assim, vale lembrar o que propõe Lajolo (1996), ao afirmar que o livro 

depende exclusivamente do uso que se faz dele, pois um livro considerado fraco, ou seja, 

aquele que não atende às necessidades do ensino-aprendizagem, pode tornar-se um bom 

instrumento na sala de aula dependendo da perspectiva linguística utilizada pelo professor e 

da forma como ele o utilizará em sala de aula. Isso significa dizer que o professor pode/deve 

adaptar e/ou transformar os exercícios baseados em teorias tradicionalistas e, assim, reverter o 

quadro. Da mesma forma, um bom livro pode ser ruim nas mãos de um mau professor, caso 

este se detenha somente aos conteúdos e exercícios propostos no LDLP. 

 Todo livro didático, por melhor qualificação que tenha recebido pelo MEC, pode 

estar aberto a adaptações afim de se aproximar ao máximo da realidade de determinada sala 

de aula, ou mesmo conteúdos ali contidos podem ser adaptados a outra perspectiva linguística 

que a proposta pelo LD com o objetivo de melhor atender às necessidades de aprendizagem 

dos alunos. Assim, nenhum livro é tão ruim que não possa ser melhorado, como nenhum livro 

é tão bom que não contenha falhas. 

5.2 Propostas para o ensino de regência verbal 

 Em seu trabalho, Duarte (2014) apresenta duas possibilidades de abordagem da 

regência verbal que se afastam dos modelos tradicionais, nos quais apenas a variante padrão é 

trabalhada em sala de aula. 

 A primeira possibilidade foi baseada nos estudos de Neves (2000) ao propor o ensino 

da regência verbal a partir da análise dos predicadores verbais por meio de modelos 

cognitivos e dos usos diversos que se fazem desses predicadores. 
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 Duarte (2014) utiliza, a título de exemplo, a abordagem que a maioria dos manuais 

didáticos apresenta para o verbo ASSISTIR que, tradicionalmente, pode ser usado com 

sentidos distintos ocasionando a mudança de transitividade.  

 Segundo a autora, os verbos são analisados pela GT segundo a semântica e alguns 

dados estruturais, no entanto ela não oferece algoritmos que permitam o aluno usá-los nas 

mais diversas possibilidades. Assim, um caso comprovado da ineficácia do modelo 

tradicional atinge diretamente o emprego do verbo assistir em seus diversos sentidos, como, 

por exemplo, com ideia de “residir”, em que não são considerados, durante o ensino, o tipo de 

sujeito (animado ou inanimado), o tipo de preposição exigida pelo verbo, tampouco a natureza 

semântica do seu complemento, além de o verbo, nesse sentido, estar em desuso. 

 A partir do exposto acima, Duarte (2014) propõe o seguinte esquema: Sujeito 

(humano) + verbo assistir (= residir, morar) + preposição em + complemento locativo, 

ou sem preposição, mas com advérbio. Após tomar conhecimento dessas estruturas, torna-se 

impossível que os alunos produzam sentenças, como as citadas pela autora: 

 * O cavalo assiste em Salvador. 

 * A porta assiste em casa. 

 Para Duarte (2014), o aluno tem consciência de que construções como as 

apresentadas acima por ela são inaceitáveis, mas, ao mesmo tempo, observa que o discente 

não consegue explicar o porquê da inaceitabilidade. 

 A segunda possibilidade de abordagem que vislumbra uma maior eficácia quanto ao 

ensino da regência verbal é, segundo Duarte, considerar a sentença com base nos lugares 

vazios previstos pelo significado dos verbos, isto é, basear-se na Gramática de Valências (Cf. 

Revisão da Literatura), e não mais pelo tradicional complemento, uma vez que essa 
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abordagem “procura detectar relações de dependência entre as categorias (básicas) que 

(co)ocorrem num texto.” (BORBA, 1996 apud DUARTE, 2014). 

 Essa proposta leva em consideração o tipo de argumento selecionado por cada verbo 

de acordo com a sua natureza semântica e o lugar ocupado dentro da sentença. Cada lugar 

ocupado por um item lexical é chamado de lugar vazio, por exemplo, o verbo dar, que prevê 

três lugares vazios, a saber, o do sujeito, do objeto direto e do objeto indireto. Segundo a 

Teoria das Valências, o sujeito, assim como os tradicionais complementos, constitui-se como 

lugares vazios previstos pelo sentido dos verbos. Abaixo está o esquema para o verbo dar, 

conforme a Teoria das Valências. 

  X dá Y a Z 

 As variáveis X, Y e Z são preenchidos por elementos chamados de actantes ou 

argumentos. A Teoria das Valências engloba os tradicionais complementos, o sujeito e os 

adjuntos adverbiais, denominados de circunstantes que, muitas vezes, não são previstos pelo 

verbo, ou, quando o são, denominam-se argumentos verdadeiros. Nem sempre os termos com 

valor de circunstância são circunstantes, pois para que um elemento seja um circunstante, não 

basta que veicule uma ideia de circunstância, é preciso que não seja previsto pela valência do 

verbo, como no exemplo abaixo, apresentado no trabalho de Duarte (2014): 

 “Anita vai à escola pela manhã.” 

 Apesar de o termo “à escola” ser indicativo de lugar, não é um termo circunstante, 

uma vez que é previsto pelo verbo – X vai a Y (= lugar) – já “pela manhã” é circunstante por 

dois motivos: primeiro por indicar circunstância de tempo e segundo por não ser previsto pela 

valência do verbo. 
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 Duarte (2014) defende que uma proposta como a supracitada permite ao aluno 

perceber a variação dos lugares previstos pelo verbo levando-se em consideração o contexto 

de uso. Além disso, a Teoria das Valências investiga o verbo e as características dos 

elementos que estão relacionados a ele. 

 Já Bagno (2013) afirma que o tratamento que os LD transmissivos dão às regências 

verbais se limita à transcrição exclusiva do que há de mais conservador e tradicional nos 

compêndios normativos, apagando toda e qualquer discussão filológica acerca das inovações, 

neutralizando a mínima possibilidade de examiná-las sob a ótica da variação e da mudança 

linguística.  

 Devido a essa constatação, Bagno (2013) sugere que uma forma mais interessante e 

honesta de estudar as regências verbais seria confrontar – sempre em textos autênticos falados 

e escritos – as prescrições tradicionais e as regências inovadoras. Para o autor, trata-se, mais 

uma vez, de uma oportunidade de mostrar ao discente que a língua não é estática, mas 

dinâmica e que formas novas e antigas convivem lado a lado num mesmo período histórico. 

Os textos que os LDs oferecem à leitura, assim como os livros de literatura que geralmente 

são “adotados” nas escolas já seriam um bom corpus para essa pesquisa. Além disso, o acesso 

atualmente bem amplo à internet facilita bastante a investigação e a comprovação dessa 

convivência das regências tradicionais e das regências inovadoras. 

 A partir de sua proposta, Bagno (2013) construiu o quadro abaixo, que mostra a 

situação atual, flutuante e mutante, da regência de alguns verbos muito empregados no 

português brasileiro culto contemporâneo. Para o autor, esse quadro deveria ser apresentado 

ao alunado aliado a diferentes gêneros textuais com o objetivo de “apresentar, sim, aos alunos 

as regências tradicionais, mas também – sem recorrer à falácia da „informalidade‟ – as 
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regências variáveis, inovadoras, nas quais topamos diariamente, inclusive em textos escritos 

que nada têm de „informais‟”. (BAGNO, 2013, p.143). 
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Quadro 6 –  Regência de alguns verbos muito empregados no PB culto contemporâneo (BAGNO, 

2013, p.164-166). 

 

 É possível observar, no quadro acima, que Bagno (2013) reconhece as regências dos 

verbos ir e chegar quando seguidos de locativos, objeto de estudo da presente pesquisa, 

utilizadas com a preposição em, construção que, após análise do corpus, mostrou-se presente 

nas amostras dos dois verbos, 12% com IR e 69% com CHEGAR. 

 Diante do exposto, pensa-se que um trabalho eficiente da Regência Verbal, em sala 

de aula, com relação aos LDs, deve estar pautado não só na apresentação das regências 
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variáveis, mas também na utilização de diferentes gêneros textuais que apresentem a 

variedade da língua de forma que o discente reconheça as variantes como algo legítimo e que, 

assim, seja capaz de utilizá-las conforme sua adequação.  

5.3 O papel da escola 

 De acordo com a gramática gerativa, teoria desenvolvida por Chomsky, a 

competência consiste no conhecimento que o falante tem de um conjunto de regras que lhe 

permite produzir e compreender um número infinito de sentenças, reconhecendo aquelas que 

são bem formadas, de acordo com o sistema de regras da língua. 

 Em relação à expressão “bem formadas”, Bortoni-Ricardo (2004) faz a seguinte 

observação: 

Todo falante nativo de português, independentemente de sua posição no 

contínuo de urbanização e independentemente também do grau de 

monitoração estilística na produção de uma tarefa comunicativa, produz 

sentenças bem formadas, que estão de acordo com as regras do sistema da 

língua que esse falante internalizou. Essas sentenças podem seguir as regras 

da chamada língua padrão ou as regras das variedades rurais ou urbanas. Em 

um ou outro caso, serão bem formadas. (BORTONI-RICARDO, 2004, p.72) 

 

 Assim, não há falante que use mal a sua língua materna, mas a forma como a usa vai 

depender de fatores linguísticos e extralinguísticos, especialmente, segundo Bortoni-Ricardo 

(2004), a variação ao longo dos três contínuos: de urbanização, de oralidade/letramento e de 

monitoração estilística.  

 No entanto, Chomsky opôs o conceito de competência linguística ao de desempenho. 

A primeira é abstrata e consiste no conhecimento internalizado que o falante tem das regras 

para a formação de sentenças na língua; já o desempenho, em contrapartida, consiste no uso 

efetivo da língua pelo falante. 
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 Muitos pesquisadores manifestaram críticas e reformulações à proposta dessa 

dicotomia. A principal reformulação foi proposta pelo sociolinguista norte-americano Dell 

Hymes, em 1966. Para esse pesquisador, o maior problema com o conceito de competência 

linguística está no fato de que esse conceito não dá conta das questões da variação linguística, 

seja essa variação interindividual – entre pessoas –, ou intraindividual – no repertório de uma 

mesma pessoa. Em razão dessa constatação, Hymes então propôs um novo conceito – o da 

competência comunicativa, que, por ser bastante amplo, abarca não só as regras que presidem 

à formação das sentenças, mas também as normas sociais e culturais que definem a adequação 

da fala. 

 Segundo Bortoni-Ricardo (2004), a competência comunicativa de um falante permite 

a ele saber o que falar e como falar com quaisquer interlocutores em quaisquer circunstâncias. 

Para a autora, a principal novidade na proposta de Dell Hymes foi ter incluído a noção de 

adequação no âmbito da competência. Quando o falante faz uso da língua, não só aplica as 

regras para obter sentenças bem formadas, mas também faz uso de normas de adequação 

definidas em sua cultura. São essas normas que lhe informam quando e como monitorar seu 

estilo. Em situações que exijam mais formalidade, por exemplo, diante de um interlocutor 

desconhecido ou que mereça grande consideração, ou devido ao assunto exigir tratamento 

formal, o falante vai selecionar um estilo mais monitorado. Já quando se trata de situações de 

descontração, em que seus interlocutores sejam pessoas próximas e nas quais ele confia, o 

falante vai sentir-se desobrigado de proceder a uma vigilante monitoração e pode usar estilos 

mais coloquiais. É importante o falante levar em conta o papel social que está desempenhando 

em todos esses processos. 

 Além da adequação, outra perspectiva importante que Dell Hymes incluiu no 

conceito de competência comunicativa é a viabilidade. Para o autor, a noção de viabilidade 

está associada a fenômenos sensoriais e cognitivos, como a audição, a memória, etc. Já 
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Bortoni-Ricardo (2004) prefere associar o requisito de viabilidade à noção de recursos 

comunicativos. Para que o falante possa viabilizar um ato de fala, ele precisa dispor de 

recursos comunicativos de diversas naturezas: recursos gramaticais, de vocabulário, de 

estratégias retórico-discursivas etc. 

 As pessoas vão adquirindo recursos comunicativos à proporção que vão ampliando 

suas experiências na comunidade onde vivem e passam a assumir diferentes papéis sociais. 

No entanto, Bortoni-Ricardo (2004) ressalta que a escola tem uma função muito importante 

no processo de aquisição desses recursos: 

As crianças, quando chegam à escola, já sabem falar bem a sua língua 

materna, isto é, sabem compor sentenças bem formadas e comunicar-se nas 

diversas situações. Mas ainda não têm uma gama muito ampla de recursos 

comunicativos que lhes permita realizar tarefas comunicativas complexas em 

que se exija muita monitoração. É papel da escola, portanto, facilitar a 

ampliação da competência comunicativa dos alunos, permitindo-lhes 

apropriarem-se dos recursos comunicativos necessários para se 

desempenharem bem, e com segurança, nas mais distintas tarefas 

linguísticas. (BORTONI-RICARDO, 2004, p.74) 

 

 Sabe-se que ao chegar à escola, a criança, o jovem ou o adulto já são usuários 

competentes de sua língua materna, mas necessitam ampliar a gama de seus recursos 

comunicativos com vistas a poder atender às convenções sociais, que definem o uso 

linguístico adequado a cada gênero textual, a cada tarefa comunicativa, a cada tipo de 

interação. Os empregos da língua são práticas sociais e muitas delas são extremamente 

especializadas, ou seja, exigem vocabulário específico e formações sintáticas que estão 

abonadas nas gramáticas normativas. 

 Por todo o exposto, Bortoni-Ricardo (2004) considera a escola, por excelência, o 

locus onde os discentes vão adquirir, de forma sistemática, recursos comunicativos que lhes 

permitam desempenhar-se competentemente em práticas sociais especializadas. Esses 
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recursos comunicativos, segundo a autora, ampliam-se associados a três paramentos: grau de 

dependência contextual, grau de complexidade de tema abordado e familiaridade com a 

tarefa comunicativa. 

 Observa-se, assim, a dependência do contexto em que se encontra o falante para a 

produção linguística, no entanto, o grau de dependência do contexto varia muito. Quando, por 

exemplo, os falantes que estão interagindo partilham de muita experiência comum, a 

comunicação entre eles é mais fácil e eles se valem de muitas informações implícitas. Esse 

tipo de discurso apresenta um alto grau de contextualização. 

5.4 Problemas no ensino da produção de texto na escola 

 Outra concepção importante acerca de um trabalho mais eficiente do docente de 

Língua Portuguesa, conforme Geraldi (2011), Neves (2006) e Suassuna (1999), é atrelar ao 

papel da escola de desenvolver a competência comunicativa do alunado às situações concretas 

de uso. 

 Geraldi (2011) ressalta o caráter interlocutivo da linguagem, ou seja, em todas as 

circunstâncias em que se fala ou se escreve há um interlocutor. Assim, Suassura (1999) 

identifica um dos problemas no ensino nas atividades de escrita nas escolas: os alunos 

escrevem, via de regra, para um só interlocutor ou, ainda, estão sugestionados pela imagem 

construída desse interlocutor, no caso, o professor. A existência de somente um interlocutor 

faz com que os alunos, ao serem colocados para escrever, procurem fazê-lo de forma a 

agradar o professor através de um único estilo, o escolar. Em decorrência de tal perspectiva, 

conforme Geraldi (2011), surgem os problemas de circulação de raciocínio, contaminação 

com a linguagem oral e lugar-comum. 

 Outra questão relevante para a discussão sobre o ensino da produção de texto nas 

escolas apontada por Ilari (1985) é o papel do docente como aquele que deve caçar os erros 
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cometidos pelos alunos, reduzindo a avaliação do texto escrito a uma contagem de deslizes 

gramaticais, sem a consideração de aspectos também relevantes como o estilo, a criatividade, 

o poder argumentativo, entre outros. 

 Para (Ruiz e outros, 1986 apud Suassuna, 1999, p.194), o livro didático confirma 

essa concepção de ensino, seja ele específico ou não de redação, uma vez que apresenta a 

visão de que a língua é um código homogêneo e de que o ensino e aprendizagem de língua se 

reduzem ao domínio desse código, apresentando propostas de atividades quase sempre 

repetitivas, que expressam a pedagogia da imitação dos bons autores e dos textos-padrão. 

 Ainda como problema relacionado à produção escrita, Suassuna (1999) aponta a 

melancólica herança da pedagogia tecnicista – escrever, assim como ler, aprender, falar, etc, é 

uma questão de método, de técnica. A busca por desenvolver essa técnica passou a ser alvo de 

todos, substituindo a preocupação com as finalidades mais essenciais da escrita, como, por 

exemplo, a dialogicidade, a relação intersubjetiva e a historicidade. 

 O que se observa, segundo Oliveira (2004), é que só no ensino de redação comercial 

e oficial, presente às vezes nos programas de alguns cursos médios profissionalizantes, a 

tradição escolar se preocupa com gêneros existentes fora da escola. Só então o aluno tem 

oportunidade de redigir simulando situações reais de comunicação. Com isso, para autor, 

“redação escolar acaba se tornando um gênero, que só existe na escola, e descrição, narração e 

“dissertação” acabam-se tornando subgêneros desse gênero” (OLIVEIRA, 2004, p. 190) 

 Quanto à questão da falta de ideias para a construção de um texto, Oliveira (2004) 

defende que o problema talvez esteja, na verdade, relacionado ao método didático adotado. 

Segundo o autor, o cerne do problema está no uso de temas descontextualizados, dado que em 

“situações reais de comunicação – oral ou escrita – as pessoas nunca padecem de falta de 

ideias” (OLIVEIRA, 2004, p.190).  Nesse sentido, quanto maior for a correlação entre o tema 
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proposto para a produção de um texto e o mundo real, mais facilidade o aluno terá para 

executar a tarefa. 

 Como forma de lançar novas perspectivas para o ensino da escrita na escola, 

Suassuna (1999) baseia-se nos princípios da sociolinguística. Para a autora, é necessário que a 

política educacional não só leve em conta, no que tange à língua materna, o fenômeno da 

variação linguística, mas também que o realmente incorpore aos processos e materiais 

pedagógicos, os diversos usos que se pode fazer da língua, como prática social que ela é. 

 Suassuna (1999, p.196) ainda acrescenta outros princípios que devem ser 

considerados na questão do ensino de produção textual: “Ensinar e aprender a produzir textos 

não se reduz a uma questão técnica e, dessa forma, compreender por que e para que escrever 

significa compreender a função da escrita no conjunto das demais ações sociais”. 

 Ainda sobre a questão da presença da variação linguística no ensino, Suassuna 

(1999) propõe que os agentes pedagógicos devem rever o privilégio que a escola sempre 

conferiu à função informativa ou referencial da linguagem atentando para tantas outras que 

ela preenche, para os seus vários modos de funcionamento. Conforme Oliveira (2004), um 

ensino centrado em gêneros textuais é uma eficiente forma de fazer o aluno redigir simulando 

situações reais de comunicação, além de propiciar ao professor a oportunidade para 

operacionalizar o ensino sensível à variação linguística. 

 Observa-se que variar os gêneros possibilita trabalhar o conceito de adequação 

linguística já aqui mencionado, uma vez que 

há gêneros em que a obediência à gramática normativa é contraindicada, há 

outros em que ela é „facultativa‟, dependendo da situação comunicativa 

concreta em que o texto é produzido e do projeto de comunicação de quem o 

produz e outros ainda em que ela é „obrigatória‟ [...] (OLIVEIRA, 2004, 

p.191) 
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 Nessa perspectiva, Suassuna (1999, p.197) situa o papel da língua-padrão: “ela se 

constitui como uma instância a mais na aprendizagem, uma outra possibilidade de 

compreensão/expressão, ao lado de tantas que a escola sempre deixou fora de seus muros”. 

 De forma resumida, Suassuna (1999), aponta as metas que devem ser perseguidas 

frente à realidade da variação linguística, em termos pedagógicos: 

● superar a visão da língua como um sistema homogêneo, e da gramática 

como descrição e julgamento definitivos sobre ela; 

● entender a dimensão social e cotidiana da prática linguística; 

● compreender as condições sócio-históricas de constituição das variedades; 

● expor-se aos mais diferentes tipos de manifestação linguística; 

● apreciar criticamente os diversos usos da linguagem e seus efeitos; 

● viver experiências que ampliem a competência na manipulação das 

variedades; 

● fazer opções e seleções diante do conjunto do sistema linguístico, em função 

dos contextos de interação; 

● expressar-se através dos mais diferentes registros. (SUASSUNA, 1999, 

p.197) 

 Com vistas à consecução dos objetivos educacionais supracitados, Suassuna (1999) 

sinaliza que é necessário pautar a concepção de linguagem como prática sócio-histórica e 

dialógica, constitutiva do sujeito. Assim, muito mais do que tarefa escolar, a produção de 

texto representa um espaço de expressão singular e deve funcionar como tal. Nesse sentido, a 

autora lança os seguintes princípios metodológicos: 

● os textos geradores das discussões devem contemplar temas de interesse dos 

alunos, favorecendo o processo de compreensão/explicação da realidade; 

● é recomendável que trabalhemos com tipos de textos e autores variados (por 

exemplo: crônica, fábula, entrevista, ensaio, trecho de romance, poema...etc.; 

● a variação também deve se fazer presente nas propostas de trabalho, as 

quais, de preferência, teriam poucas “amarrações” (como o número de linhas 

ou pessoa gramatical); 
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● eventualmente, seria possível também desenvolver, com os alunos, 

atividades de escrita mais controladas, consideradas as condições de produção 

de certos textos (como o relatório de estágio); 

● à avaliação dos aspectos normativos ou gramaticais dos textos haverá de se 

somar uma outra, de natureza textual, pragmática, interacional; 

● os diferentes modos de escrever se relacionam, bilateralmente, com os 

modos de ler, de forma que certas estratégias ou atividades vividas na 

produção do texto são determinantes para a constituição de um leitor maduro. 

(SUASSUNA, 1999, p.205). 

 

 Por fim, pretendeu-se com as considerações apresentadas neste capítulo, enfatizar a 

necessidade de mudanças no ensino de língua portuguesa e apresentar, através das pesquisas 

citadas, sugestões que possam contribuir para superar esse ensino, na maior parte das vezes, 

puramente gramatical, mecânico/conteudista e sem nenhuma verdadeira proposta de 

conhecimento/transformação da realidade/mundo. 

 Como principal caminho para a realização de tal mudança, Bagno (2002) defende 

que o ensino da língua na escola deve propiciar condições para uma educação linguística 

plena – conceito que difere da prática tradicional de inculcação de uma suposta „norma culta‟ 

e de uma metalinguagem tradicional de análise da gramática que pouco faz para a formação 

de alunos capazes de pesquisar e pensar criticamente sobre sua própria língua. 

 Há urgente necessidade de se democratizar o ensino escolar (Bagno, 2002), 

tornando-o aberto para as múltiplas variedades linguísticas (sociais, regionais, profissionais, 

etárias) que qualquer língua viva apresenta. Não se trata de substituir um uso por outro, como 

afirma Gagné (2002), mas familiarizar a criança, o aluno com a diversidade linguística. Nesse 

caso, o objetivo não é pulverizar a qualquer custo a norma culta, mas fazer o aluno 

competente em reconhecer os diversos usos da língua, inclusive o da norma culta. Portanto, o 

que se objetiva é uma democracia quanto ao reconhecimento dos usos, substituindo-se o 

homogêneo e exclusivo lugar que só a norma culta possui. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir da observação, durante a atuação como docente de Língua Portuguesa, da 

existência da variação regencial dos verbos ir e chegar, quando seguidos de complemento 

locativo, em produções textuais de alunos concluintes do Ensino Médio, surgiu, na autora 

deste trabalho, o questionamento de como se posicionar diante dessa questão. Essa 

preocupação se deve ao fato de estarem esses alunos prestes a, na maioria dos casos, 

submeterem-se ao Enem ou ainda a qualquer outro tipo de avaliação escrita com fins 

empregatícios, nos quais lhes será cobrado o uso da norma padrão.  

Diante da questão acima exposta, buscou-se fazer a presente pesquisa de modo a 

verificar, num primeiro momento, se a variação regencial dos verbos citados ocorre, de forma 

significativa, nos três colégios onde a autora deste trabalho atua como professora. Constatada 

a relevante variação nas três instituições de ensino, objetivou-se observar se o comportamento 

linguístico dos alunos é semelhante em relação à variante com uso mais frequente, ou seja, 

buscou-se verificar se os estudantes utilizam mais a forma padrão ou a não padrão dessas 

regências. Além disso, também foram observados quais fatores linguísticos, postulados por 

autores de outros trabalhos, influenciam a escolha das preposições a/para/em junto ao verbo 

ir e quais motivam o uso de a/para com o verbo chegar.  

Os resultados mostraram que há significativa variação regencial dos verbos ir e chegar 

seguidos de complementos locativos. Foram verificadas, na soma das ocorrências dos três 

colégios, 27% de representações da variante não padrão. No entanto, em relação ao verbo ir, 

observou-se um maior emprego da variante padrão, 88% das ocorrências encontradas com 

esse verbo apresentaram-se com as preposições a e para. Com o verbo chegar, o resultado se 

deu de forma contrária, no somatório das ocorrências do verbo, nas três instituições de ensino, 
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a forma não padrão apresentou maior frequência. Foram encontradas, no total das ocorrências 

com o verbo chegar, 83% usadas com a preposição em. 

Observou-se que o comportamento linguístico dos três colégios é semelhante, uma vez 

que, em todos, a frequência da forma padrão com o verbo ir foi maior, enquanto que com o 

verbo chegar, também nas três instituições de ensino,  a frequência maior se deu com o uso da 

forma não padrão. 

Em relação à aplicabilidade de fatores linguísticos postulados por outros autores – 

Mollica (1996) e Wiedemer (2008) – para a variável Configuração no espaço, com o verbo ir, 

o traço [-fechado] favoreceu o uso tanto da preposição “a” como da preposição “para” e o 

traço [+fechado] influenciou o emprego da preposição “em” diante dos complementos 

locativos, assim como nos resultados de Mollica (1996). Com o verbo chegar, diferentemente 

de Mollica (1996), o traço [-fechado] motivou tanto o uso da preposição “em” como o da 

preposição “a” quando este verbo está junto a complementos locativos.  

Já para a variável Grau de definitude, os resultados do verbo ir mostraram que os 

traços [+determinante], [+definido] motivaram o uso das três preposições, a/para/em, quando 

ir está junto a complementos locativos. No entanto, em relação à preposição “em”, houve um 

empate entre esses traços e os traços [+determinante], [-definido]. Em relação aos resultados 

obtidos para o verbo chegar, na testagem desse fator, observou-se que os mesmos fatores que 

favoreceram o uso das preposições com o verbo ir também motivaram o emprego das 

preposições “a” e “em” com o verbo chegar quando seguido de complemento locativo. 

Assim, verificou-se que a hipótese de Mollica (1996) foi parcialmente confirmada, uma vez 

que traços mais definidos e mais determinados favoreceram o uso de “em” com os dois 

verbos, porém esses traços também motivaram o emprego da preposição “para” com o verbo 

ir e o da preposição “a” com os verbos ir e chegar. 
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Quanto ao último fator testado, o tempo-modo verbal, observou-se que, com o verbo 

ir, o pretérito perfeito esteve em maior frequência no uso das três preposições. Dessa forma, 

com ir seguido de complemento locativo, a hipótese de Wiedemer (2008) foi parcialmente 

verificada, uma vez que não apenas a preposição “em” ocorreu em maior frequência com 

tempos passados, mas também o mesmo se deu com as preposições “a” e “para”. Já com o 

verbo chegar, as hipóteses de Wiedemer (2008) não foram concretizadas, pois a preposição 

“a” foi mais frequente com um tempo passado, o pretérito perfeito, enquanto a preposição 

“em” com tempos não passados. 

Por fim, com as observações realizadas sobre o fato linguístico estudado e com base 

em pressupostos de linguistas profissionais, dentre os quais destacam-se, em relação à teoria 

sociolinguística, Bagno (2002, 2004a, 2004b, 2013), Bortoni-Ricardo (2004, 2005), Faraco 

(2004) e Neves (2000, 2002, 2006, 2007, 2010), pretendeu-se também apresentar reflexões, 

discussões e sugestões com vistas a contribuir para um ensino mais produtivo da regência 

verbal, como também para o trabalho da variação linguística nas aulas de Português. 

Com tudo que foi pesquisado, observado e explanado na presente pesquisa, espera-se 

ter contribuído, à luz de pressupostos da sociolinguística, para a descrição do português 

brasileiro e, principalmente, para a reflexão sobre o ensino da língua materna, levando-se em 

conta as variantes linguísticas e o valor social de cada uma.  

Conclui-se, assim, que o ensino de qualquer língua não deve se restringir à 

memorização de nomenclaturas, mas sim trabalhar com a língua em uso, apresentando aos 

alunos suas diversas manifestações tanto na fala como na escrita, mostrando-lhes que há a 

mais adequada para cada ocasião. Dessa forma, os educandos estarão, de fato, preparados para 

usar a língua, de forma eficiente, nas diversas situações de comunicação.  
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